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Amendamentul 298
Sorin Moisă

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 300
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director.

(1a) Comitetul director stabilește 
orientarea strategică, alocarea strategică a 
activelor și politicile și procedurile de 
funcționare, inclusiv politica de investiții 
pentru proiectele pe care le poate sprijini 
FEIS, precum și profilul de risc al FEIS, în 
conformitate cu prezentul regulament, și 
elaborează în acest scop orientări în 
materie de investiții pentru ca utilizarea 
garanției UE să fie implementată de 
comitetul de investiții.

Or. en

Justificare

Orientările în materie de investiții vor conține elemente esențiale și cruciale pentru 
implementarea FEIS și, prin urmare, ar trebui menționate în prezentul regulament. Ar trebui 
asigurat controlul din partea legiuitorului prin adoptarea orientărilor în cadrul unui act 
delegat.
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Amendamentul 301
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul director va avea 
responsabilitatea de a selecta investițiile 
care pot asigura randamentul investițiilor 
și crearea de creștere economică prin 
atragerea mai multor investiții.

Or. en

Amendamentul 302
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 17 
privind orientările în materie de investiții.

Or. en

Justificare

Orientările în materie de investiții vor conține elemente esențiale și cruciale pentru punerea 
în aplicare a FEIS. Prin urmare, ar trebui asigurat controlul din partea legiuitorului prin 
adoptarea orientărilor într-un act delegat.

Amendamentul 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2



PE551.908v01-00 6/114 AM\1053527RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Comitetul director ia decizii prin consens.

Or. en

Amendamentul 304
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului director sunt 
comisari. Comisarul pentru cercetare, 
știință și inovare este unul dintre membrii 
consiliului director.

Or. en

Amendamentul 305
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi.

Or. en

Justificare

Paragraf eliminat mai sus, reintrodus aici.
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Amendamentul 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 307
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 308
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimestrial, directorul executiv prezintă 
comitetului director rapoarte privind 
activitățile FEIS.

Trimestrial, directorul executiv prezintă 
comitetului director și Parlamentului 
European rapoarte privind activitățile 
FEIS.

Or. en

Amendamentul 310
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt numiți de comitetul director, 
pe baza unei propuneri comune a Comisiei 

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

și a BEI, pentru un mandat fix, reînnoibil, 
de trei ani, de maximum trei ori. 

Or. it

Amendamentul 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt numiți de comitetul director, 
pe baza unei propuneri comune a Comisiei 
și a BEI, după avizul obligatoriu al 
Parlamentului, pe baza principiilor 
transparenței, independenței și 
democrației, pentru un mandat fix, 
reînnoibil, de trei ani.

Or. it

Amendamentul 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică. Avizul comitetului de investiții 
este neobligatoriu în ceea ce privește 
aprobarea operațiunilor selectate.

Or. en
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Justificare

Având în vedere că Banca Europeană de Investiții va fi deja responsabilă pentru selectarea 
proiectelor și pentru procedura de acordare a ajutorului financiar, nivelul de responsabilitate 
și analiza proiectelor de către comitetul de investiții ar trebui clarificate în scopul de a evita 
suprapunerile inutile cu activitatea desfășurată de BEI.

Amendamentul 313
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme în totalitate
cu obiectivele și criteriile stabilite la
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni:

(a) conforme cu articolul 5;
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(b) conforme cu obiectivele UE în materie 
de climă și de energie pentru 2020, 2030 
și 2050, care evită periclitarea acestor 
obiective sau crearea de blocaje în cadrul 
tehnologiilor, proceselor de producție sau 
infrastructurilor care sunt expuse riscului 
de eșuare,

(c) cu o valoare adăugată economică, 
societală și sustenabilă demonstrabilă, 
promovând inovațiile, competențele, 
locurile de muncă și competitivitatea UE 
și

(d) indiferent de localizarea lor geografică.

Or. en

Amendamentul 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică, dar acordând prioritate acelor 
regiuni ale statelor membre afectate în 
mod deosebit de criză.

Or. it

Amendamentul 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică, cu implicarea corespunzătoare 
a partenerilor sociali în procesul 
decizional.

Or. en

Amendamentul 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor
geografică.

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 
de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică și ținând seama de principiul 
dezvoltării armonioase globale a tuturor 
regiunilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Necesitatea unui astfel de comitet de investiții (CI) nu este clară și există un risc potențial ca 
această structură să încetinească întregul proces de aprobare a proiectelor acoperite de 
FEIS. Prin urmare, reducerea numărului de experți care vor face parte din CI pare oportună.

Amendamentul 319
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din zece
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pe piața relevantă în 
finanțarea proiectelor, în domeniile 
prioritare definite la articolul 5 
alineatul (2), și sunt numiți de comitetul 
director pentru un mandat fix reînnoibil de 
trei ani.

Or. en

Amendamentul 320
Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul pentru investiții este format din 
opt experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pe piața relevantă în 
finanțarea proiectelor și sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani. Experții sunt numiți 
printr-o procedură de selecție deschisă și 
transparentă.

Deciziile luate de comitetul de investiții 
sunt lipsite de orice ingerință 
nejustificată.

Or. en

Amendamentul 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pe piața relevantă în 
finanțarea proiectelor și sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani. Dintre acești experți, 
trei trebuie să aibă o experiență 
considerabilă la o bancă națională de 
dezvoltare.

Or. fr

Amendamentul 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din cel 
puțin șase experți independenți și din 
directorul executiv. Experții independenți 
au un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor, în 
domeniile proiectelor de investiții 
enumerate la articolul 5 alineatul (2) și au 
un înalt grad de conștientizare a 
provocărilor în materie de cercetare și 
inovare din aceste domenii.

Comitetul de investiții este numit de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. en

Justificare

În scopul de a încuraja tranziția către o economie inteligentă, durabilă și decarbonizată, 
proiectele trebuie să aibă o componentă semnificativă de cercetare și inovare. Experții 
trebuie să fie conștienți de provocările prezente în aceste domenii și de potențialul lor de a 
crește în continuare.

Amendamentul 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din 
doisprezece experți independenți și din 
directorul executiv. Experții independenți 
au un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor, în 
domeniile proiectelor de investiții 
enumerate la articolul 5 alineatul (2),
precum și pe piețele geografice din cadrul 
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Uniunii.

Comitetul de investiții este numit de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura buna funcționare a organismului, numărul membrilor din comitetul de 
investiții (IC) trebuie ajustat. Creșterea numărului de membri la 12 ar face cu siguranță 
activitatea comitetului mai eficientă. În plus, aceasta ar permite valorificarea potențialului 
intelectual și mai mare al membrilor, deoarece creșterea numărului de membri poate asigura 
un număr sporit de domenii în care aceștia sunt specializați și o mai mare sferă de cunoaștere 
cu privire la diferitele piețe, sectoare și la situația specifică a statelor membre.

Amendamentul 324
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pe piața relevantă în 
finanțarea proiectelor, precum și în unul 
sau mai multe sectoare enumerate la 
articolul 5 alineatul (2) din prezentul 
regulament; aceștia sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. fr

Amendamentul 325
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pe piața relevantă în 
structurarea și finanțarea proiectelor.
Comitetul de investiții are cunoștințe de 
specialitate în diferite sectoare, cu un
accent special pe cercetare și dezvoltare, 
energie, TIC și transporturi. Acesta este 
numit de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Or. en

Amendamentul 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul pentru investiții este format din 
opt experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pe piața relevantă în 
finanțarea proiectelor, în general, și, de 
asemenea, dacă este posibil, mai ales în 
domeniile de politică menționate la 
articolul 5a alineatul (2). Aceștia sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil până la trei ani, care 
nu depășește șase ani în total.

Or. en

Amendamentul 327
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este alcătuit din 
doisprezece experți independenți și din 
directorul executiv, selectați printr-o 
procedură de selecție deschisă și 
transparentă. Experții independenți au un 
nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor, precum 
și cunoștințe extinse despre sectoarele și 
piețele geografice ale Uniunii, și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Or. en

Amendamentul 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți și din directorul executiv. Experții 
sunt selectați pe baza cunoștințelor și a 
experienței relevante în management și
finanțarea proiectelor, precum și în 
domeniile politicii ocupării forței de 
muncă, politicii industriale, energiei, 
cercetării și inovării; Aceștia sunt numiți 
de comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. en

Amendamentul 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți, selectați pe baza 
nivelului lor ridicat de cunoștințe și de 
experiență pe piața relevantă în finanțarea 
proiectelor, în domeniile vizate de 
prezentul regulament, și din directorul 
executiv. Experții independenți sunt 
numiți de comitetul director, după 
aprobarea din partea comisiei 
parlamentare competente, pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani. 

Or. it

Amendamentul 330
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți competenți în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
afacerilor sociale și al mediului, care 
includ reprezentanți ai comunității 
științifice, și din directorul executiv. 
Experții independenți au un nivel ridicat de 
experiență în finanțarea proiectelor, 
inclusiv în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale și al 
mediului, includ reprezentanți ai 
comunității științifice și sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. pt

Amendamentul 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți au un nivel 
ridicat de experiență pertinentă de piață în 
ceea ce privește finanțarea proiectelor, 
precum și economia regională și 
dezvoltarea socială, și sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. en

Amendamentul 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragrafele 2 a, 2 b și 2 c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții comitetului de investiții sunt 
numiți printr-o procedură de selecție 
deschisă și transparentă. La numirea 
experților în cadrul comitetului de 
investiții, comitetul director asigură 
diversitatea componenței comitetului de 
investiții, astfel încât să garanteze că 
acesta dispune de o cunoaștere vastă a 
sectoarelor reglementate la articolul 2a și 
a piețelor geografice din cadrul Uniunii.

