
AM\1178973RO.docx PE635.392v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.3.2019 A8-0115/155

Amendamentul 155
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Nicolas Bay
în numele Grupului ENF

Raport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Instituirea Fondului pentru securitate internă
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Se impune maximizarea impactului 
finanțării acordate de Uniune prin 
mobilizarea și punerea în comun a 
resurselor financiare publice și private, 
precum și prin valorificarea efectului de 
pârghie al acestora. Fondul ar trebui să 
promoveze și să încurajeze participarea 
activă și utilă și implicarea sporită a 
societății civile, inclusiv a organizațiilor 
neguvernamentale, precum și a sectorului 
industrial în procesul de dezvoltare și 
punere în aplicare a politicii de securitate, 
inclusiv, dacă este cazul, cu implicarea 
altor actori relevanți, a agențiilor Uniunii și 
a altor organisme ale Uniunii, a țărilor terțe 
și a organizațiilor internaționale în legătură 
cu obiectivul fondului.

(14) Se impune maximizarea impactului 
finanțării acordate de Uniune prin 
mobilizarea și punerea în comun a 
resurselor financiare publice și private, 
precum și prin valorificarea efectului de 
pârghie al acestora. Fondul ar trebui să 
promoveze și să încurajeze participarea 
activă și utilă și implicarea sporită a 
sectorului industrial european în procesul 
de dezvoltare și punere în aplicare a 
politicii de securitate, îndeosebi în ceea ce 
privește securitatea cibernetică, inclusiv, 
dacă este cazul, cu implicarea altor actori 
relevanți, a agențiilor Uniunii și a altor 
organisme ale Uniunii, a țărilor terțe și a 
organizațiilor internaționale în legătură cu 
obiectivul fondului. Ar trebui să se 
garanteze faptul că sprijinul din partea 
fondului nu este utilizat pentru a delega 
unor actori privați sarcini statutare sau 
publice.
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6.3.2019 A8-0115/156

Amendamentul 156
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra, Nicolas Bay
în numele Grupului ENF

Raport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Instituirea Fondului pentru securitate internă
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
de a pune în aplicare Acordul de la Paris 
și cu angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, prezentul fond va 
contribui la integrarea acțiunilor de 
combatere a schimbărilor climatice și la 
atingerea țintei globale ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE să sprijine 
îndeplinirea obiectivelor din domeniul 
climei. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și punerii 
în aplicare a fondului, iar ulterior acestea 
vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al 
procedurilor de evaluare relevante.

eliminat
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Amendamentul 157
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra, Nicolas Bay
în numele Grupului ENF

Raport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Instituirea Fondului pentru securitate internă
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Operațiuni de finanțare mixtă

Operațiunile de finanțare mixtă decise în 
cadrul prezentului fond sunt puse în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
privind fondul InvestEU36 și cu Titlul X 
din Regulamentul financiar.

_________________
36 Numărul de referință complet

(Toate trimiterile la „operațiunile de 
finanțare mixtă” se elimină în consecință 
în tot textul)
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6.3.2019 A8-0115/158

Amendamentul 158
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra, Nicolas Bay
în numele Grupului ENF

Raport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Instituirea Fondului pentru securitate internă
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Asistența de urgență poate fi 
acordată direct, sub formă de granturi, 
agențiilor descentralizate.

eliminat
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