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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

De mai mulți ani, voci influente din mediul politic și academic și din societatea civilă susțin o 
creștere o investițiilor în UE pentru a acoperi deficitul de investiții generat ca urmare a crizei 
economice și financiare. Acest deficit de investiții a antrenat o spirală descendentă constând 
în reducerea cheltuielilor, creșterea șomajului și pierderea încrederii în progresele viitoare. 
Prin urmare, propunerea Comisiei de instituire a unui Fond european de investiții strategice 
(FEIS) ar trebui salutată călduros.

Introducerea unor noi stimulente pentru creșterea investițiilor, prin susținerea lor cu garanții 
ale UE, poate spori încrederea investitorilor, a autorităților publice și a sectorului industrial în 
viitoarea creștere economică. Deblocând noi investiții, FEIS poate deveni piatra de temelie a 
unui noi ciclu de investiții care să creeze noi locuri și muncă și noi oportunități. Aceste noi 
investiții nu sunt necesare doar pentru a relansa economia UE, ci și pentru a o transforma într-
o economie rezistentă, inovatoare, cu emisii reduse de carbon și circulară. 

În loc de a reconfirma soluții mai vechi prin simple înlocuiri și lucrări de întreținere, va trebui 
să investim în proiecte, servicii și infrastructuri ce pot aduce schimbări veritabile și care sunt 
în măsură să facă față „noilor” provocări ce ne amenință bunăstarea și prosperitatea. Printre 
aceste provocări se numără scăderea competitivității, schimbarea periculoasă a climatului, 
dependența noastră de resurse naturale rare și esențiale din afara Uniunii, precum și 
volatilitatea și imprevizibilitatea conexe ale prețurilor la energie și alte resurse.

Pentru a face față acestor provocări, UE a elaborat politici ambițioase în materie de ocupare a 
forței de muncă, inovare, educație, incluziune socială, climat și energie. Strategia Europa 
2020 a fost formulată ca o strategie a UE pentru creștere economică pentru acest deceniu, cu 
scopul de a deveni „o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Strategia 
pentru climă și energie 20/20/20, Perspectiva energetică 2050 a Comisiei, al 7-lea Plan de 
acțiune pentru mediu și concluziile Consiliului din 28 octombrie 2014 privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră după 2020 pledează pentru o economie cu emisii reduse de 
carbon și mai circulară și pentru o transformare veritabilă a sectoarelor noastre de energie și 
transport. Recenta Strategie pentru uniunea energetică se concentrează pe o piață a energiei 
interconectată într-o mai mare măsură, care să poată integra și schimba cantități din ce în ce 
mai mari de energie din surse regenerabile, și subliniază importanța eficienței energetice ca o 
sursă de energie în sine. Programul Orizont 2020 a fost instituit ca cel mai mare program de 
cercetare și inovare din istoria UE, fiind menit să stimuleze inovarea ducând ideile inovatoare 
din laborator pe piață. Prin legătura directă pe care o stabilește între cercetare și inovare, 
Orizont 2020 își propune să asigure competitivitatea Europei la nivel mondial, punând 
accentul pe excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și abordarea 
provocărilor societale. 

Este deosebit de important pentru noi ca FEIS să consolideze aceste politici și să contribuie la 
materializarea lor, punând accentul pe investițiile cu efecte transformatoare necesare pentru o 
infrastructură de transport durabilă și cu emisii reduse de carbon, pentru infrastructura digitală 
și de cercetare, pentru energia regenerabilă, eficiența energetică și stocarea de energie și 
pentru introducerea pe piață a produselor, serviciilor și tehnologiilor inovatoare. 
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În același timp, ar trebui evitată subminarea politicilor Uniunii prin reduceri ireparabile ale 
fondurilor care contribuie la materializarea acestor ambiții sau prin sprijinirea unor investiții 
suboptime sau a unor investiții care au un risc ridicat de eșua înainte de sfârșitul ciclului lor 
de viață (din cauza incompatibilității lor cu obiectivele pe termen lung).

Prin urmare, raportorul pentru aviz va formula amendamente la propunerea de regulament cu 
scopul de a:

1. introduce o alternativă la finanțarea fondului de garantare al UE, pentru a menține 
fondurile disponibile în cadrul programului Orizont 2020 și a Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE);

2. integra sprijinul din FEIS în cadrul strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și a contribui la realizarea obiectivelor referitoare la energie 
și climă prin concentrarea pe investiții cu efecte transformatoare în sectorul transporturilor și 
al energiei și prin evitarea unor investiții blocate;

3. contribui la obiectivele ambițioase ale uniunii energetice în materie de eficiență 
energetică.

În mod natural, acest aviz se concentrează în special pe competențele exclusive ale Comisiei 
ITRE.