Comitetul director al FEIS supraveghează 
realizarea obiectivelor FEIS.

Atunci când participă la activitățile 
comitetului de investiții, membrii acestuia 
își exercită atribuțiile în mod imparțial și 
în interesul FEIS. Atunci când pun în 
aplicare orientările adoptate de comitetul 
director și iau decizii privind utilizarea 
garanției UE, ei nu solicită și nici nu 
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acceptă instrucțiuni din partea BEI, a 
instituțiilor Uniunii, a statelor membre 
sau a oricărui alt organism public sau 
privat. Se instituie modalități de 
organizare adecvate pentru a asigura 
independența operațională a comitetului 
de investiții, fără a aduce atingere 
furnizării de sprijin analitic, logistic și 
administrativ comitetului de investiții de 
către personalul BEI.

Or. en

Amendamentul 333
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Acordul FEIS prevede crearea 
Platformei societății civile pentru investiții 
mai bune, care va reflecta structura 
comitetului de investiții. Aceasta este 
responsabilă de monitorizarea 
operațiunilor de finanțare ale FEIS, 
îndeosebi în ceea ce privește respectarea 
articolelor 1 și 5, și furnizează 
recomandări comitetului de investiții.

Or. en

Amendamentul 334
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea acordă BEI o garanție pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții 

Uniunea acordă BEI o garanție pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții 
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efectuate în cadrul Uniunii și care fac 
obiectul prezentului regulament (denumită 
în continuare „garanția UE”). Garanția UE
se acordă ca garanție la cerere pentru 
instrumentele menționate la articolul 6.

efectuate în cadrul Uniunii și care fac 
obiectul prezentului regulament (denumită 
în continuare „garanția UE”). Garanția UE 
este o garanție necondiționată, 
irevocabilă, plătibilă la prima cerere în 
favoarea BEI. Garanția UE se acordă ca 
garanție la cerere pentru instrumentele 
menționate la articolul 6.

Or. en

Amendamentul 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea acordă BEI o garanție pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții 
efectuate în cadrul Uniunii și care fac 
obiectul prezentului regulament (denumită 
în continuare „garanția UE”). Garanția UE 
se acordă ca garanție la cerere pentru 
instrumentele menționate la articolul 6.

Uniunea acordă o garanție irevocabilă și 
necondiționată pentru operațiuni de 
finanțare sau de investiții efectuate în 
cadrul Uniunii sau pentru operațiuni între 
un stat membru și o țară care intră în 
domeniul de aplicare al politicii europene 
de vecinătate, inclusiv parteneriatul 
strategic, politica de extindere și Spațiul 
Economic European sau Asociația 
Europeană a Liberului Schimb, sau între 
un stat membru și o țară sau un teritoriu 
de peste mări, astfel cum figurează în 
anexa II la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, care fac obiectul 
prezentului regulament („garanția UE”). 
Garanția UE se acordă ca garanție la cerere 
pentru instrumentele menționate la 
articolul 6.

Or. en

Amendamentul 336
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Garanția UE poate fi acordată pentru 
operațiunile de finanțare și de investiții 
ale BEI pentru care se semnează până 
la...* un contract între BEI sau FEI și 
beneficiarul sau intermediarul financiar.

_________

* JO: a se introduce data 
corespunzătoare: trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare referitoare la perioada limitată pentru 
semnarea FEIS.

Amendamentul 337
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) sunt conforme cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și cu 
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obiectivele Strategiei Europa 2020;

(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

Amendamentul 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 339
Renato Soru

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția UE se acordă pentru operațiuni de 
finanțare și de investiții ale BEI, aprobate 
de comitetul de investiții menționat la 

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

inteligentă, durabilă și decarbonizată și pe 
accelerarea tranziției către o economie 
digitală, bazată pe utilizarea inteligentă a 
noilor tehnologii disponibile, și aprobate 
de comitetul de investiții menționat la 
articolul 3 alineatul (5), sau pentru 
finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii și sprijină
oricare dintre următoarele obiective 
generale:

Or. en

Amendamentul 340
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Garanția UE se acordă pentru operațiuni de 
finanțare și de investiții ale BEI, aprobate 
de comitetul de investiții menționat la 
articolul 3 alineatul (5), sau pentru 
finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). FEIS se axează pe proiecte 
cu un profil de risc mai ridicat decât 
instrumentele sau programele existente 
ale BEI și ale Uniunii, pentru a asigura 
adiționalitatea cu activitățile existente. 
Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii și sprijină oricare dintre 
următoarele obiective generale:

Or. en

Amendamentul 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Garanția UE se acordă pentru operațiuni de 
finanțare și de investiții ale BEI, destinate 
să crească rezistența Uniunii și să 
accelereze tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, circulară și 
partajată și aprobate de comitetul de 
investiții menționat la articolul 3 
alineatul (5), sau pentru finanțare către FEI 
pentru a efectua operațiuni de finanțare și 
de investiții ale BEI, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2). Operațiunile în 
cauză sunt conforme cu politicile Uniunii 
și sprijină oricare dintre următoarele 
obiective generale:

Or. it
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Amendamentul 343
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obiectivele au fost mutate la articolul 2a.

Amendamentul 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Garanția UE se acordă pentru operațiuni de 
finanțare și de investiții ale BEI, aprobate 
de comitetul de investiții menționat la 
articolul 3 alineatul (5), sau pentru 
finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii, sprijină
oricare dintre obiectivele generale 
următoare și acordă prioritate în funcție 
de propriile externalități pozitive (adică, 
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nu numai randamentul investiției pentru 
inițiatorul proiectului, ci și crearea de 
locuri de muncă și, la modul mai general, 
avantajele pentru structura socială și 
geografică în care își desfășoară acesta 
activitatea):

Or. fr

Amendamentul 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 346
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Obiectivele au fost mutate la articolul 2a.
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Amendamentul 347
Csaba Molnár

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energie, în special 
interconexiunile energetice, pentru 
realizarea unei piețe energetice interne pe 
deplin integrate; și infrastructura digitală;

Or. en

Amendamentul 348
Ivan Jakovčić

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hr

Amendamentul 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energie, în special 
interconexiunile energetice; și 
infrastructura digitală, îndeosebi 
implementarea de rețele de bandă largă;

Or. es

Amendamentul 350
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii în domeniul
transportului, în sinergie cu domeniile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013;

Or. en

Amendamentul 351
Martina Werner, Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii în domeniul
transportului (în special în centre 
industriale);

Or. de
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Amendamentul 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energie, în special 
interconexiunile rețelelor de energie 
electrică și gaze, sisteme de termoficare, 
proiecte de eficiență energetică; și 
infrastructura digitală;

Or. en

Justificare

Comunicarea Comisiei COM(2015)0080 a subliniat că adecvarea infrastructurii este o 
condiție prealabilă pentru finalizarea pieței interne a energiei. Din acest motiv, accentul ar 
trebui pus pe dezvoltarea interconexiunilor de electricitate și gaze pentru a atinge obiectivul 
de interconectare a rețelelor electrice de 10 % și pe îmbunătățirea securității aprovizionării 
cu gaze în fiecare stat membru. Cu toate acestea, piața internă a energiei nu poate fi 
finalizată dacă se bazează exclusiv pe energie electrică și gaze, de aceea, o veritabilă piață 
internă a energiei ar trebui să acopere și încălzirea. Sistemele de termoficare pot furniza 
căldură consumatorilor, care, altfel, ar fi irosită, și pot asigura o infrastructură care să 
contribuie la creșterea ponderii energiilor regenerabile în mixul nostru energetic. 
Comunicarea COM(2015)0080 subliniază, de asemenea, importanța eficienței energetice și 
necesitatea de a o trata ca pe o sursă de energie în sine, reprezentând valoarea energiei 
economisite.

Amendamentul 353
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii;
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Or. en

Amendamentul 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energie, în special 
interconexiunile energetice; și 
infrastructura digitală, în special 
infrastructura digitală și de bandă largă 
pentru industriile culturale și creative;

Or. en

Amendamentul 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energie, în special 
interconexiunile energetice și alte proiecte 
compatibile cu prioritățile uniunii 
energetice; și infrastructura digitală;

Or. en

Amendamentul 356
Kaja Kallas

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

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

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

Or. en

Justificare

Sincronizarea sistemelor energetice ale statelor membre care sunt „insule energetice” cu 
restul UE trebuie să fie o prioritate pentru a realiza o uniune a energiei funcționale.

Amendamentul 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea sectorului transporturilor, 
promovarea intermodalității, eficienței și 
sustenabilității, acordând o atenție 
specială centrelor industriale;

Or. it

Amendamentul 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii de transport, 
în special în centre industriale;
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infrastructura digitală;

Or. en

Amendamentul 359
Anne Sander

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energie, în special 
interconexiunile energetice; și 
infrastructurile digitale, în special accesul 
la internet în bandă largă în zonele 
rurale;

Or. fr

Amendamentul 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 361
Martina Werner, Bernd Lange
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea infrastructurii digitale –
îndeosebi în zonele rurale – a tehnologiei 
informației și comunicațiilor și a inovării, 
mai ales în contextul digitizării lanțului 
valoric industrial;

Or. de

Justificare

O reindustrializare durabilă a Uniunii Europene, în conformitate cu obiectivul Comisiei de a 
spori cu 20 % contribuția industriei la PIB până în 2020, nu poate fi realizată decât printr-un 
leadership tehnologic din partea întreprinderilor europene. Digitalizarea lanțului valoric –
„a patra revoluție industrială” – ne prezintă o provocare enormă. Fondul european pentru 
investiții strategice (FEIS) ar trebui să ajute în special IMM-urile în negocierea acestei 
schimbări.

