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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea de regulament de instituire a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) 

constituie esența așa-numitului „program de investiții pentru Europa”, lansat în noiembrie 

2014. Având ca obiectiv relansarea economiei europene prin atragerea de investiții publice 

suplimentare și maximizarea utilizării resurselor publice, prezenta propunere constituie primul 

pas în punerea în aplicare a planului de investiții, prin crearea cadrului juridic necesar pentru 

acest plan în cadrul ordinii juridice a UE. 

Deși propunerea Comisiei prezintă dispozițiile de bază necesare pentru instituirea FEIS, 

raportoarea a identificat anumite deficiențe în ceea ce privește transparența, legăturile cu 

structura instituțională globală și cadrul juridic al Uniunii. În special, raportoarea ar dori ca 

structura de guvernanță a Fondului european pentru investiții strategice să fie consolidată prin 

creșterea transparenței și a responsabilității democratice, prin consolidarea rolului 

Parlamentului European și prin creșterea clarității în ceea ce privește diviziunea 

responsabilităților între organele de conducere ale fondului. Relațiile dintre diferitele niveluri 

de guvernanță trebuie să fie mai clare pentru a preciza cine este responsabil pentru luarea de 

decizii în diversele etape de evaluare a proiectului. În orice caz, trebuie să se asigure 

independența deplină și transparența în procesul de selecție a proiectelor, precum și 

responsabilitatea democratică, mai ales având în vedere că finanțarea va proveni parțial din 

bugetul UE parțial sub formă de garanții. 

În ceea ce privește raportarea, rolul Parlamentului trebuie consolidat. Fiind singura instituție 

aleasă în mod direct de cetățenii europeni, Parlamentul ar trebui să fie informat în mod regulat 

cu privire la activitățile FEIS și ale organelor sale de conducere. În plus, BEI ar trebui, de 

asemenea, să raporteze cu privire la serviciile oferite și bugetul cheltuit de Platforma 

europeană de consiliere în materie de investiții. 

În ceea ce privește transparența, conducerea FEIS ar trebui să respecte toate normele 

aplicabile ale UE privind accesul public la documente și informații. În plus, independența 

comitetului director și a comitetului pentru investiții ar trebui să fie protejată de interferențele 

politice și ar trebui să se garanteze că membrii acestora dețin expertiza necesară pentru a 

evalua proiectele dintr-o gamă largă de domenii și regiuni geografice. De asemenea, toată 

documentația relevantă referitoare la posibilitățile de investiții și criteriile de selecție a 

proiectelor ar trebui să fie publică și la dispoziția investitorilor și a tuturor părților interesate. 

În acest sens, comitetul pentru investiții ar trebui să stabilească criterii clare și transparente 

pentru selecția proiectelor pentru a exclude posibilitatea unor intervenții politice și, astfel, 

pentru a asigura condiții echitabile și sigure pentru participarea investitorilor privați.  

Comisia ar trebui să asigure un tratament echitabil și egal pentru toți participanții la 

cofinanțarea de proiecte în cadrul FEIS, în formularea de principii de bază în scopul evaluării 

ajutoarelor de stat pe care un proiect va trebui să le respecte pentru a fi eligibil pentru sprijinul 

oferit în cadrul FEIS. În acest sens, aceste criterii ar trebui, de asemenea, să fie cunoscute în 

mod public de toți investitorii. 

În ceea ce privește alegerea instrumentului juridic, raportoarea este de părere că unele aspecte, 

pe care Comisia propune să le includă în acordul FEIS, ar trebui, mai degrabă, să facă parte 

din regulamentul în sine, deoarece acestea se referă la dispozițiile de bază pentru 
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administrarea fondului și locul său în structura instituțională a Uniunii. În acest sens, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții ar trebui să facă obiectul unor 

norme mai stricte în materie de răspundere, deoarece va fi parțial finanțată de la bugetul UE. 

Deoarece contribuțiile statelor membre la FEIS nu vor fi incluse în calculul ajustării bugetare 

în cadrul componentei de prevenție și al componentei de corecție a Pactului de stabilitate și de 

creștere, raportoarea insistă ca Eurostat să adopte cât mai curând posibil normele relevante 

pentru raportarea statistică a acestor contribuții în vederea creării certitudinii juridice și a 

previzibilității. 