1. Alternativa de finanțare a Fondului de garantare al UE

Trebuie subliniat faptul că raportorul pentru aviz nu intenționează să abordeze filozofia 
generală a garanției UE finanțate de la bugetul Uniunii. Disponibilitatea garanției UE pentru 
BEI este asigurată legal și financiar imediat ce intră în vigoare Regulamentul privind FEIS și 
imediat ce va fi semnat acordul privind FEIS între BEI și CE.
Raportorul pentru aviz pune sub semnul întrebării modul în care este instituit și finanțat 
Fondul de garantare al UE. În propunerea de regulament privind FEIS, finanțarea este 
obținută prin reducerea fondurilor pentru Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, precum și prin reducerea fondurilor din liniile bugetare pentru granturi. Reducerile 
vor afecta integritatea acestor programe, în special pentru investițiile strategice pentru care 
cofinanțarea de pe piață este dificilă, precum cercetarea fundamentală. Reducerile propuse 
pentru Orizont 2020 vor afecta cel mai mult „cererile deschise de oferte”, dăunând astfel 
cercetării în domenii în care este deosebit de necesară. Reducerea acestor linii bugetare va 
șubrezi, în cele din urmă, potențialul adițional al FEIS.

Alternativa propusă de acest raport este de a se renunța la reducerile inițiale din cadrul 
Orizont 2020 și MIE, nefiind necesar să se ia o decizie a priori privind schema de finanțare a 
Fondului de garantare. 

Finanțarea sa poate fi asigurată prin alocarea treptată a unor credite de angajament, pe baza 
unor decizii luate în cadrul procedurii bugetare anuale. În acest sens, autoritatea bugetară ar 
trebui să se folosească, dacă este cazul, de toate mecanismele de flexibilitate disponibile și de 
toate dispozițiile relevante din Regulamentul privind CFM 2014-2020 care ar determina doar 
ca o ultimă soluție reducerea pachetelor financiare pentru programele de la rubrica 1A.
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2. Alinierea investițiilor din FEIS la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și creșterea nivelului de coerență cu politica de mediu a Uniunii

Investițiile sprijinite din FEIS ar trebui să contribuie la Strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, adoptată în cadrul concluziilor Consiliului 
European din 17 iunie 2010. Pentru a îmbunătăți coordonarea politicilor de investiții ale 
Uniunii, prin Regulamentul (UE) 1303/2013 s-a instituit un cadru strategic comun (CSC) 
pentru a promova o dezvoltare armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii. În consecință, 
această abordare integrată ar trebui să fie aplicată operațiunilor și proiectelor sprijinite din 
FEIS. FEIS ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice aprobate pentru 2020, 
2030 și 2050 și, prin urmare, ar trebui să se concentreze pe investiții cu efecte transformatoare 
în ceea ce privește decarbonizarea sectorului transporturilor și al energiei și acoperirea 
deficitului de materiale. Între timp, ar trebui evitate investițiile în infrastructurile pe termen 
lung cu emisii ridicate de carbon, care riscă să eșueze înainte de sfârșitul ciclului lor de viață, 
dacă trebuie îndeplinite obiectivele climatice pe termen mediu și lung.

3. Realizarea uniunii energetice și găsirea unei soluții pentru „eșecul răsunător” al politicilor 
energetice actuale

Comunicarea Comisiei privind uniunea energetică (COM(2015)0080) privind uniunea 
energetică subliniază importanța eficienței energetice ca o sursă de energie de sine stătătoare 
și menționează clar că FEIS „oferă o oportunitate de mobilizare a unor investiții majore în 
renovarea clădirilor”. Pentru a profita de această oportunitate, este nevoie să se acorde o 
atenție deosebită eficienței energetice în regulamentul privind FEIS, atribuindu-se eficienței 
energetice o parte dintre garanțiile acordate, furnizând asistență tehnică pentru crearea unor 
platforme de investiții specifice pentru proiecte agregate de eficiență energetică și prin 
extinderea „clauzei de investiții” pentru investițiile în eficiența energetică.

Atribuirea garanțiilor (cel puțin 20% din garanțiile acordate trebuie să fie rezervate 
investițiilor în eficiența energetică) este absolut necesară pentru a transpune în realitate 
ambiția de a face din eficiența energetică „primul combustibil”. Experiența a arătat că în 
ultimul deceniu eficiența energetică a beneficiat de mult mai puțin sprijin (8% din sprijinul 
total în domeniul energetic) decât toate celelalte opțiuni de aprovizionare cu energie (surse 
regenerabile, combustibili fosili, energia nucleară). Fără atribuirea garanțiilor, această situație 
nu se va schimba. E3G1 a analizat propunerile statelor membre pentru un Plan de investiții 
european și a conchis că doar 5% din proiectele enumerate de statele membre includ măsuri 
de eficiență energetică, orașe inteligente sau măsuri de gestionare a cererii de energie. În loc 
să devină „prima sursă de energie”, eficiența energetică rămâne, în realitate, ultima opțiune. 
Economistul-șef al AIE, Fatih Birol, a declarat că eficiența energetică reprezintă în continuare 
un eșec răsunător în politicile energetice ale majorității națiunilor, două treimi din potențialul 
economic mondial de îmbunătățire a eficienței energetice rămânând nefructificat. Operațiunile 
privind eficiența energetică implică adesea o combinație de mai multe investiții mai mici, a 
căror gestionare este dificilă. Dacă sunt tratate separat, fără a fi coordonate, măsurile de 
eficiență energetică implică costuri administrative și de tranzacționare ridicate și sunt adesea 
dificil de finanțat.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28 ianuarie 2015.
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Prin urmare, ar trebui creat un mecanism special în cadrul Platformei europene de consiliere 
în materie de investiții pentru a oferi asistență tehnică pentru crearea unor platforme de 
investiții specifice în întreaga Europă, prin care să se regrupeze proiectele mici, în special cele 
de reabilitare a parcului imobiliar. Acest mecanism poate face apel la experiența deja 
dobândită de BEI (Jessica) și să urmeze exemplele pozitive ale programelor naționale de 
reabilitare de succes. Acest programe dovedesc beneficiile multiple ale unor reabilitări 
masive: crearea a numeroase locuri de muncă, un excelent raport cost/beneficii, creșterea 
securității energetice, sprijinirea IMM-urilor și reducerea sărăciei energetice. Beneficiile pot fi 
extinse și multiplicate utilizând FEIS. 