Amendamentul 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea unei infrastructuri 
energetice durabile, în special în ceea ce 
privește interconexiunile electrice, rețelele 
inteligente de distribuție și de stocare a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 363
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea infrastructurilor de 
telecomunicații, în special a rețelelor de 
bandă largă și a infrastructurilor de 
servicii digitale;

Or. en

Justificare

Nu există o definiție a infrastructurii digitale în programele UE, prin urmare, pentru mai 
multă claritate ar trebui utilizată definiția prevăzută în orientările MCE Telecom din prezenta 
propunere legislativă.

Amendamentul 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea de centre de cunoaștere și 
formare care să conțină o concentrare 
puternică de competențe atât digitale, cât 
și antreprenoriale, pentru a începe un 
ciclu de dezvoltare virtuos axat pe 
dezvoltarea de întreprinderi inovatoare 
puternice în sectoarele noi, de înaltă 
tehnologie;

Or. en

Amendamentul 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea și modernizarea 
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sectorului energetic, creșterea 
competitivității sale și consolidarea 
securității aprovizionării cu energie, 
inclusiv exploatarea la maximum a 
surselor de energie autohtone; 
dezvoltarea, în conformitate cu obiectivele 
climatice ale Uniunii, de tehnologii cu 
emisii reduse, inclusiv tehnologii ale 
„cărbunelui curat”;

Or. en

Amendamentul 366
Isabelle Thomas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) crearea de locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) dezvoltarea unei infrastructuri 
energetice durabile, în special în ceea ce 
privește interconexiunile, rețelele 
inteligente de distribuție și de stocare a 
energiei;

Or. de

Amendamentul 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Obiectivele au fost mutate la articolul 2a.

Amendamentul 370
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investițiile în educație și formare, în 
sectoarele culturale și creative și în 
prestarea de servicii de sănătate publice;
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inovare;

Or. en

Amendamentul 371
Martina Werner, Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 372
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cercetare și dezvoltare și inovare;

Or. en

Amendamentul 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia 

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

Or. en

Amendamentul 374
Miapetra Kumpula-Natri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare, 
digitalizare, proiecte pilot inovatoare și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investițiile în educație și formare, 
integrare profesională sănătate, cercetare 
și dezvoltarea de tehnologii, bunuri și 
servicii sustenabile, tehnologia informației 
și comunicațiilor și inovare, destinate să 
contribuie la realizarea obiectivelor UE în 
materie de energie și mediu pentru 2020, 
2030 și 2050, astfel încât să accelereze 
tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, circulară și partajată; 

Or. it



AM\1053527RO.doc 41/114 PE551.908v01-00

RO

Amendamentul 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 377
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 378
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investițiile în cercetare, dezvoltare și 
inovare, în conformitate cu obiectivele 
specifice identificate în 
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Regulamentul (UE) nr. 1291/2013;

Or. en

Amendamentul 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îmbunătățirea și promovarea 
utilizării inteligente a TIC și integrarea 
IMM-urilor în lanțurile valorice digitale;

Or. en

Amendamentul 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 381
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de eliminat
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energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

Or. en

Justificare

Obiectivele au fost mutate la articolul 2a.

Amendamentul 382
Csaba Molnár

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor, în conformitate cu concluziile 
Consiliului European privind Cadrul de 
politici climatice și energetice 2030 din 23 
și 24 octombrie 2014;

Or. en

Amendamentul 383
Marek Józef Gróbarczyk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie, a resurselor energetice autohtone
și creșterea eficienței energetice și a 
resurselor;

Or. en
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Amendamentul 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor, cu o atenție specială acordată 
proiectelor destinate îmbunătățirii 
eficienței energetice a clădirilor de
locuințe sociale;

Or. es

Amendamentul 385
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) dezvoltarea sistemului energetic, în 
conformitate cu articolul 194 alineatul (1) 
din tratat, în următoarele sectoare:

– interconexiunile de energie electrică, în 
conformitate cu proiectele de interes 
comun identificate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr 1316/2013, 
inclusiv conectarea la rețeaua de instalații 
eoliene offshore;

– investițiile în eficiența energetică axate 
pe implementarea obiectivelor de eficiență 
energetică prevăzute de 
Directivele 2012/27/UE și 2010/31/UE;

– extinderea energiei regenerabile, 
inclusiv a proiectelor care rezultă din 
implementarea mecanismelor de 
cooperare în domeniul surselor 
regenerabile stabilite în temeiul 
Directivei 2009/28/CE, în special în 
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domeniul energiei eoliene offshore;

Or. en

Amendamentul 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie, creșterea eficienței energetice și 
utilizarea mai eficientă a resurselor, 
acordând o atenție specială reducerii 
cererii de energie prin managementul 
cererii de energie și reabilitarea clădirilor;

Or. en

Amendamentul 387
Sorin Moisă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) investițiile în energie, extinderea 
surselor regenerabile de energie, creșterea 
eficienței energetice și utilizarea mai 
eficientă a resurselor, acordând o atenție 
specială reducerii cererii de energie prin 
managementul cererii de energie și 
reabilitarea clădirilor;

Or. ro

Amendamentul 388
András Gyürk

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

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) investițiile în educație și formare, 
sănătate, tehnologia informației și 
comunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 389
Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor; inclusiv abordarea 
pierderilor de energie în timpul 
transportului în rețea și dezvoltarea de 
tehnologii internet asociate energiei și de 
aplicații TIC cu emisii reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor și reducerea consumului;

Or. en
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Amendamentul 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor, în conformitate cu obiectivele 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 392
Miapetra Kumpula-Natri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie, a tehnologiilor ecologice și 
creșterea eficienței energetice și a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 393
Ian Duncan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie, a surselor de energie a valurilor 
și a vântului pe mare și creșterea eficienței 
energetice și a resurselor;

Or. en
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Amendamentul 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) dezvoltarea interconexiunilor de 
energie electrică, inclusiv conectarea 
rețelelor la instalațiile eoliene offshore;
extinderea capacităților de energie 
regenerabilă, inclusiv a proiectelor 
rezultate din implementarea 
mecanismelor de cooperare prevăzute de 
Directiva privind energia din surse 
regenerabile, în special în ceea ce privește 
generarea energiei eoliene pe mare;

Or. en

Amendamentul 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie, creșterea eficienței energetice și a 
resurselor, în special, prin inițiative de 
reducere a cererii de energie și de 
reabilitare a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor, acordând o atenție deosebită 
măsurilor de izolație termică industrială și 
a clădirilor;

Or. it

Amendamentul 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor de energie 
regenerabilă și neconvențională; și 
creșterea eficienței energetice și a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
utilizarea mai eficientă a resurselor, 
acordând o atenție specială proiectelor 
care investesc în promovarea economiei 
circulare;

Or. en
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Amendamentul 399
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor și promovarea unor proceduri 
de achiziții publice inovatoare, durabile și 
de calitate;

Or. en

Amendamentul 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor;

(c) extinderea surselor regenerabile de 
energie și creșterea eficienței energetice și 
a resurselor, având în vedere potențialul 
regional pentru investiții inteligente;

Or. en

Amendamentul 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea „creșterii albastre”, astfel 
cum este definită în Comunicarea 
Comisiei COM(2012)04941a, mai exact, în 
ceea ce privește cercetarea fundamentală, 
C&D, colectarea de date, formarea, 
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crearea de întreprinderi, protecția 
mediului și comercializarea de produse și 
de procese inovatoare;

__________________
1a Comunicarea Comisiei din 
13 septembrie 2012 intitulată „Creșterea 
albastră”: oportunități pentru o creștere 
sustenabilă în domeniul marin și maritim 
(COM(2012)0494). 

Or. fr

Amendamentul 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 403
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Obiectivele au fost mutate la articolul 2a.
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Amendamentul 404
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) proiecte în domeniul protecției
mediului, al infrastructurii de gestionare a 
mediului, al protecției resurselor naturale 
și al consolidării serviciilor ecosistemice, 
al dezvoltării urbane durabile și în sectorul
social;

Or. en

Amendamentul 405
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) dezvoltarea sectorului energetic, cu un 
accent deosebit pe eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiecte de infrastructură în domeniul 
mediului, al resurselor naturale, al 

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

Or. it

Amendamentul 407
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) proiecte de infrastructură și de inovare
în domeniul pieței unice digitale, al 
administrațiilor publice digitale, al
mediului, al resurselor naturale, al 
dezvoltării urbane și în domeniul social;

Or. en

Amendamentul 408
Anne Sander

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 410
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea capacităților de producție 
industriale sau a lanțurilor de 
aprovizionare tehnologică din Europa, 
pentru a asigura un leadership tehnologic 
european în sectoare precum energia 
fotovoltaică;

Or. en

Amendamentul 411
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investițiile în proiecte de eficiență a 
utilizării resurselor, în sectorul public și 
cel privat;

Or. en
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Amendamentul 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) domeniul social, îndeosebi domeniul 
urban, locuințele sociale, capacitățile de 
primire a migranților și locuințele 
destinate comunităților marginalizate;

Or. fr

Amendamentul 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 414
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PE551.908v01-00 56/114 AM\1053527RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Obiectivele au fost mutate la articolul 2a.