În concluzie, FEIS ar putea fi considerat ca un catalizator pentru atragerea mai multor 

investiții în Europa, dar ar putea, de asemenea, să deschidă drumul pentru o mai bună 

coordonare a politicilor economice și să fie considerat ca un pas în direcția unei uniuni 

economice și monetare mai profunde. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri constituționale invită Comisia pentru afaceri economice și monetare și 

Comisia pentru bugete, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Referirea 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolele 172, 173, articolul 175 

alineatul (3) și articolul 182 alineatul (1), 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolele 172, 173, articolul 175 

alineatul (3), articolul 182 alineatul (1) și 

articolul 194, 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 

globală vizând disiparea incertitudinilor 

legate de investițiile publice și private. 

Strategia se sprijină pe trei piloni: 

mobilizarea resurselor financiare pentru 

investiții, aducerea investițiilor la 

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 

globală vizând disiparea incertitudinilor 

legate de investițiile publice și private, 

până se va conveni asupra unui sistem de 

resurse proprii pentru bugetul UE. 

Strategia se sprijină pe trei piloni: 
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economia reală și îmbunătățirea mediului 

de investiții în Uniune. 

mobilizarea resurselor financiare pentru 

investiții, aducerea investițiilor la 

economia reală și îmbunătățirea mediului 

de investiții în vederea obținerii unei 

coeziuni economice, sociale și teritoriale 

în Uniune. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 

trebui îmbunătățit prin eliminarea 

obstacolelor în calea investițiilor, prin 

consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 

gradului de previzibilitate a 

reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 

și investițiile din Europa, în general, ar 

trebui să beneficieze de această activitate 

paralelă. 

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 

trebui îmbunătățit prin eliminarea 

obstacolelor în calea investițiilor, prin 

consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 

gradului de previzibilitate a 

reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 

și investițiile din Europa, în general, ar 

trebui să beneficieze de această activitate 

care adaugă valoare eforturilor naționale. 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Deși scopul principal al FEIS este 

acela de catalizator pentru atragerea de 

investiții în Europa, inițiativa ar putea, de 

asemenea, juca un rol important ca forță 

motrice pentru o mai bună coordonare 

între statele membre, la nivelul politicii 

economice, și pentru progresul către o 

consolidare a uniunii economice și 

monetare; 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 
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Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 

strategice cu o valoare economică adăugată 

ridicată care contribuie la realizarea 

obiectivelor politicilor Uniunii. 

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 

strategice cu o valoare economică adăugată 

ridicată care contribuie la realizarea 

obiectivelor politicilor și valorilor Uniunii. 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Toate dispozițiile esențiale legate de 

instituirea, guvernanța și asumarea 

răspunderii în ceea ce privește FEIS și 

EIAH sunt incluse în prezentul 

regulamentul, iar măsurile necesare 

pentru aplicarea sa ar trebui incluse în 

Acordul privind FEIS dintre Comisie și 

BEI, fără a aduce atingere prerogativelor 

respective ale instituțiilor europene. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 

despre care se presupune că sunt viabile 

din punct de vedere economic și tehnic, 

ceea ce implică un risc adecvat, 

răspunzând, în același timp, cerințelor 

specifice pentru finanțarea FEIS. 

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 

despre care se presupune că sunt viabile 

din punct de vedere economic și tehnic, 

ceea ce implică un risc adecvat, 

răspunzând, în același timp, cerințelor 

specifice pentru finanțarea FEIS. În cazul 

în care o curte de conturi națională sau 

un consiliu independent ori un organism 

anticorupție dintr-un stat membru și-a 

exprimat îngrijorările cu privire la un 

proiect, la un tip de investiții sau la un 

organism responsabil cu investirea 

banilor publici, iar aceste preocupări au 
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fost comunicate către FEIS, acesta ar 

trebui să ia în considerare opiniile 

exprimate. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Atunci când îndeplinesc sarcinile 