4. Diverse

Raportorul pentru aviz a inclus, de asemenea, amendamente referitoare la aspecte de 
guvernanță a FEIS. Fără îndoială, deoarece comisia sa are competența exclusivă asupra 
criteriilor de eligibilitate pentru proiectele ce vor fi sprijinite, raportorul dorește, de asemenea, 
să se asigure că proiectele sprijinite îndeplinesc într-adevăr criteriile și obiectivele propuse. 
Îndeosebi, acest aspect face obiectul unor amendamente privind componența Comitetului 
pentru investiții, acesta fiind responsabil pentru procesul decizional de zi cu zi privind 
proiectele care ar urma să beneficieze de sprijin. În plus, raportorul pentru aviz consideră că 
pentru ca FEIS să funcționeze în condițiile prevăzute în regulament, trebuie prevăzute 
dispoziții prin care să se asigure că aceste condiții sunt transpuse corect în acordul pe care 
Comisia îl va încheia cu Banca Europeană de Investiții cu privire la instituirea FEIS. 

În fine, au fost incluse câteva definiții pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 
întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile inovatoare cu capitalizare medie, 
care ar trebui să beneficieze în mod special de sprijinul FEIS. Acest demers este motivat de 
convingerea raportorului pentru aviz că aceste companii au o capacitate specială de a genera 
transformări cu adevărat inovatoare care produc valoare adăugată economică și societală, 
aduc îmbunătățiri pentru sănătatea și condițiile de viață de zi cu zi pentru cetățenii UE și 
stimulează competitivitatea UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că FEIS are un obiectiv dublu: (a) investițiile strategice pe termen lung și 
(b) accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile mici cu 
capitalizare medie. Are legătură cu amendamentele la articolul 1, articolul 5 alineatul (2) 
litera (e) și articolul 7.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare adăugată economică 
și societală ridicată care promovează 
inovarea durabilă, competențele și 
locurile de muncă locale, care stimulează 
competitivitatea UE și care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii.

Or. en

Justificare

Comisia se concentrează pe investiții și acest lucru este foarte lăudabil. Totuși, trebuie să ne 
asigurăm că investițiile sunt canalizate spre tipul potrivit de proiecte, care nu generează 
valoare adăugată numai din perspectivă economică, ci și din punct de vedere societal și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și energetice ale UE. Doar așa se fac 
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investiții reale în viitor, care creează locuri de muncă pe termen lung, pot fi susținute de 
cetățenii europeni și oferă o modalitate de a ieși din criză.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

La 17 iunie 2010, Consiliul European a adoptat noua Strategie Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Strategia Europa 2020 constituie un 
cadru coerent în care Uniunea să-și poată mobiliza toate instrumentele și politicile de o 
manieră coordonată. Regulamentul 1303/2013 a fost creat pentru a îmbunătăți coordonarea 
și a armoniza executarea a diverse fonduri de investiții ale UE în temeiul unui „cadru 
strategic comun”, pentru a contribui la Strategia Europa 2020. În consecință, această 
abordare integrată ar trebui să fie aplicată operațiunilor și proiectelor sprijinite din FEIS.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Comunicarea Comisiei privind 
uniunea energetică (COM(2015)0080) 
subliniază importanța eficienței 
energetice ca o sursă de energie de sine 
stătătoare și menționează clar că FEIS 
„oferă o oportunitate de mobilizare a 
unor investiții majore în renovarea 
clădirilor”. Pentru a profita de această 
oportunitate, este nevoie să se acorde o 
atenție deosebită eficienței energetice în 
regulamentul privind FEIS, alocându-se 
eficienței energetice o parte dintre 
garanțiile acordate, furnizând asistență 
tehnică pentru crearea unor platforme de 
investiții specifice pentru proiecte 
agregate de eficiență energetică și prin 
extinderea „clauzei privind investițiile” la 
investițiile în eficiența energetică.