Amendamentul 415
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru 
IMM-uri, inclusiv întreprinderi nou 
înființate și spin-off și întreprinderi mici 
cu capitalizare medie, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea riscurilor legate de 
capitalul circulant.

Or. en

Amendamentul 416
Kaja Kallas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru 
societățile menționate la articolul 1 
alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește 
finanțarea riscurilor legate de capitalul 
circulant, adaptat în funcție de diferitele 
etape de dezvoltare a întreprinderilor.

Or. en

Justificare

Întreprinderile inovatoare, cum ar fi cele de tip start-up, au nevoie de diferite tipuri de 
finanțare dacă produsul este în faza de prototip, dacă societatea stagnează sau face profit, ori 
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pentru următoarele sale etape de dezvoltare. Prin urmare, sprijinul financiar trebuie acordat 
în funcție de diferitele stadii de dezvoltare.

Amendamentul 417
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru 
societăți, precum și pentru alte entități, cu 
până la 3 000 de angajați, cu un accent 
deosebit pe IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 418
Csaba Molnár

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Investițiile sprijinite de FEIS 
optimizează crearea de locuri de muncă 
de calitate și sporesc coeziunea 
economică, socială și teritorială, în 
special ținând seama în mod 
corespunzător de nevoile de finanțare în 
țările afectate de criză printr-o utilizare 
adecvată a instrumentelor financiare 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) orice proiect vizat de obiectivele 
enunțate la articolele 3 și 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

Or. en

Amendamentul 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) orice proiect vizat de obiectivele 
enunțate la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

Or. en

Amendamentul 421
Renato Soru

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, garanția UE se acordă pentru 
operațiunile de finanțare și de investiții 
desfășurate de platforme de investiții 
specifice și bănci sau instituții naționale 
de promovare, aprobate de comitetul de 
investiții menționat la articolul 3 
alineatul (5). Operațiunile respective sunt 
coerente cu politicile Uniunii și sprijină 
obiectivele enumerate la prezentul alineat 
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și se focalizează pe sectoarele cu efecte 
transformatoare cu înaltă valoare 
adăugată, cum ar fi proiectele mici 
privind eficiența energetică și proiectele 
privind eficiența utilizării resurselor sau 
bazate pe noile tehnologii disponibile 
datorită evoluției internetului obiectelor.
Comitetul director specifică politicile 
privind platformele de investiții eligibile și 
privind operațiunile platformelor de 
investiții specifice și băncilor sau 
instituțiilor naționale de promovare 
pentru a putea beneficia de garanția UE 
în temeiul prezentului articol. În plus, 
pentru participarea sa la platformele de 
investiții specifice și băncile naționale de 
promovare, BEI poate folosi garanția UE.

Acolo unde este cazul, platformele de 
investiții naționale sau regionale implică 
autoritățile publice competente, partenerii 
economici și sociali și organismele 
relevante care reprezintă societatea civilă, 
în conformitate cu articolul 5 și cu 
Capitolul II din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

Or. en

Amendamentul 422
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, garanția UE se acordă, prin 
intermediul BEI, pentru sprijinirea 
platformelor de investiții specifice și a 
băncilor naționale de promovare care 
investesc în operațiuni care îndeplinesc 
cerințele prezentului regulament. Acordul 
FEIS specifică politicile privind 
platformele de investiții eligibile.



PE551.908v01-00 60/114 AM\1053527RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Politicile privind platformele de investiții ar trebui să fie deja specificate în acordul FEIS, sub 
rezerva controlului de către legiuitor.

Amendamentul 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, garanția UE se acordă, prin 
intermediul BEI, pentru sprijinirea 
platformelor de investiții specifice și a 
băncilor naționale de promovare, a 
administratorilor fondurilor de investiții 
alternative (AFIA) care gestionează 
fonduri de investiții alternative (FIA) 
autorizați în conformitate cu 
Directiva 2011/61/UE, a administratorilor 
organismelor de plasament colectiv 
autorizați în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 345/2013 (fonduri 
de capital de risc eligibile) și a 
administratorilor organismelor de 
plasament colectiv autorizați în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 346/2013 (fonduri de antreprenoriat 
social eligibile), care investesc în 
operațiuni care îndeplinesc cerințele 
prezentului regulament. În acest caz, 
comitetul director specifică politicile 
privind platformele de investiții eligibile, 
fondurile de investiții alternative, 
fondurile de capital de risc și fondurile de 
antreprenoriat social eligibile.

Or. en
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Amendamentul 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea platformelor de investiții 
specifice, a băncilor naționale de 
promovare și a altor structuri similare
care investesc în operațiuni care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament, după aprobarea comitetului 
de investiții menționat la articolul 3 
alineatul (5). În acest caz, comitetul 
director specifică politicile, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1),
privind platformele de investiții eligibile.

Or. en

Amendamentul 425
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția UE se acordă pe baza condițiilor 
de egalitate dintre generarea capacităților, 
pe de o parte, și eficiența energetică și 
satisfacerea cererii, pe de altă parte, 
ținând seama de considerentele urgente și 
excepționale în materie de securitate 
energetică.

Or. en

Justificare

Întrucât eficiența energetică trebuie considerată o sursă de energie în sine, este important să 
se asigure un mediu concurențial echitabil între proiectele de generare a capacităților și 
proiectele de eficiență energetică.
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Amendamentul 426
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEIS nu doar acordă prioritate 
investițiilor care prevăd posibilitatea de 
creștere și care asigură rentabilitatea 
investiției, el trebuie să garanteze, de 
asemenea, că investițiile realizate acolo 
unde există un risc mai mare pot oferi o 
rentabilitate mai mare a investiției și 
contribuie la inovație și leadership în 
cadrul piețelor noi. În plus, fondul 
garantează că finanțarea investițiilor nu 
vizează proiecte politice și nu înlocuiește 
finanțarea cheltuielilor publice.

Or. en

Amendamentul 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este responsabil cu 
asigurarea faptului că, în general, 
proiectele din cadrul garanției UE 
promovează coeziunea socială și 
regională europeană.

Or. en

Amendamentul 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 20 % dintre garanțiile acordate 
sunt rezervate investițiilor în eficiența 
energetică, în special prin instituirea unor 
platforme de investiții dedicate pentru 
reabilitarea parcului imobiliar.

Or. en

Amendamentul 429
Renato Soru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 30 % dintre garanțiile acordate 
sunt rezervate pentru proiecte care 
promovează tranziția către o nouă 
economie digitală, care contribuie la 
îmbunătățirea cadrului european de 
investiții în sectoare precum noile 
tehnologii de comunicare, noile surse de 
energie și noile moduri de transport.

Or. en

Amendamentul 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția UE se acordă exclusiv pentru 
proiectele și operațiunile care îndeplinesc 
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următoarele criterii de eligibilitate:

(a) proiectele și operațiunile trebuie să 
contribuie la strategia Uniunii pentru o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; ele respectă 
obiectivele de la articolul 9 și sunt 
coerente cu articolul 10 și cu anexa I din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b) proiectele și operațiunile trebuie să 
încurajeze tranziția spre o economie 
inteligentă, durabilă și decarbonizată și 
sunt coerente cu obiectivele convenite de 
UE în materie de climă și energie pentru 
2020, 2030 și 2050;

(c) proiectele și operațiunile sprijinite prin 
platformele de investiții specifice și 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare trebuie să respecte politicile și 
criteriile de eligibilitate ale comitetului 
director în conformitate cu al doilea 
paragraf de la articolul 5 alineatul (2); 
politicile și criteriile de eligibilitate ale 
comitetului director nu pot devia de la 
criteriile de la literele (a) și (b) de la 
prezentul paragraf;

(d) Proiectele și operațiunile trebuie să 
aloce cel puțin 10 % din bugetul lor 
pentru activități de cercetare și inovare. În 
acest scop, pot fi combinate mecanisme 
diferite, cum ar fi executarea directă de 
activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare, servicii de 
subcontractare din universități sau 
instituții publice de cercetare și achiziții 
publice în materie de tehnologii 
inovatoare.

Or. en

Justificare

Există dovezi solide care descriu relația dintre cercetare, inovare și dezvoltare economică; 
prin urmare, pentru ca FEIS să își îndeplinească obiectivul strategic, regulamentul trebuie să 
garanteze că proiectele care urmează să fie finanțate vor sprijini efectiv activitățile C&I, prin 
stabilirea unui procent de referință de 10 %.
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Amendamentul 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că fondurile 
redistribuite de la bugetul UE nu sunt 
retrase de la programele care finanțează 
cercetarea științifică fundamentală sau în 
stadiu incipient.

Or. en

Amendamentul 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste platforme de investiții trebuie să 
implice autoritățile publice competente, 
partenerii sociali și economici relevanți și 
reprezentanți ai societății civile.

Or. it

Amendamentul 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea BEI și oportunitățile de 
investiții pe teritoriul unui stat membru în 
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conformitate cu prezentul regulament se 
aprobă numai dacă statul membru în 
cauză se conformează recomandărilor 
Consiliului prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și în 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 și a 
făcut progrese semnificative în ceea ce 
privește recomandările specifice de țară în 
cadrul semestrului european.