care le-au fost încredințate în temeiul 

prezentului regulament, organele de 

conducere ale FEIS (mai precis, comitetul 

director și comitetul pentru investiții) ar 

trebui să acționeze în mod independent și 

în interesul FEIS și nu ar trebui să ceară 

sau să primească instrucțiuni de la niciun 

organism public sau privat. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 

sprijinul proiectelor de infrastructură și a 

proiectelor de anvergură cu capitalizare 

medie ar trebui luate de către un comitet 

pentru investiții. Comitetul pentru investiții 

trebuie să fie compus din experți 

independenți, care au cunoștințe și 

experiență în materie de proiecte de 

investiții. Comitetul pentru investiții 

trebuie să răspundă în fața unui comitet 

director al FEIS, care ar trebui să 

supravegheze îndeplinirea obiectivelor 

FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 

FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 

FEI pentru a permite FEI să întreprindă 

proiecte individuale în domenii precum 

întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 

sprijinul proiectelor de infrastructură și a 

proiectelor de anvergură cu capitalizare 

medie ar trebui luate de către un comitet 

pentru investiții. Comitetul pentru investiții 

trebuie să fie compus din experți 

independenți și imparțiali, care au 

cunoștințe și experiență în materie de 

proiecte de investiții. Experții care 

alcătuiesc comitetul pentru investiții ar 

trebui să fie selectați pe baza unei 

proceduri transparente care să garanteze 

că comitetul dispune de cea mai variată 

expertiză posibilă, care include sectoare și 

piețe geografice variate din Uniune. 

Comitetul pentru investiții trebuie să 

răspundă în fața unui comitet director al 
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mici cu capitalizare medie. 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. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Comitetul pentru investiții ar trebui 

să instituie un set de criterii transparente, 

echitabile și obiective pentru evaluarea 

proiectului, care ar trebui făcute publice 

și folosite de Comitetul pentru investiții în 

cadrul deliberărilor. Rezultatele 

deliberărilor Comitetului pentru investiții 

ar trebui să fie făcute publice. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a permite o creștere 

suplimentară a resurselor sale, participarea 

la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 

inclusiv statelor membre, băncilor de 

promovare naționale sau agențiilor publice 

deținute sau controlate de către statele 

membre, entități din sectorul privat și 

entități din afara Uniunii, sub rezerva 

acordului contribuitorilor existenți. Terții 

pot contribui direct la FEIS și pot participa 

la structurile de guvernanță ale FEIS. 

(19) Pentru a permite o creștere 

suplimentară a resurselor sale, participarea 

la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 

inclusiv statelor membre, băncilor de 

promovare naționale și regionale sau 

agențiilor publice deținute sau controlate 

de către statele membre și de către 

autoritățile regionale, entități din sectorul 

privat și entități din afara Uniunii, sub 

rezerva acordului contribuitorilor existenți. 

Terții pot contribui direct la FEIS.  
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 

eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 

statele membre pot utiliza fondurile 

structurale și de investiții europene pentru 

a contribui la finanțarea proiectelor 

eligibile care sunt sprijinite prin garanția 

UE. Flexibilitatea acestei abordări ar 

trebui să maximizeze potențialul de a 

atrage investitori în domeniile de investiții 

vizate de FEIS. 

eliminat 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În conformitate cu Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, proiectele 

de infrastructură și investiții care 

beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 

trebui să respecte normele privind 

ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 

anunțat că va formula o serie de principii 

fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 

de stat, pe care un proiect va trebui să le 

îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 

finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 

îndeplinește aceste criterii și primește 

sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 

că orice sprijin național complementar va fi 

supus unei proceduri simplificate și 

accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 

în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 

verificat de Comisie va fi 

proporționalitatea sprijinului public (lipsa 

supracompensării). Comisia a anunțat, de 

(22) În conformitate cu Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, proiectele 

de infrastructură și investiții care 

beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 

trebui să respecte normele privind 

ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 

anunțat că va formula o serie de principii 

fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 

de stat, pe care un proiect va trebui să le 

îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 

finanțare în cadrul FEIS. Criteriile, care ar 

trebui elaborate pe baza acestor principii, 

ar trebui să asigure un tratament echitabil 

și egal pentru toate părțile implicate în 

cofinanțarea proiectului. Dacă un proiect 

îndeplinește aceste criterii echitabile și 

obiective și primește sprijin din partea 

FEIS, Comisia a anunțat că orice sprijin 

național complementar va fi supus unei 

proceduri simplificate și accelerate de 
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asemenea, că va furniza orientări 

suplimentare cu privire la o serie de 

principii de bază cu scopul de a asigura o 

utilizare eficientă a fondurilor publice. 