Or. en

Justificare

Alocarea garanțiilor (cel puțin 20% din garanțiile acordate trebuie să fie rezervate 
investițiilor în eficiența energetică) este absolut necesară pentru a transpune în realitate 
ambiția de a face din eficiența energetică „primul combustibil”. În ultimul deceniu, eficiența 
energetică a beneficiat de mult mai puțin sprijin (8% din sprijinul total în domeniul energetic) 
decât toate celelalte opțiuni de aprovizionare cu energie. Dat fiind că nu există obiective 
obligatorii, situația nu se va schimba dacă nu se alocă fonduri specifice. Este esențială și 
existența unui mecanism special de asistență tehnică pentru constituirea unor platforme 
dedicate pentru proiectele în materie de eficiență energetică.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important ca FEIS să aibă ca obiectiv și întreprinderile mici și/sau inovatoare cu 
capitalizare medie. Deși FEI este instrumentul principal, este posibil ca acesta să nu fie 
întotdeauna vectorul potrivit pentru investiții pentru aceste întreprinderi cu capitalizare 
medie. Are legătură cu amendamentele la articolul 1, articolul 5 alineatul (2) litera (e) și 
articolul 7.

Amendamentul 6

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. 

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



PA\1051424RO.doc 11/39 PE549.399v01-00

RO

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.

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

Justificare
Comisia se concentrează pe investiții, iar acest lucru este foarte lăudabil. Totuși, trebuie să 
ne asigurăm că investițiile sunt canalizate spre tipul potrivit de proiecte, care nu generează 
valoare adăugată numai din perspectivă economică, ci și din punct de vedere societal și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și energetice ale UE. Doar așa se fac 
investiții reale în viitor, care creează locuri de muncă pe termen lung, pot fi susținute de 
cetățenii europeni și oferă o modalitate de a ieși din criză.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că se va folosi un proces decizional multidisciplinar pentru proiectele care 
urmează să fie sprijinite, toți experții numiți ai Comitetului pentru investiții vor avea nu doar 
experiență în materie de proiecte de investiții, ci și cunoștințe dovedite cu privire la 
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finanțarea proiectelor într-unul sau în mai multe dintre sectoarele eligibile pentru sprijin. 
Dat fiind că Comitetul pentru investiții va decide cu privire la proiectele care să fie sprijinite, 
este necesar ca luarea deciziilor să se petreacă în prezența cunoștințelor sectoriale și de 
piață relevante.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a garanta că FEIS își 
îndeplinește dublul scop, este imperativ ca 
o sumă echivalentă cu 
5 000 000 000 EUR din FEIS să fie 
alocată FEI pentru finanțările BEI, 
pentru a fi folosită în mod specific pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
întreprinderile cu capitalizare medie, 
precum și pentru IMM-urile și 
întreprinderile cu capitalizare medie 
inovatoare.

Or. en

Justificare

Pentru ca FEIS să își poată îndeplini dublul scop, este important să se clarifice că o parte din 
garanție trebuie rezervată pentru accesul la finanțarea de risc pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie. Are legătură cu amendamentele la articolul 1, 
articolul 5 alineatul (2) litera (e) și articolul 7.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Platformele de investiții sunt mecanisme excelente de canalizare a sprijinului pentru 
proiectele la scară mică, cum ar fi proiectele în domeniul eficienței energetice, care altfel nu 
ar putea să aibă acces la fonduri UE sau la parteneri privați. Ele pot juca un rol important la 
agregarea a mai multe proiecte similare la scară mică, dirijate în special de regiuni, orașe și 
IMM-uri, în grupări care reduc costurile tranzacțiilor și cresc probabilitatea succesului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Contribuția de la bugetul Uniunii 
spre fondul de garantare din bugetul UE 
va fi autorizată treptat de Parlamentul 
European și de Consiliu în cadrul 
procedurilor bugetare anuale până în 
2020. Pentru aceasta, autoritatea 
bugetară ar trebui să recurgă, atunci când 
este cazul, la toate mecanismele de 
flexibilitate disponibile și la dispozițiile 
pertinente din Regulamentul privind 
CFM 2014-2020.
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programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

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

2 eliminat

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 eliminat

Or. en

Justificare

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Având în vedere faptul că obiectivele 
prezentului regulament, mai precis, 
sprijinirea investițiilor în Uniune și 
asigurarea accesului sporit la finanțare 

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

poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității,
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
se limitează la măsurile necesare pentru 
atingerea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune crescând capacitatea BEI 
asumare de riscuri prin:

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

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

Or. en
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Justificare

Scopul FEIS ar trebui să fie expus în mod clar. Este important să se facă o distincție între 
investițiile planificate pe termen lung pentru proiectele care trebuie să respecte obiectivele 
generale ale articolului 5 alineatul (2) literele (a)-(d), dar care nu au de respectat nicio 
valoare limită, precum și sprijinul financiar pentru societăți [articolul 5 alineatul (2) litera 
(e)], care va fi direcționat prin FEI (a se vedea articolul 7), și care prin natura sa poate să se 
focalizeze doar pe IMM-uri și pe întreprinderile mici (și inovatoare) cu capitalizare medie. 
Acest amendament este coerent și cu considerentul 13.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Termenii acordului FEIS sunt 
definiți de Comisie și de BEI și sunt 
aprobați de colegiuitor, înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, pentru a garanta că acordul 
FEIS asigură punerea în aplicare corectă 
a regulamentului.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament nu poate fi adoptat fără ca Parlamentul să cunoască în prealabil 
conținutul acordului FEIS. Parlamentul trebuie să se asigure că acordul FEIS conține 
dispozițiile necesare pentru punerea corectă în aplicare a prezentului regulament și că 
acordul nu încalcă prerogativele colegislatorilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 a