Or. en

Amendamentul 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragrafele 2 a și 2 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile care beneficiază de ajutor 
financiar din FEIS sunt obligate să 
respecte principiul egalității de 
remunerare și al transparenței 
remunerării, precum și principiul 
egalității de gen, stipulate în 
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 iulie 2006 
privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de șanse și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în materie 
de încadrare în muncă și de muncă.

Mai mult decât atât, deciziile comitetului 
de investiții privind selecția proiectelor țin 
seama de măsurile adoptate de 
întreprinderile candidate în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderii.

Or. es

Amendamentul 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes



AM\1053527RO.doc 67/114 PE551.908v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) FEIS oferă acces privilegiat la 
garanții pentru proiecte mici și actori 
mici, în urma unei strategii de reducere a 
riscurilor. În acest scop, garanția UE se 
acordă, printre altele, pentru instituirea:

– unui fond special pentru eficiență 
energetică, care acoperă o sumă a 
garanțiilor de cel puțin 5 miliarde de 
euro, în special pentru a sprijini proiecte 
promovate de orașe și guverne locale,

– unui fond special pentru IMM-uri, care 
acoperă o sumă de cel puțin 5 miliarde de 
euro și care este implementat de FEI 
conform dispozițiilor definite la 
articolul 7;

Or. en

Amendamentul 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Garanția UE se acordă exclusiv 
pentru proiectele și operațiunile care 
îndeplinesc următoarele criterii de 
eligibilitate:

(a) proiectele și operațiunile trebuie să 
contribuie la strategia Uniunii pentru o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; ele respectă 
obiectivele de la articolul 9 și sunt 
coerente cu articolul 10 și cu anexa I din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b) proiectele și operațiunile trebuie să 
încurajeze tranziția spre o economie 
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inteligentă, durabilă și decarbonizată și 
sunt coerente cu obiectivele convenite de 
UE în materie de climă și energie pentru 
2020, 2030 și 2050;

(c) proiectele și operațiunile trebuie să 
contribuie la obiectivul menționat la 
articolul 194 alineatul (1) din tratat, în 
special promovarea eficienței energetice și 
economiile de energie, și la dezvoltarea 
unor forme noi și regenerabile de energie;

(d) proiectele și operațiunile sprijinite prin 
platformele de investiții specifice și 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare trebuie să respecte politicile și 
criteriile de eligibilitate ale comitetului 
director în conformitate cu al doilea 
paragraf de la articolul 5 alineatul (2); 
politicile și criteriile de eligibilitate ale 
comitetului director nu pot devia de la 
criteriile de la literele (a) și (b) de la 
prezentul paragraf;

Or. en

Amendamentul 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când stabilește politica de 
investiții și politica în materie de riscuri 
pentru sprijinul acordat de FEIS, 
Comitetul director ia în considerare 
necesitatea de a evita o expunere excesivă 
în cadrul unei anumite zone geografice.

Or. en

Amendamentul 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cel puțin o treime din totalul 
garanțiilor va fi utilizată pentru a sprijini 
MIMM-urile și cooperativele.

Or. en

Amendamentul 439
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Garanția UE poate fi combinată cu 
instrumente financiare existente ale UE 
sau poate fi folosită pentru a le completa, 
accelera sau consolida.

Or. en

Justificare

FEIS nu își propune să reinventeze roata. În ultimii doi ani, au fost puse în aplicare în cadrul 
Orizont 2020 și COSME o serie de instrumente financiare inovatoare în beneficiul IMM-
urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie, care în prezent sunt implementate de FEI. 
Aceste instrumente prefigurează efecte de multiplicare cuprinse între 1:18 și 1:28 și trebuie 
să facă față unei cereri de finanțare eligibile duble față de sumele pe care le pot furniza. Prin 
urmare, o parte din garanție ar trebui să fie utilizată pentru suplimentarea și completarea 
instrumentelor de succes existente.

Amendamentul 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

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

(2a) În ceea ce privește proiectele de 
infrastructură de gaze, garanția UE se 
acordă numai pentru proiectele și 
operațiunile care se desfășoară în acele 
părți ale sectoarelor de infrastructură de 
gaze naturale în care sunt puse în 
aplicare dispozițiile privind separarea din 
Directiva 2009/73/CE privind normele 
comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale, inclusiv în statele 
membre în care se aplică derogări în 
această privință.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți securitatea energetică, este esențial să se pună în aplicare cel de-al 
treilea pachet privind liberalizarea energiei, în special în ceea ce privește piața gazelor, 
precum și să se asigure că activitățile de producție și furnizare a gazelor sunt separate, iar 
rețelele de monopol existente sunt disociate. Experiența recentă a anumitor operatori din 
afara UE care doresc să evite conformitatea cu legislația UE pe teritoriul UE impune o 
aplicare mai strictă și o posibilă consolidare a normelor aplicabile la nivelul UE și al 
statelor membre. Acest lucru poate fi facilitat prin dispoziții care să prevadă că sunt eligibile 
pentru garanția UE doar acele proiecte de infrastructură de gaze care sunt realizate în 
sectoarele de infrastructură de gaze din statele membre în care se implementează efectiv 
separarea proprietății.

Amendamentul 441
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Investițiile trebuie să fie în 
conformitate cu orientările și criteriile 
privind investițiile adoptate de BEI la 
23 iulie 2013.

Or. en
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Amendamentul 442
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cel puțin 35 % din garanția UE se 
acordă pentru a sprijini proiecte 
compatibile cu obiectivele prevăzute la 
articolul 2a alineatul (2) literele (a) și (e).

Or. en

Amendamentul 443
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Mai mult decât atât, în scopul de a 
trata eficiența energetică ca sursă de 
energie în sine, garanția UE se acordă 
pentru operațiuni de finanțare și de 
investiții ale BEI numai dacă se 
efectuează, ori de câte ori este posibil din 
punct de vedere tehnic, o comparație, pe 
baza principiului concurenței echitabile, 
în care eficiența energetică și satisfacerea 
cererii concurează în condiții egale cu 
capacitatea de producție.

Or. en

Amendamentul 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite,
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE.

(4) Statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE.

Or. en

Amendamentul 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia, BEI și statele membre se 
asigură că toate investițiile sprijinite de 
FEIS iau în considerare impactul lor pe 
sector la nivel local și regional asupra 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
crescând cererea fără a afecta oferta, și 
promovează sinergii și coordonare 
eficientă între FEIS și fondurile 
structurale și de investiții europene, 
pentru a se asigura că acestea contribuie 
la îndeplinirea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii și la 
reducerea șomajului.

Or. en

Amendamentul 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea 
garanției UE

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS 
urmează să sprijine, în mod 
nediscriminatoriu, proiecte care:

(a) sunt compatibile cu politicile Uniunii;

(b) contribuie la competitivitatea și 
creșterea economică a UE și la crearea de 
noi locuri de muncă;

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

(c) oferă adiționalitate;

(d) dacă este posibil, maximizează 
mobilizarea capitalului din sectorul 
privat.

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

(a) dezvoltarea sectorului energetic, în 
special a interconexiunilor energetice și a 
altor infrastructuri, contribuind astfel la 
securitatea energetică;

(b) dezvoltarea economiei și a societății 
digitale, în special a infrastructurilor 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, contribuind astfel la 
realizarea pieței unice digitale;

(c) dezvoltarea infrastructurii de 
transport;

(d) știință, cercetare, dezvoltare și 
inovare;

(e) educație și formare profesională;

(f) sprijinirea financiară a 
întreprinderilor cu până la 3 000 de 
angajați, cu un accent special pe 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
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și mijlocii inovatoare.

Or. en

Amendamentul 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Garanția UE pentru BEI este în valoare 
de 16 000 000 000 EUR, din care se pot 
aloca maximum 2 500 000 000 EUR 
pentru finanțarea acordată FEI de către
BEI, în conformitate cu alineatul (2). Fără 
a aduce atingere articolului 8 
alineatul (9), plățile totale din partea 
Uniunii efectuate în baza garanției pentru 
BEI nu trebuie să depășească valoarea 
garanției.

(1) Garanția UE pentru BEI este în valoare 
de 16 000 000 000 EUR, din care:

– o sumă de cel puțin 5 000 000 000 EUR 
se alocă finanțării de către BEI a 
activităților Fondului dedicat IMM-urilor 
din cadrul FEI;

– o sumă de cel puțin 5 000 000 000 EUR 
se alocă finanțării de către BEI a 
activităților Fondului dedicat eficienței 
energetice, în conformitate cu articolul 5
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 448
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Garanția UE pentru BEI este în valoare (1) Garanția UE pentru BEI este în valoare 
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de 16 000 000 000 EUR, din care se pot 
aloca maximum 2 500 000 000 EUR 
pentru finanțarea acordată FEI de către 
BEI, în conformitate cu alineatul (2). Fără 
a aduce atingere articolului 8 alineatul (9), 
plățile totale din partea Uniunii efectuate în 
baza garanției pentru BEI nu trebuie să 
depășească valoarea garanției.

de 16 000 000 000 EUR, din care se alocă 
cel puțin 5 500 000 000 EUR pentru 
finanțarea acordată FEI de către BEI, în 
conformitate cu alineatul (2). Fără a aduce 
atingere articolului 8 alineatul (9), plățile 
totale din partea Uniunii efectuate în baza 
garanției pentru BEI nu depășesc valoarea 
garanției.