evaluare a ajutoarelor de stat, în cadrul 

căreia singurul aspect suplimentar verificat 

de Comisie va fi proporționalitatea 

sprijinului public (lipsa supracompensării). 

Comisia a anunțat, de asemenea, că va 

furniza orientări suplimentare cu privire la 

o serie de principii de bază cu scopul de a 

asigura o utilizare eficientă a fondurilor 

publice. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Întrucât contribuțiile naționale la 

FEIS nu vor fi luate în considerare de 

către Comisie la definirea ajustării fiscale 

în cadrul componentei preventive și 

corective a Pactului de stabilitate și de 

creștere, Eurostat ar trebui să adopte cât 

mai curând posibil normele privind 

înregistrarea și clasificarea statistică a 

contribuțiilor statelor membre la FEIS, în 

scopul de a crea predictibilitate și 

certitudine pentru statele membre atunci 

când acestea își pregătesc propria 

prezentare a programelor de stabilitate și 

de convergență și a programelor naționale 

de reformă. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 

activitățile sprijinite de FEIS pentru a 

evalua relevanța, performanța și impactul 

acestora și pentru a identifica aspecte care 

ar putea îmbunătăți activitățile viitoare. 

(25) BEI și Comitetul pentru investiții ar 

trebui să verifice periodic și să raporteze 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la activitățile sprijinite de FEIS 

pentru a evalua relevanța, performanța și 
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Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 

responsabilității și la analizarea 

durabilității. 

impactul acestora și pentru a identifica 

aspecte care ar putea îmbunătăți activitățile 

viitoare. Astfel de evaluări și rapoarte ar 

trebui făcute publice și ar trebui să 

contribuie la asumarea responsabilității și 

la analizarea durabilității. 

 

 

Amendamentul  16 

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 publice 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. BEI ar trebui 

să informeze anual Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la 

serviciile oferite de EIAH și la execuția 

bugetului EIAH. 

 

Amendamentul  17 

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 

(29) Pentru a finanța parțial contribuția de 

la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 

pachetele financiare disponibile în 

programul Orizont 2020, Programul-cadru 
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pentru cercetare și inovare (2014-2020), 

prevăzut în Regulamentul (UE) 

nr. 1291/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului, și în Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei, prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

Aceste programe servesc unor scopuri care 

nu se regăsesc în FEIS. Cu toate acestea, se 

așteaptă ca reducerea celor două programe 

pentru finanțarea fondului de garantare să 

asigure investiții mai mari în anumite zone 

ale mandatelor lor decât ar fi posibil prin 

programele existente. FEIS ar trebui să fie 

în măsură să mobilizeze garanția UE 

pentru a multiplica efectul financiar în 

domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, 

transporturilor, telecomunicațiilor și 

infrastructurii energetice, comparativ cu 

situația în care resursele ar fi cheltuite prin 

intermediul granturilor, în cadrul 

mecanismului Conectarea Europei și al 

programului Orizont 2020. Prin urmare, 

este oportun să se redirecționeze către 

FEIS o parte din finanțarea preconizată în 

prezent pentru aceste programe. 

pentru cercetare și inovare (2014-2020), 

prevăzut în Regulamentul (UE) 

nr. 1291/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului, și în Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei, prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