Definiții

În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:
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1. „întreprinderi mici și mijlocii (IMM-
uri)” înseamnă întreprinderi care 
angajează sub 250 de persoane, conform 
definiției din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014;

2. „întreprinderi mici cu capitalizare 
medie” înseamnă întreprinderi care 
angajează sub 500 de persoane;

3. „întreprindere inovatoare cu 
capitalizare medie” înseamnă o 
întreprindere cu capitalizare medie ale 
cărei costuri în materie de cercetare și 
dezvoltare și în materie de inovare, 
conform definiției din Regulamentul 
general de exceptare pe categorii de 
ajutoare, reprezintă:

(a) cel puțin 15% din costurile sale totale 
de funcționare în cel puțin unul din cei 
trei ani care preced prima investiție în 
cadrul măsurii de ajutor de stat pentru 
finanțare de risc sau

(b) cel puțin 10% pe an din costurile sale 
totale de funcționare în cei trei ani care 
preced prima investiție în cadrul măsurii 
de ajutor de stat pentru finanțare de risc;

Or. en

Justificare

Este important ca termenii folosiți în prezentul regulament să fie definiți în mod 
corespunzător, pentru a asigura interpretarea și punerea în aplicare corectă a acestuia mai 
târziu.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este de importanță crucială ca toate investițiile sprijinite în cadrul FEIS să respecte 
elementele stipulate în prezentul regulament. Trebuie asigurată, în special, respectarea 
obiectivelor și criteriilor de eligibilitate stabilite la articolul 5 alineatele (2) și (2a).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI, 
care va furniza sprijin consultativ pentru 
proiectele de investiții în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolul 5 
alineatele (2) și (2a) din prezentul 
regulament.

EIAH completează actualele servicii de 
consultanță ale BEI și ale Comisiei și:

1. Acționează ca platformă de consultanță 
tehnică și furnizează sprijin în vederea 
identificării, pregătirii și dezvoltării de 
proiecte de investiții. De asemenea, ea 
asigură sprijin privind utilizarea asistenței 
tehnice în vederea structurării proiectelor, 
utilizarea unor instrumente financiare 
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inovatoare, utilizarea parteneriatelor 
public-privat și consiliere, după caz, 
privind chestiunile relevante din legislația 
UE.

2. Acordă un sprijin special platformelor 
de investiții care se concentrează pe 
sectoare cu efecte transformatoare cu 
înaltă valoare adăugată economică și 
societală sau care agregă în clustere 
proiecte la scară mică, conduse în special 
de regiuni, orașe și IMM-uri.

3. Creează un mecanism specific de 
asistență tehnică pentru crearea de 
platforme de investiții pentru proiecte 
agregate din domeniul eficienței 
energetice la nivel descentralizat.

4. Furnizează sprijin tehnic și financiar 
cu privire la utilizarea FEIS instituțiilor 
descentralizate care pun în aplicare 
mecanisme similare de asistență tehnică 
la nivel local.

5. Acționează în calitate de punct de 
contact unic pentru inițiatorii de proiecte 
sau îi redirecționează către instituțiile 
menționate la punctul 4.

6. Asigură schimbul structural de 
informații și de cele mai bune practici 
între toate părțile interesate implicate în 
FEIS.

Or. en

Justificare

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH 
va beneficia de expertiză din partea BEI, a 
Comisiei, a băncilor de promovare 
naționale și a autorităților de management 
al fondurilor structurale și de investiții 
europene și va implica parteneri în 
conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.. EIAH 
va veni în special în completarea celor 
mai bune practici identificate în cadrul 
proiectelor cum ar fi ELENA (Asistență 
europeană pentru energie locală) și EEIF 
(Fondul european pentru eficiență 
energetică).

Or. en

Justificare

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Amendamentul 20

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 

Acordul privind FEIS prevede că FEIS
urmează să aibă un comitet pentru
investiții, care urmează să fie responsabil 
de examinarea oricăror operațiuni
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FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

potențiale în conformitate cu politicile de 
investiții ale FEIS și de aprobarea 
sprijinului garanției UE pentru operațiuni:

1. în conformitate cu articolul 5;

2. în conformitate cu obiectivele UE în 
materie de climă și de energie pentru 
2020, 2030 și 2050, evitând periclitarea 
acestor obiective sau crearea de blocaje în 
cadrul tehnologiilor, proceselor de 
producție sau infrastructurilor care sunt 
expuse riscului de eșuare;

3. cu o valoare adăugată economică, 
societală și sustenabilă demonstrabilă, 
promovând inovațiile, competențele, 
locurile de muncă și competitivitatea UE;

4. indiferent de localizarea lor geografică.

Or. en

Justificare

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Amendamentul 21

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 
trebuie să aibă un nivel ridicat de 
experiență pe piața relevantă în finanțarea 
proiectelor în domeniile proiectelor de 
investiții enumerate la articolul 5 
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alineatul (2).