Or. en

Justificare

FEIS nu își propune să reinventeze roata. În ultimii doi ani, au fost puse în aplicare în cadrul 
Orizont 2020 și COSME o serie de instrumente financiare inovatoare în beneficiul IMM-
urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie, care în prezent sunt implementate de FEI. 
Aceste instrumente prefigurează efecte de multiplicare cuprinse între 1:18 și 1:28 și trebuie 
să facă față unei cereri de finanțare eligibile duble față de sumele pe care le pot furniza. Prin 
urmare, o parte din garanție ar trebui să fie utilizată pentru suplimentarea și completarea 
instrumentelor de succes existente.

Amendamentul 449
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care BEI acordă FEI finanțare 
pentru a efectua operațiuni de finanțare și 
de investiții ale BEI, garanția UE prevede o 
garanție integrală pentru finanțarea din 
partea BEI, cu condiția ca BEI să furnizeze 
o finanțare de valoare egală, fără garanția 
UE. Suma acoperită de garanția UE nu 
trebuie să depășească 2 500 000 000 EUR.

În cazul în care BEI acordă FEI finanțare 
sau garanții pentru a efectua operațiuni de 
finanțare și de investiții ale BEI, garanția 
UE prevede o garanție integrală pentru 
finanțarea din partea BEI, cu condiția ca 
BEI să furnizeze finanțare sau garanții de 
valoare egală, fără garanția UE. Suma 
acoperită de garanția UE este de cel puțin 
5 500 000 000 EUR.

Or. en

Justificare

FEIS nu își propune să reinventeze roata. În ultimii doi ani, au fost puse în aplicare în cadrul 
Orizont 2020 și COSME o serie de instrumente financiare inovatoare în beneficiul IMM-
urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie, care în prezent sunt implementate de FEI. 
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Aceste instrumente prefigurează efecte de multiplicare cuprinse între 1:18 și 1:28 și trebuie 
să facă față unei cereri de finanțare eligibile duble față de sumele pe care le pot furniza. Prin 
urmare, o parte din garanție ar trebui să fie utilizată pentru suplimentarea și completarea 
instrumentelor de succes existente.

Amendamentul 450
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înființează un fond de garantare al 
UE („fondul de garantare”), din care BEI 
poate fi plătită în cazul unei cereri de 
executare a garanției UE.

(1) Se înființează un fond de garantare al 
UE („fondul de garantare”), din care BEI 
este plătită în cazul unei cereri de executare 
a garanției UE.

Or. en

Amendamentul 451
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) plăți din bugetul general al Uniunii, (a) contribuții din bugetul general al 
Uniunii, care se aprobă în fiecare an de 
către autoritatea bugetară prin procedura 
bugetară anuală și care se mobilizează în 
ordinea priorităților:

(i) orice excedent bugetar este înregistrat 
în bugetul general al Uniunii Europene;

(ii) marja nealocată, inclusiv marja 
globală pentru plăți;

(iii) instrumentul de flexibilitate, în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al 
Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;
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(iv) dacă este necesar, pachetele 
financiare disponibile pentru programele 
de la rubrica 1b din cadrul financiar 
multianual;

(v) dacă este necesar, pachetele financiare 
disponibile pentru programele de la 
rubrica 2 din cadrul financiar 
multianual;

(vi) dacă este necesar, pachetele 
financiare disponibile pentru programele 
de la rubrica 1a din cadrul financiar 
multianual.

Or. en

Justificare

Procedura bugetară anuală ar trebui utilizată pentru finanțarea treptată a fondului de 
garantare. În acest caz, ar trebui să se stabilească o ordine a priorităților pentru raportarea 
la diferite linii bugetare, folosind excedentele și marjele înaintea reducerii programelor 
existente, în vreme ce pachetele mai mari, cum ar fi cele de la rubricile 1b și 2, ar trebui 
utilizate mai întâi. Programele de la rubrica 1a ar trebui atinse numai în ultimă instanță.

Amendamentul 452
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice alte plăți primite de Uniune în 
conformitate cu acordul FEIS.

(d) orice altă contribuție primită de 
Uniune în conformitate cu acordul FEIS.

Or. en

Amendamentul 453
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice contribuții redirecționate de la 
programele existente de la rubrica 1a au 
un caracter temporar până ce 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 va fi revizuit. Orice 
contribuții redirecționate de la 
programele existente pentru a finanța 
fondul de garantare se realocă în 
totalitate acestor programe în cadrul 
revizuirii cadrului financiar multianual al 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Programele de la rubrica 1a ar trebui atinse numai în ultimă instanță. Caz în care, aceste 
contribuții sunt considerate temporare și sunt rambursate programelor în cursul revizuirii 
CFM.

Amendamentul 454
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sumele cu care este alimentat fondul de 
garantare, prevăzute la alineatul (2) literele 
(c) și (d), constituie venituri alocate 
interne, în conformitate cu articolul 21 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 
nr. 966/2012.

(3) Sumele cu care este alimentat fondul de 
garantare, prevăzute la alineatul (2) 
literele (b), (c) și (d), constituie venituri 
alocate interne, în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 966/2012.

Or. en

Amendamentul 455
Edouard Martin
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele cu care este alimentat fondul de 
garantare, menționate la alineatul (2), se 
utilizează pentru a atinge un nivel 
corespunzător, care să reflecte valoarea 
totală a obligațiilor aferente garanției UE 
(denumite în continuare „valoarea țintă”). 
Valoarea țintă este de 50 % din totalul 
obligațiilor aferente garanției UE.

Sumele cu care este alimentat fondul de 
garantare, menționate la alineatul (2), se 
utilizează pentru a atinge un nivel 
corespunzător, care să reflecte valoarea 
totală a obligațiilor aferente garanției UE 
(denumite în continuare „valoarea țintă”). 
Valoarea țintă este de 30 % din totalul 
obligațiilor aferente garanției UE.

Or. fr

Amendamentul 456
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea țintă este inițial atinsă prin plăți
treptate din resursele menționate la 
alineatul 2 litera (a). În cazul în care au 
existat cereri de executare a garanției în 
perioada inițială de constituire a fondului 
de garantare, sumele care au alimentat 
fondul de garantare, prevăzute la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d), 
contribuie, de asemenea, la atingerea 
valorii țintă până la o valoare egală cu cea 
a cererilor de executare a garanției.

Valoarea țintă este inițial atinsă prin 
transferuri treptate din resursele 
menționate la alineatul 2 litera (a). În cazul 
în care au existat cereri de executare a 
garanției în perioada inițială de constituire 
a fondului de garantare, sumele care au 
alimentat fondul de garantare, prevăzute la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d), 
contribuie, de asemenea, la atingerea 
valorii țintă până la o valoare egală cu cea 
a cererilor de executare a garanției.

Or. en

Amendamentul 457
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fără a aduce atingere alineatului (5), 
valoarea țintă este atinsă treptat prin 
credite de angajament bugetare destinate 
fondului de garantare, care urmează să 
fie decise în cadrul procedurii bugetare 
anuale, ținând seama în mod 
corespunzător de toate mijloacele 
disponibile în temeiul 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului din 
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020, în special de articolele 11, 13 
și 14. Dacă este necesar, se are în vedere 
posibilitatea de a redistribui fonduri de la 
rubrica 2.

Or. en

Amendamentul 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește plățile de la 
bugetul general al Uniunii menționate la 
alineatul (2) litera (a), fondurile de la 
rubrica 1B (coeziune economică, socială 
și teritorială) nu se redistribuie.

Or. en

Amendamentul 459
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Ca o soluție de ultimă instanță, poate 
fi avută în vedere posibilitatea – cu 
respectarea deplină a punctelor 17 și 18 
din AII din 2 decembrie 2013 – de a 
redistribui fonduri de la programele 
multianuale de la rubrica 1a. Această 
soluție asigură păstrarea fondurilor 
alocate programelor de educație, cultură, 
cercetare fundamentală și cercetare în 
colaborare cel puțin la nivelul convenit în 
cadrul financiar multianual 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 460
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Până la 31 decembrie 2018 și, ulterior, 
în fiecare an, Comisia reexaminează dacă 
nivelul fondului de garantare este 
adecvat, luând în considerare orice 
reducere a resurselor rezultată din 
activarea garanției, precum și evaluarea 
BEI transmisă în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3).

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 461
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În urma unei ajustări în anul n a 
valorii țintă sau în urma unei evaluări a 
nivelului de adecvare a fondului de 
garantare, în conformitate cu 
reexaminarea prevăzută la alineatul (6):

(7) În urma unei evaluări a adecvării 
nivelului fondului de garantare, în 
conformitate cu raportul prevăzut la 
articolul 10:

Or. en

Amendamentul 462
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice surplus este plătit într-o singură 
tranșă către o poziție specială din declarația 
de venituri din bugetul general al Uniunii 
Europene pe anul n+1,

(a) orice surplus este plătit într-o singură 
tranșă către o poziție specială din declarația 
de venituri din bugetul general al Uniunii 
Europene pe anul n+1 și este realocată 
liniei bugetare menționate la alineatul (2) 
litera (a),

Or. en

Amendamentul 463
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice surplus este plătit într-o singură 
tranșă către o poziție specială din 
declarația de venituri din bugetul general 

(a) orice surplus din fondul de garantare 
constituie venit alocat intern, în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (4) 
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al Uniunii Europene pe anul n+1, din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, pentru orice linie bugetară 
care a fost utilizată ca sursă de 
redistribuire către fondul de garantare al 
FEIS,

Or. fr

Amendamentul 464
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) orice excedent din fondul de 
garantare constituie venit alocat intern, în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (4) 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, pentru orice linie bugetară 
care a fost utilizată ca sursă de 
redistribuire către fondul de garantare al 
FEIS,

Or. en

Amendamentul 465
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) De la 1 ianuarie 2019, în cazul în care, 
ca urmare a cererilor de executare a 
garanției, nivelul fondului de garantare 
scade sub 50 % din valoarea țintă, Comisia 
prezintă un raport privind măsurile 
excepționale care pot fi necesare pentru 
realimentarea acestuia.