Aceste programe servesc unor scopuri care 

nu se regăsesc în FEIS. Cu toate acestea, se 

așteaptă ca reducerea celor două programe 

pentru finanțarea fondului de garantare să 

asigure investiții mai mari în anumite zone 

ale mandatelor lor decât ar fi posibil prin 

programele existente. FEIS ar trebui să fie 

în măsură să mobilizeze garanția UE 

pentru a multiplica efectul financiar în 

domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, 

transporturilor, telecomunicațiilor și 

infrastructurii energetice, comparativ cu 

situația în care resursele ar fi cheltuite prin 

intermediul granturilor, în cadrul 

mecanismului Conectarea Europei și al 

programului Orizont 2020. Prin urmare, 

este oportun să se redirecționeze către 

FEIS o parte din finanțarea preconizată în 

prezent pentru aceste programe. Orice 

modificare suplimentară a temeiurilor 

juridice ale acestor programe, care ar fi 

necesară pentru aplicarea eficace a 

acestora ca urmare a unor resurse 

financiare reduse, ar trebui să fie 

realizată cât mai curând posibil pentru a 

se evita întârzierile în punerea în aplicare.  

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 

semnificativ de proiecte potențial viabile 

care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 

certitudine și de transparență în privința 

acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 

datorează faptului că investitorii privați nu 

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 

semnificativ de proiecte potențial viabile 

care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 

certitudine și de transparență în privința 

acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 

datorează faptului că investitorii privați nu 
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sunt conștienți de proiecte sau dispun de 

prea puține informații pentru a putea face o 

evaluare a riscului de investiție. Comisia și 

BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 

să promoveze crearea unei rezerve 

transparente de proiecte de investiții 

actuale și viitoare în Uniune, adecvate 

pentru investiții. Această „rezervă de 

proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 

regulată și structurată de informații fiabile 

privind proiectele de investiții, permițându-

le investitorilor să ia decizii de investiții. 

sunt conștienți de proiecte sau dispun de 

prea puține informații pentru a putea face o 

evaluare a riscului de investiție. Comisia și 

BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 

să promoveze, exclusiv în scopuri 

informative, crearea unei rezerve 

transparente de proiecte de investiții 

actuale și viitoare în Uniune, adecvate 

pentru investiții. Această „rezervă de 

proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 

regulată și structurată de informații fiabile 

privind proiectele de investiții, permițându-

le investitorilor să ia decizii de investiții. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 

de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 

prezinte în mod regulat Parlamentului 

European și Consiliului rapoarte privind 

progresele și impactul FEIS. 

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 

de cetățenii europeni, BEI și organele de 

conducere ale FEIS ar trebui să prezinte în 

mod regulat Parlamentului European și 

Consiliului rapoarte privind progresele și 

impactul FEIS. În conformitate cu 

normele Uniunii cu privire la accesul 

public la documente și informații, BEI ar 

trebui, de asemenea, să pună la dispoziția 

publicului, pe site-ul său de internet, 

informații cu privire la toate operațiunile 

de finanțare și de investiții ale BEI, 

precum și cu privire la modul în care 

acestea contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor generale ale FEIS. 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia și Banca Europeană de Investiții Comisia și Banca Europeană de Investiții 
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(BEI) încheie un acord privind instituirea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice („FEIS”). 

(BEI) încheie un acord privind instituirea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice („FEIS”) în conformitate cu 

cerințele stabilite în prezentul regulament. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. La acordul FEIS pot adera statele 

membre. Cu acordul contribuitorilor 

existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 

părți terțe, inclusiv bănci de promovare 

naționale sau agenții publice deținute sau 

controlate de statele membre, precum și 

entități din sectorul privat. 

2. La acordul FEIS pot adera statele 

membre, în condițiile prevăzute în acordul 

FEIS. Cu acordul contribuitorilor existenți, 

la acordul FEIS pot adera și alte părți terțe, 

inclusiv bănci de promovare naționale sau 

agenții publice deținute sau controlate de 

statele membre, precum și entități din 

sectorul privat. Statele membre și alte părți 

terțe nu pot participa la structura de 

guvernanță a FEIS. 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia este împuternicită să încheie 

acordul FEIS în numele Uniunii prin 

intermediul unui act delegat în temeiul 

articolului 17, cu condiția ca acordul 

FEIS să respecte cerințele stabilite în 

prezentul regulament. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Comisia este împuternicită să accepte 

modificări ulterioare ale acordului FEIS 

prin intermediul actelor delegate în 

temeiul articolului 17, cu condiția ca 

modificările aduse acordului FEIS să 

respecte cerințele stabilite în prezentul 

regulament. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) mecanismele de guvernanță privind 