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

Or. en

Justificare

Comitetul de investiții, care va decide care proiecte să fie sprijinite în cadrul FEIS în 
conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 5 alineatele (2) și (2a), ar trebui să fie 
compus dintr-un număr suficient de experți. Acest lucru este necesar pentru a garanta că se 
va folosi un proces decizional multidisciplinar pentru proiectele eligibile din toate diversele 
sectoare enumerate la articolul 2 alineatele (2) și (2a). Toți experții numiți dețin o experiență 
pertinentă pe piață și dețin cunoștințe dovedite privind finanțarea proiectelor într-unul sau 
mai multe dintre aceste sectoare.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – 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, centrate 
pe încurajarea tranziției spre o economie 
inteligentă, durabilă și decarbonizată 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 trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

Or. en

Amendamentul 23

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 de transport,
în special în centre industriale;

Or. en

Amendamentul 24

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 la nivel de distribuire și 
stocarea de energie;

Or. en

Justificare

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) dezvoltarea infrastructurii digitale și 
a informațiilor și comunicațiilor digitale, 



PE549.399v01-00 26/39 PA\1051424RO.doc

RO

precum și a inovației;

Or. en

Justificare

Economia digitală crește de șapte ori mai rapid decât restul economiei și este una dintre cele 
mai promițătoare căi spre redresarea economică și crearea de locuri de muncă de calitate. 
Investițiile în infrastructurile de înaltă calitate de telecomunicații și de internet în bandă 
largă sunt de importanță crucială. Totuși, este necesar să se crească investițiile în 
sensibilizarea cetățenilor europeni la realitatea digitală și în îmbunătățirea competenței lor 
digitale, în cercetarea și dezvoltarea digitală, în încurajarea industriilor creative din 
domeniul digital și dezvoltarea unui mediu favorabil pentru extinderea folosirii dispozitivelor 
și serviciilor digitale inteligente în viața de zi cu zi.

Amendamentul 26

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 și 
tehnologice pertinente pentru inovare;

Or. en

Justificare

Educația, cercetarea și dezvoltarea și inovarea sunt câteva dintre cele mai importante 
resurse europene, care acționează ca un motor al competitivității noastre economice și al 
bunăstării și sănătății noastre. Competențele și creativitatea europenilor reprezintă avantajul 
competitiv al Europei în economia globală. Investițiile în educație, cercetare și inovare sunt 
componente cruciale ale strategiei de ieșire din criza economică, creând noi locuri de muncă 
de înaltă calitate, dezvoltând noi piețe de export și îmbunătățind competitivitatea industrială 
a UE.

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Amendamentul 28

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 centrate pe 
consolidarea serviciilor ecosistemice, al 
dezvoltării urbane și în domeniul social;

Or. en

Justificare

Serviciile ecosistemice joacă un rol important în Strategia UE privind biodiversitatea și în 
politicile de atenuare și de adaptare în materie de climă. Raportul TEEB („Economia 
ecosistemelor și a biodiversității”) demonstrează enorma valoare economică a ecosistemelor 
noastre și potențialul pe care îl dețin pentru soluționarea numeroaselor provocări de la 
nivelul societății. Prin urmare, se justifică focalizarea asupra infrastructurilor și investițiilor 
care pot consolida serviciile ecosistemice (de exemplu crearea unor suprafețe inundabile 
naturale sau extinderea pădurilor).



PE549.399v01-00 28/39 PA\1051424RO.doc

RO

Amendamentul 29

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
pentru investiții menționat la articolul 3 
alineatul (5). Operațiunile respective sunt 
coerente cu politicile Uniunii și sprijină 
obiectivele enumerate la prezentul alineat 
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. 
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.

Or. en

Justificare

În temeiul propunerii actuale, platformele de investiții specifice și băncile naționale de 
promovare pot beneficia de garanția UE doar dacă sunt sprijinite de către BEI. În ceea ce 
privește investițiile substanțiale în proiecte mai mari la nivelul UE, implicarea BEI ar putea 
fi, de fapt, dezirabilă. Totuși, în ceea ce privește proiectele mici mai agregate finanțate sau 
gestionate de platformele de investiții, băncile sau instituțiile naționale de promovare, 
implicarea BEI ar putea să nu fie întotdeauna necesară dacă operațiunile respective sprijină 
obiectivele de la prezentul articol și sunt considerate eligibile de comisia pentru investiții.
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Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Ar trebui implicate părțile interesate relevante în domeniul instituirii și operării platformelor 
de investiții naționale și regionale care sprijină investițiile cu impact semnificativ asupra 
societății. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 conține dispoziții detaliate cu privire la 
modalitatea de a realiza acest lucru. Este dezirabil să se folosească o abordare similară 
pentru platformele de investiții sprijinite de FEIS. Implicarea partenerilor este una dintre 
cele mai bune modalități de îmbunătățire a capacității de asumare a responsabilității și de 
maximizare a rezultatelor investițiilor.