(8) De la 1 ianuarie 2019, în cazul în care, 
ca urmare a cererilor de executare a 
garanției, nivelul fondului de garantare 
scade sub 30 % din valoarea țintă, Comisia 
prezintă un raport privind măsurile 
excepționale care pot fi necesare pentru 
realimentarea acestuia.

Or. fr
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Amendamentul 466
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma unei cereri de executare a 
garanției UE, sumele care alimentează 
fondul de garantare, prevăzute la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d), după 
atingerea sumei țintă, sunt utilizate pentru 
a reface garanția UE la valoarea sa 
inițială.

(9) În urma unei cereri de executare a 
garanției UE, sumele care alimentează 
fondul de garantare, prevăzute la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d), sunt 
utilizate pentru a reface garanția UE la 
valoarea sa țintă. Orice surplus de 
remunerare constituie venit alocat intern, 
în conformitate cu articolul 21 
alineatul (4) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, pentru orice linie 
bugetară care a fost utilizată ca sursă de 
redistribuire către fondul de garantare al 
FEIS.

Or. fr

Amendamentul 467
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma unei cereri de executare a 
garanției UE, sumele care alimentează 
fondul de garantare, prevăzute la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d), după 
atingerea sumei țintă, sunt utilizate pentru 
a reface garanția UE la valoarea sa inițială.

(9) În urma unei cereri de executare a 
garanției UE, sumele care alimentează 
fondul de garantare, prevăzute la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d), sunt 
utilizate pentru a reface garanția UE la 
valoarea sa țintă. Orice surplus de 
remunerare constituie venit alocat intern, 
în conformitate cu articolul 21 
alineatul (4) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, pentru orice linie 
bugetară care a fost utilizată ca sursă de 
redistribuire către fondul de garantare al 
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FEIS.

Or. en

Justificare

Veniturile și restituirile 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 468
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hr

Amendamentul 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune. 
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
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conformitate cu articolul 3 alineatul (5). conformitate cu articolul 3 alineatul (5), 
dar ar trebui să indice dacă proiectele 
propuse sunt eligibile pentru fondul de 
garantare al UE, în conformitate cu 
obiectivele și criteriile prevăzute la 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, stabilește crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune. 
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5). 
Criteriile de selecție a proiectelor de 
investiții iau în considerare valoarea 
adăugată în termeni de sustenabilitate 
economică și socială.

Or. en

Amendamentul 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia și BEI elaborează, actualizează
și difuzează, în mod regulat , structurat și 
transparent, informații cu privire la 
investițiile actuale și viitoare care 
contribuie în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor politice ale UE, îndeosebi 
informații privind energia și mediul 
pentru 2020, 2030 și 2050, astfel încât să 
accelereze tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, circulară și 
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partajată.

Or. it

Amendamentul 474
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hr

Amendamentul 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor. În acest scop, statele 
membre sunt invitate să creeze, la nivel 
național, agenții de investiții strategice, 
responsabile cu identificarea, planificarea 
și acordarea de prioritate investițiilor pe 
termen lung, pentru mobilizarea 
partenerilor publici și privați în serviciul 
dezvoltării durabile.

Or. fr
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Amendamentul 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 478
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 479
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a operațiunilor de finanțare 
și de investiții ale BEI, la nivel de 
operațiune, sector, țară și la nivel regional, 
precum și a conformității acestora cu 
prezentul regulament, împreună cu o 
evaluare a distribuirii operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI între 
obiectivele de la articolul 5 alineatul (2);

(a) o evaluare a operațiunilor de finanțare 
și de investiții ale BEI, la nivel de 
operațiune, sector, țară și la nivel regional, 
precum și a conformității acestora cu 
prezentul regulament, îndeosebi cu 
principiul adiționalității, împreună cu o 
evaluare a distribuirii operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI între 
obiectivele de la articolul 2a;

Or. en

Justificare

Având în vedere necesitatea asigurării transparenței și a unui nivel adecvat de control din 
partea legiuitorului, raportarea este esențială pentru a asigura o implementare fără probleme 
a FEIS.
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Amendamentul 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată economică și societală, 
mobilizarea resurselor din sectorul privat, 
valoarea estimată și valoarea reală a 
realizărilor și rezultatelor, precum și 
impactul operațiunilor de finanțare și de 
investiții ale BEI, ceea ce include impactul 
asupra creării unor locuri de muncă 
orientate spre viitor, durabile și locale, 
asupra tranziției și decarbonizării 
durabile a economiei UE, asupra 
conservării și creșterii viabilității 
serviciilor ecosistemice, asupra scăderii 
dependenței UE de energie și de resursele 
naturale, asupra creșterii competitivității 
și asupra potențialului inovator al 
economiei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 481
Renato Soru

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată economică și societală, 
mobilizarea resurselor din sectorul privat, 
valoarea estimată și valoarea reală a 
realizărilor și rezultatelor, precum și 
impactul operațiunilor de finanțare și de 
investiții ale BEI, ceea ce include impactul 
asupra creării unor locuri de muncă de 
înaltă calitate, durabile și orientate spre 
viitor, a rezultatelor – pe baza 
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îmbunătățirilor la tabloul de bord al 
Agendei digitale – care derivă din noile 
investiții și a creșterii competitivității și a 
potențialului inovator al economiei 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI, incluzând 
impactul asupra creării de locuri de 
muncă, îndeosebi în IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 483
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI; mai mult 
decât atât, această evaluare stabilește 
dacă FEIS acordă prioritate investițiilor 
care prevăd posibilitatea de creștere și 
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care asigură rentabilitatea investiției, 
dacă acesta garantează că investițiile 
realizate acolo unde există un risc mai 
mare pot oferi o rentabilitate mai mare a 
investiției și contribuie la inovație și 
leadership în cadrul piețelor noi. În plus, 
fondul garantează că finanțarea 
investițiilor nu vizează proiecte politice și 
nu înlocuiește finanțarea cheltuielilor 
publice.

Or. en

Amendamentul 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o evaluare pe bază agregată și la nivel 
de proiect, atunci când divulgarea datelor 
este permisă, privind valoarea adăugată, 
mobilizarea resurselor din sectorul privat, 
valoarea estimată și valoarea reală a 
realizărilor și rezultatelor, precum și 
impactul operațiunilor de finanțare și de 
investiții ale BEI;

Or. en

Amendamentul 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată sub aspect economic, 
social și de mediu, mobilizarea resurselor 
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valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI;

din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI;

Or. it

Amendamentul 486
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o evaluare a contribuției FEIS la 
strategia Uniunii de creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
coerența sa cu alte politici și instrumente 
ale Uniunii, precum și impactul asupra 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Justificare

Având în vedere necesitatea asigurării transparenței și a unui nivel adecvat de control din 
partea legiuitorului, raportarea este esențială pentru a asigura o implementare fără probleme 
a FEIS.

Amendamentul 487
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 488
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere necesitatea asigurării transparenței și a unui nivel adecvat de control din 
partea legiuitorului, raportarea este esențială pentru a asigura o implementare fără probleme 
a FEIS.

Amendamentul 489
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Având în vedere necesitatea asigurării transparenței și a unui nivel adecvat de control din 
partea legiuitorului, raportarea este esențială pentru a asigura o implementare fără probleme 
a FEIS.

Amendamentul 490
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea riscurilor efectuată de BEI și 
FEI și informații de clasificare privind 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI;

(a) evaluarea riscurilor efectuată de BEI și 
FEI și informații de clasificare privind 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI în temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 491
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligațiile financiare restante ale UE în 
ceea ce privește garanțiile furnizate pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, defalcate pe operațiuni individuale;

(b) obligațiile financiare restante ale UE în 
ceea ce privește garanțiile furnizate pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI în temeiul prezentului regulament, 
defalcate pe operațiuni individuale;

Or. en

Amendamentul 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Directorul executiv se prezintă 
semestrial pentru a fi audiat de 
Parlamentul European cu privire la 
performanțele FEIS și îl informează 
asupra deciziilor luate de comitetul de 
investiții.

Or. es

Amendamentul 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Directorul executiv este audiat anual
de Parlamentul European cu privire la 
performanțele FEIS.

Or. it

Amendamentul 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Trimestrial sau pe baza unei cereri 
speciale, directorul executiv este audiat de 
Parlamentul European cu privire la 
performanțele FEIS.

Or. en
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Amendamentul 495
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Mecanismul de semnalare a abuzurilor

(1) Se instituie un mecanism de 
semnalare a abuzurilor.

(2) Acest mecanism permite actorilor 
locali implicați (reprezentanți ai 
salariaților, colectivități locale...) să 
semnaleze orice element care sugerează 
că utilizarea FEIS nu ar corespunde 
criteriilor enunțate în prezentul 
regulament sau că investițiile astfel 
realizate nu ar avea un caracter 
permanent (efect de balast).

