
AM\1054684RO.doc PE551.995v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2015/0009(COD)

18.3.2015

AMENDAMENTELE
526 - 536

Proiect de aviz
Kathleen Van Brempt
(PE549.399v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

Propunere de regulament
(COM(2015)0010 – C8-xxxx/2015 – 2015/0009(COD))



PE551.995v01-00 2/11 AM\1054684RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\1054684RO.doc 3/11 PE551.995v01-00

RO

Amendamentul 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat rolul în 
stimularea și promovarea investițiilor în 
Uniune, parțial prin intermediul unei 
majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt 

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

Uniune, parțial prin intermediul unei 
majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru a 
asigura acoperirea nevoilor de investiții ale 
Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților 
disponibile pe piață și direcționarea lor 
către finanțarea de proiecte de investiții 
viabile.

Or. en

Amendamentul 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) subliniază că eficacitatea investițiilor 
suplimentare depinde de competitivitatea 
și de eficiența economiei naționale și de 
încrederea investitorilor în durabilitatea 
finanțelor publice, prin urmare consideră 
că un stat membru ar trebui să devină 
eligibil pentru fonduri provenind din 
Fondul european pentru investiții 
strategice dacă Comisia consideră în 
evaluarea realizată asupra proiectelor de 
buget ale statelor membre că:

(i) statul membru respectă prevederile 
Pactului de stabilitate și de creștere sau 
recomandările formulate în cadrul 
procedurii de deficit excesiv; și că

(ii) statul membru a înregistrat un progres 
suficient în punerea în aplicare a 
recomandărilor specifice fiecărei țări.

Or. en

Amendamentul 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer



AM\1054684RO.doc 5/11 PE551.995v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 530
Cora van Nieuwenhuizen

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții își 
îndeplinește responsabilitățile în deplină 
independență și în conformitate cu 
criteriile prevăzute în prezentul 
regulament, dat fiind că acesta este un 
element cheie pentru asigurarea 
încrederii și participării sectorului privat 
la planul de investiții. Comitetul pentru 
investiții nu primește instrucțiuni din 
partea niciunei părți terțe cu privire la 
selectarea proiectelor ce urmează a fi 
finanțate prin FEIS, și răspunde în fața 
unui comitet director al FEIS, care
supraveghează îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie. 

Or. en

Amendamentul 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a garanta dezvoltarea cu 
succes și la timp a proiectelor finanțate, 
și, prin urmare, pentru a maximiza 
eficacitatea acestora în crearea de locuri 
de muncă și creștere, Comisia elaborează 
un regulament privind criza europeană și 
redresarea economică, prin care să se 
poată aplica proiectelor de infrastructură 
finanțate prin FEIS derogări temporare 
de la dispozițiile UE în vigoare care 
cauzează întârzieri prin proceduri 
administrative greoaie, mai ales în 
materie de proceduri de apel și raportarea 
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conformității cu legislația aplicabilă. 
Regulamentul privind criza europeană și 
redresarea economică ar trebui să 
scurteze procedurile administrative pe 
măsura caracterului urgent al situației 
economice din Europa. Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de regulament privind criza 
europeană și redresarea economică la cel 
târziu trei luni de la adoptarea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 532
Cora van Nieuwenhuizen

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Pentru a finanța parțial contribuția de 
la bugetul Uniunii, ar trebui operată o 
reducere a pachetelor atribuite diferitelor 
fonduri structurale și de investiții 
europene prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1083/2006 al Consiliului.
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situația în care resursele ar fi cheltuite 
prin intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

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

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

Or. en

Justificare

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Amendamentul 533
Cora van Nieuwenhuizen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Pentru a finanța parțial contribuția de 
la bugetul Uniunii, ar trebui operată o 
reducere a pachetelor atribuite diferitelor 
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fonduri structurale și de investiții 
europene prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1083/2006 al Consiliului.

Or. en

Justificare

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Amendamentul 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2018 și, ulterior, în 
fiecare an, Comisia reexaminează dacă 
nivelul fondului de garantare este adecvat, 

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

luând în considerare orice reducere a 
resurselor rezultată din activarea garanției, 
precum și evaluarea BEI transmisă în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3).

În niciun caz bugetele programului 
Orizont 2020 și al mecanismului pentru 
interconectarea Europei nu au de suferit 
de pe urma rezultatului acestei revizuiri.

Or. en

Amendamentul 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 50 % din valoarea țintă, Comisia 
prezintă un raport privind măsurile 
excepționale care pot fi necesare pentru 
realimentarea acestuia.

În cazul elaborării unui astfel de raport, 
bugetele programului Orizont 2020 și al 
mecanismului pentru interconectarea 
Europei nu au în niciun caz de suferit de 
pe urma conținutului său.

Or. en

Amendamentul 536
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

infrastructurilor sale, mai ales în ceea ce 
privește toate componentele sale digitale și 
de TI, inclusiv în domeniile transportului, 
în special în centre industriale; energie, în 
special interconexiunile energetice și 
infrastructura de canalizare; și 
infrastructura digitală, în vederea 
diminuării decalajului dintre mediul 
urban și rural;

Or. en