Amendamentul 31

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

Justificare

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
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much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Garanția UE este acordată doar 
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 
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 articol;

Or. en
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Justificare

Prin formularea unor criterii de eligibilitate clare, se asigură o orientare mai clară cu privire 
la modalitatea de atingere a obiectivelor generale de la articolul 5 alineatul (2). La litera (a) 
se face referire la obiectivele tematice și la „cadrul strategic comun” al Regulamentului 
1303/2013. Scopul este de a include faptul că FEIS reprezintă abordarea integrată și 
coordonată a Uniunii pentru a obține o dezvoltare armonioasă, echilibrată și durabilă.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie să se menționeze în mod clar că orice tip de finanțare a Uniunii poate fi folosită 
pentru cofinanțarea operațiunilor și proiectelor sprijinite de garanția UE, nu doar finanțarea 
din fondurile structurale și de investiții europene.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împrumuturi BEI, garanții, 
contragaranții, instrumente de pe piața de 
capital, orice altă formă de finanțare sau 
instrument de îmbunătățire a calității 
creditului, participații la capital sau la 
cvasicapital. Aceste instrumente se acordă, 
se achiziționează sau se emit pentru 
operațiuni efectuate în cadrul Uniunii, 

(a) împrumuturi BEI, garanții, 
contragaranții, instrumente de pe piața de 
capital, orice altă formă de finanțare sau 
instrument de îmbunătățire a calității 
creditului, participații la capital sau la 
cvasicapital, inclusiv prin intermediul 
băncilor sau instituțiilor naționale de 
promovare sau al platformelor de 
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inclusiv pentru operațiuni transfrontaliere 
între un stat membru și o țară terță, în 
conformitate cu prezentul regulament și în 
cazul în care finanțarea BEI a fost acordată 
în conformitate cu un acord semnat care nu 
a expirat și nici nu a fost anulat;

investiții. Aceste instrumente se acordă, se 
achiziționează sau se emit pentru 
operațiuni efectuate în cadrul Uniunii, 
inclusiv pentru operațiuni transfrontaliere 
între un stat membru și o țară terță, în 
conformitate cu prezentul regulament și în 
cazul în care finanțarea BEI a fost acordată 
în conformitate cu un acord semnat care nu 
a expirat și nici nu a fost anulat;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) finanțarea pe care BEI o acordă FEI 
pentru a-i permite să ia împrumuturi, 
garanții, contragaranții, orice altă formă de 
instrument de îmbunătățire a calității 
creditului, instrumente de pe piața de 
capital și participații la capital sau la 
cvasicapital. Aceste instrumente se acordă, 
se achiziționează sau se emit în beneficiul 
operațiunilor efectuate în cadrul Uniunii, în 
conformitate cu prezentul regulament și în 
cazul în care finanțarea FEI a fost acordată 
în conformitate cu un acord semnat care nu 
a expirat și nici nu a fost anulat.

(b) finanțarea pe care BEI o acordă FEI 
pentru a-i permite să ia împrumuturi, 
garanții, contragaranții, orice altă formă de 
instrument de îmbunătățire a calității 
creditului, instrumente de pe piața de 
capital și participații la capital sau la 
cvasicapital, inclusiv prin intermediul 
băncilor sau instituțiilor naționale de 
promovare sau al platformelor de 
investiții. Aceste instrumente se acordă, se 
achiziționează sau se emit în beneficiul 
operațiunilor efectuate în cadrul Uniunii, în 
conformitate cu prezentul regulament și în 
cazul în care finanțarea FEI a fost acordată 
în conformitate cu un acord semnat care nu 
a expirat și nici nu a fost anulat.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile financiare ale statelor 
membre și băncilor sau instituțiilor 
naționale de promovare care sunt 
clasificate în sectorul de stat sau care 
acționează în numele statului către 
proiecte, operațiuni sau platforme de 
investiții eligibile în temeiul prezentului 
regulament sunt considerate măsuri 
punctuale în sensul articolului 5 alineatul 
(1) din regulamentul (CE) nr. 1466/97 și 
al articolului 3 alineatul (4) fin 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97. Acestea 
sunt contribuții financiare care realizează 
obiectivele de politică ale Uniunii și sunt 
considerate un factor relevant în sensul 
articolului 2 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97, astfel 
încât aceste contribuții financiare nu pot 
depăși valoarea de referință menționată la 
articolul 126 alineatul (2) din TFUE.

Prin derogare de la orientările Comisiei 
cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 în 
COM(2015)0012 din 13 ianuarie 2015, 
statele membre vor beneficia de „clauza 
privind investițiile” pentru investițiile în 
platformele de investiții specifice 
constituite pentru investițiile în 
operațiunile și proiectele privind eficiența 
energetică și care sunt eligibile în temeiul 
prezentului regulament, dacă:

(i) abaterea de la obiectivul lor pe termen 
mediu sau de la traiectoria de ajustare 
fiscală convenită în vederea atingerii 
acestuia nu conduce la depășirea valorii 
de referință a deficitului de 3% din PIB și 
se menține o marjă de siguranță adecvată;

(ii) nivelul investițiilor crește în mod 
efectiv ca urmare a acestora.