(3) Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor iau 
cunoștință de semnalările astfel efectuate 
de către reprezentanții salariaților și, 
respectiv, de colectivitățile locale. După 
examinarea lor, cele două comitete de mai 
sus transmit Comisiei și BEI informațiile 
colectate.

Or. fr

Amendamentul 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 498
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cel târziu la [PO a se introduce data: 
18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], BEI prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei o evaluare privind funcționarea 
FEIS.

Or. en

Justificare

Având în vedere necesitatea asigurării transparenței și a unui nivel adecvat de control din 
partea legiuitorului, evaluarea și raportarea sunt esențiale pentru a asigura o implementare 
fără probleme a FEIS.
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Amendamentul 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2018, doi ani după 
aceea si la 6 luni de la data încetării 
acordului FEIS:

Or. en

Amendamentul 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În fiecare an:

Or. es

Amendamentul 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Comisia publică, în plus, o evaluare a 
criteriilor utilizate de comitetul de 
investiții la selectarea sau respingerea 
proiectelor prezentate.

Or. es
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Amendamentul 504
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În raportul la care face trimitere 
alineatul (2) litera (b), Comisia 
examinează contribuția FEIS la 
dinamismul integrării întreprinderilor 
mici inovatoare în cadrul strategiei 
Uniunii de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, coerența sa cu alte 
politici și instrumente ale Uniunii, 
precum și impactul operațiunilor FEIS 
asupra coeziunii economice, sociale și 
teritoriale și asupra reducerii ratei 
șomajului.

Or. en

Amendamentul 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 506
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul 
său de internet, informații cu privire la 
proiectele înaintate pentru finanțare, 
pentru a garanta o consultare publică 
privind eligibilitatea acestora în 
conformitate cu principiile de 
sustenabilitate economică, socială și de 
mediu. Pentru proiectele aprobate, BEI 
publică pe site-ul său de internet toate 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI, precum și cu privire la modul în care 
acestea contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor generale menționate la 
articolul 5 alineatul (2). 

Or. it
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Amendamentul 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

BEI publică pe site-ul său de internet 
informații detaliate cu privire la deciziile 
comitetului de investiții privind selectarea 
proiectelor care urmează să fie finanțate 
de planul de investiții, în special motivele 
respingerii proiectelor.

Or. es

Amendamentul 511
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 512
Christian Ehler



PE551.908v01-00 106/114 AM\1053527RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin operațiunile sale de finanțare și de 
investiții, BEI nu sprijină niciun tip de 
activități realizate în scopuri ilegale, printre 
care spălarea de bani, finanțarea 
terorismului, frauda fiscală și evaziunea 
fiscală, și nici actele de corupție sau fraudă 
care afectează interesele financiare ale 
Uniunii. În special, BEI nu participă la 
nicio operațiune de finanțare sau de 
investiții prin intermediul unui vehicul 
situat într-o jurisdicție necooperantă, în
conformitate cu politica sa față de 
jurisdicțiile slab reglementate sau 
necooperante, aplicând politicile Uniunii, 
ale Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică sau ale Grupului de 
Acțiune Financiară Internațională.

(1) Prin operațiunile sale de finanțare și de 
investiții în temeiul prezentului 
regulament, BEI nu sprijină niciun tip de 
activități realizate în scopuri ilegale, printre 
care spălarea de bani, finanțarea 
terorismului, frauda fiscală și evaziunea 
fiscală, și nici actele de corupție sau fraudă 
care afectează interesele financiare ale 
Uniunii. În special, BEI nu participă la 
nicio operațiune de finanțare sau de 
investiții prin intermediul unui vehicul 
situat într-o jurisdicție necooperantă, în 
conformitate cu politica sa față de 
jurisdicțiile slab reglementate sau 
necooperante, aplicând politicile Uniunii, 
ale Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică sau ale Grupului de 
Acțiune Financiară Internațională.

Or. en

Amendamentul 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul operațiunilor sale de 
finanțare și de investiții, BEI sprijină 
activități care pun piedici Uniunii în calea 
sa spre progresul durabil; în această 
privință, BEI nu participă la niciun 
proiect care creează blocaje ale 
tehnologiilor, proceselor de producție sau 
infrastructurilor care sunt expuse riscului 
de eșuare deoarece nu respectă obiectivele 
UE în materie de climă și de energie 
pentru 2020, 2030 și 2050;
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Or. en

Amendamentul 514
Renato Soru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul operațiunilor sale de 
finanțare și de investiții, BEI nu va 
sprijini activități care pun piedici Uniunii 
în calea sa spre progresul economic, 
științific și social durabil; în această 
privință, BEI nu participă la niciun 
proiect care creează blocaje ale 
tehnologiilor, proceselor de producție sau 
infrastructurilor care sunt expuse riscului 
de eșuare deoarece nu respectă obiectivele 
UE în materie de climă și de energie 
pentru 2020, 2030 și 2050;

Or. en

Amendamentul 515
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În operațiunile sale de finanțare și de 
investiții, BEI respectă principiile și 
standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu 
privire la prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și al 
finanțării terorismului, inclusiv cerința de a 
lua măsuri rezonabile pentru a identifica 
beneficiarii reali, dacă este cazul.

(2) În operațiunile sale de finanțare și de 
investiții în temeiul prezentului 
regulament, BEI aplică principiile și 
standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu 
privire la prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și al 
finanțării terorismului, inclusiv cerința de a 
lua măsuri rezonabile pentru a identifica 
beneficiarii reali, dacă este cazul.

Or. en



PE551.908v01-00 108/114 AM\1053527RO.doc

RO

Amendamentul 516
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatul (2) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de o lună de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în cazul în 
care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu o lună la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Actul delegat conținând acordul FEIS ar trebui să fie adoptat într-un mod rapid, prin urmare, 
timpul de răspuns din partea Parlamentului și a Consiliului a fost redus la o lună.

Amendamentul 517
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 518
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Programul Orizont 2020 nu ar trebui redus pentru a finanța fondul de garantare al UE.

Amendamentul 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. it

Amendamentul 521
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Modificare la Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013

La articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(1) Pachetul financiar de punere în 
aplicare aferent MIE pentru perioada 
2014-2020 este de 29 942 259 000 EUR 
(*) în prețuri curente. Această sumă se 
distribuie după cum urmează:

(a) sectorul transporturilor: 
23 550 582 000 EUR, din care 
11 305 500 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
exclusiv în statele membre eligibile pentru 
finanțare din partea Fondului de 
coeziune;

(b) sectorul telecomunicațiilor: 
1 041 602 000 EUR;

(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 
EUR.

Aceste valori nu aduc atingere aplicării 
mecanismului de flexibilitate prevăzut în 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului (*).

(*) Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului din 
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, 
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p. 884).”

Or. en

Justificare

Mecanismul pentru interconectarea Europei nu ar trebui redus pentru a finanța fondul de 
garantare al UE.

Amendamentul 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Modificare la Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013

La articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(1) Pachetul financiar de punere în 
aplicare aferent MIE pentru perioada 
2014-2020 este de 29 942 259 000 EUR 
(*) în prețuri curente. Această sumă se 
distribuie după cum urmează:

(a) sectorul transporturilor: 
23 550 582 000 EUR, din care 
11 305 500 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
exclusiv în statele membre eligibile pentru 
finanțare din partea Fondului de 
coeziune;

(b) sectorul telecomunicațiilor: 
1 041 602 000 EUR;

(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 
EUR.

Aceste valori nu aduc atingere aplicării 
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mecanismului de flexibilitate prevăzut în 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului (*).

(*) Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului din 
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 884).”

Or. en

Amendamentul 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Modificare la Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013

La articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(1) Pachetul financiar de punere în 
aplicare aferent MIE pentru perioada 
2014-2020 este de 29 942 259 000 EUR 
(*) în prețuri curente. Această sumă se 
distribuie după cum urmează:

(a) sectorul transporturilor: 
23 550 582 000 EUR, din care 
11 305 500 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
exclusiv în statele membre eligibile pentru 
finanțare din partea Fondului de 
coeziune;

(b) sectorul telecomunicațiilor: 
1 041 602 000 EUR;
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(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 
EUR.

Aceste valori nu aduc atingere aplicării 
mecanismului de flexibilitate prevăzut în 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului (*).
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului din 
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 884).”

Or. it

Amendamentul 524
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Modificare la Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013

La articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(1) Pachetul financiar de punere în 
aplicare aferent MIE pentru perioada 
2014-2020 este de 29 942 259 000 EUR 
(*) în prețuri curente. Această sumă se 
distribuie după cum urmează:

(a) sectorul transporturilor: 
23 550 582 000 EUR, din care 
11 305 500 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
exclusiv în statele membre eligibile pentru 
finanțare din partea Fondului de 
coeziune;

(b) sectorul telecomunicațiilor: 
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1 041 602 000 EUR;

(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 
EUR.

Aceste valori nu aduc atingere aplicării 
mecanismului de flexibilitate prevăzut în 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului (*).

(*) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1311/2013 al Consiliului din 
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 884).”

Or. en

Amendamentul 525
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează operațiunile respective 
și, în cazul în care acestea respectă 
cerințele esențiale prevăzute la articolul 5 
și în acordul FEIS, decide dacă acoperirea 
garanției UE le include și pe acestea.

Comisia evaluează operațiunile respective 
și, în cazul în care acestea respectă 
cerințele esențiale prevăzute la articolul 2a 
și la articolul 5 din prezentul regulament, 
decide dacă acoperirea garanției UE le 
include și pe acestea.

Or. en