În acest caz, „clauza privind investițiile” 
se va aplica indiferent de existența unei 
creșteri negative a PIB sau a unei deviații 
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negative minime a PIB;

Or. en

Justificare

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Amendamentul 37

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 se alocă 
2 500 000 000 EUR pentru finanțarea 
acordată FEI de către BEI, în conformitate 
cu alineatul (2) pentru scopurile 
enumerate la articolul 1. 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.

Or. en

Justificare

Astfel se garantează că alocarea de fonduri din FEIS pentru ca IMM-urile și întreprinderile 
mici cu capitalizare medie să aibă acces la finanțarea de risc nu este nici opțională, nici 
flexibilă.

Amendamentul 38

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

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, precum și, dacă 
este necesar și ca soluție de ultimă 
instanță, prin posibilitatea de a redistribui 
fonduri din programele multianuale din 
rubrica 1A, cu respectarea deplină a 
punctelor 17 și 18 din AII din 2 decembrie 
2013, dacă aceste programe se dovedesc a 
nu beneficia de suficiente credite de 
angajare. Finanțarea fondului de 
garantare, atât cu privire la creditele de 
angajament, cât și cu privire la creditele 
de plată, este revizuită în cadrul 
evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei 
a CFM pentru 2014-2020, care urmează 
să fie lansată până cel târziu la sfârșitul 
anului 2016, așa cum prevede articolul 2 
din Regulamentul nr. 1311/2013 al 
Consiliului din 2 decembrie 2013 de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014 - 2020.

Or. en

Justificare

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
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the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Amendamentul 39

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, cu implicarea de 
parteneri în conformitate cu articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/203 la 
nivel regional și local, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 a introdus principiul parteneriatului de o manieră foarte 
valoroasă, practică și favorabilă incluziunii. El introduce parteneri locali și regionali, care 
pot furniza expertiză locală și sectorială, care este crucială pentru a asigura succesul
proiectelor și acceptarea lor de către public. Prin urmare, acești parteneri ar trebui incluși la 
identificarea, agregarea și prezentarea proiectelor eligibile pentru sprijin.

Amendamentul 40

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 
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serviciilor ecosistemice, asupra scăderii 
dependenței UE de energie și de resursele 
naturale, asupra creșterii competitivității 
și asupra potențialului inovator al 
economiei Uniunii;

Or. en

Justificare

FEIS ar trebui să promoveze și să sprijine proiecte esențiale pentru tranziția spre o Uniune 
durabilă și decarbonizată. La evaluarea valorii adăugate și a eficacității FEIS, progresul 
spre această tranziție spre o Uniune durabilă și decarbonizată trebuie evaluat prin 
măsurarea efectelor investițiilor asupra parametrilor menționați în articol.

Amendamentul 41

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 durabil; în 
această privință, BEI nu participă la nici 
un 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

Justificare

Pentru a atinge obiectivele UE în materie de energie și de climă pentru 2020, 2030 și 2050, 
trebuie ca deciziile să fie luate iar investițiile să fie făcute în prezent. FEIS este un instrument 
excelent pentru promovarea și sprijinirea acestui tip de proiecte esențiale pentru tranziția 
spre o Uniune durabilă și decarbonizată. Sprijinirea proiectelor care creează blocaje ale 
tehnologiilor, proceselor de producție sau infrastructurilor care nu își au locul într-o Uniune 
durabilă decarbonizată est, prin urmare, contraproductivă și duce la costuri nerecuperabile, 
proiecte eșuate și pierderea de fonduri ale UE.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 18
Regulamentul (UE) nr. 1291/2014
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

În conexiune cu amendamentul la articolul 8. Finanțarea fondului de garantare nu trebuie să 
fie stabilită în momentul adoptării Regulamentului FEIS. Ea poate fi amânată pentru 
procedura bugetară anuală. 

Programul Orizont 2020 contribuie deja în mare măsură la investițiile în cercetare, 
dezvoltare și inovare, având un efect de levier important. El a fost adoptat în urma unui 
proces legislativ îndelungat, care a identificat cu grijă domeniile prioritare, diversele 
instrumente și diverșii beneficiari, atingând un echilibru delicat.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 19
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

În conexiune cu amendamentul la articolul 8. Finanțarea fondului de garantare nu trebuie să 
fie stabilită în momentul adoptării Regulamentului FEIS. Ea poate fi amânată pentru 
procedura bugetară anuală. 

MIE contribuie deja în mare măsură la investițiile în infrastructurile de energie, 
telecomunicații și transport, având un efect de levier important. El a fost adoptat în urma 
unui proces legislativ îndelungat, care a identificat cu grijă proiectele de interes comun și 
diversele instrumente de utilizat.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) nr. 1291/2014
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

În conexiune cu amendamentul la articolul 8. Finanțarea fondului de garantare nu trebuie să 
fie stabilită în momentul adoptării Regulamentului FEIS. Ea poate fi amânată pentru 
procedura bugetară anuală. 

Programul Orizont 2020 contribuie deja în mare măsură la investițiile în cercetare, 
dezvoltare și inovare, având un efect de levier important. El a fost adoptat în urma unui 
proces legislativ îndelungat, care a identificat cu grijă domeniile prioritare, diversele 
instrumente și diverșii beneficiari, atingând un echilibru delicat.