FEIS, în conformitate cu articolul 3, fără 

a aduce atingere Statutului Băncii 

Europene de Investiții; 

eliminat 

 

Amendamentul  25 

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, 

Prezentul regulament 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, 
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utilizarea parteneriatelor public-privat și 

consiliere, după caz, privind chestiunile 

relevante din legislația UE.  

utilizarea parteneriatelor public-privat și 

consiliere, după caz, privind chestiunile 

relevante din legislația UE. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 BEI informează anual Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la 

serviciile oferite de EIAH și la execuția 

bugetului EIAH. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Atunci când îndeplinesc sarcinile care 

le-au fost încredințate în temeiul 

prezentului regulament, organele de 

conducere ale FEIS menționate la 

prezentul articol acționează în mod 

independent și în interesul FEIS și nu cer 

și nici nu primesc instrucțiuni de la 

niciun organism public sau privat. 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Acordul FEIS prevede că FEIS este 

gestionat de un comitet director, care 

stabilește orientarea strategică, alocarea 

strategică a activelor și politicile și 

procedurile de funcționare, inclusiv politica 

de investiții pentru proiectele pe care le 

poate sprijini FEIS, precum și profilul de 

1. Acordul FEIS prevede că FEIS este 

gestionat de un comitet director, care 

stabilește orientarea strategică, alocarea 

strategică a activelor și politicile și 

procedurile de funcționare, inclusiv politica 

de investiții pentru proiectele pe care le 

poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
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risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 

prevăzute la articolul 5 alineatul (2). 

Comitetul director alege un președinte 

dintre membrii săi.  

risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 

prevăzute la articolul 5 alineatul (2). 

Comitetul director își alege un președinte 

din rândul membrilor săi pentru un 

mandat de trei ani, care poate fi prelungit 

o dată. 

 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul director ia decizii prin consens. Comitetul director ia decizii prin consens și 

își face publice și accesibile deciziile.  

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care o curte de conturi 

națională sau un consiliu independent ori 

un organism anticorupție dintr-un stat 

membru și-a exprimat îngrijorările cu 

privire la un proiect, la un tip de investiții 

sau la un organism responsabil cu 

investirea banilor publici, iar aceste 

preocupări au fost comunicate către 

FEIS, comitetul director ia în considerare 

opiniile exprimate.  

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Trimestrial, directorul executiv prezintă Trimestrial, directorul executiv prezintă 
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comitetului director rapoarte privind 

activitățile FEIS.  

comitetului director rapoarte privind 

activitățile FEIS și cel puțin anual 

Parlamentului European și Consiliului. 

Raportul trimestrial este făcut public. 

 Procesele-verbale ale ședințelor 

comitetului director sunt puse la dispoziția 

Parlamentului European, inclusiv 

rezultatele voturilor pentru fiecare proiect 

în cazul căruia comitetul director nu a 

luat o decizie prin consens. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv și directorul executiv 

adjunct sunt numiți de comitetul director, 

pe baza unei propuneri comune a 

Comisiei și a BEI, pentru un mandat fix, 

reînnoibil, de trei ani. 

Directorul executiv și directorul executiv 

adjunct sunt numiți în urma unui proces 

de selecție deschis și transparent. Pe baza 

acestui proces, derulat în conformitate cu 

procedurile BEI, Comisia prezintă 

Parlamentului European, după ce 

primește opinia comitetului director și 

acordul BEI, o listă a candidaților finali 

pentru numirea unui director executiv și a 

unui director executiv adjunct.  

 După ce primește aprobarea BEI, 

Comisia transmite Parlamentului 

European, în vederea aprobării, o 

propunere privind numirea directorului 

executiv și a directorului executiv adjunct. 

După ce propunerea este aprobată, 

comitetul director numește directorul 

executiv și directorul executiv adjunct 

pentru un mandat fix de trei ani, care 

poate fi reînnoit o singură dată. 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comitetul pentru investiții ia în 

considerare obiectivul de coeziune 

economică, socială și teritorială al 

Uniunii și evită crearea unor dezechilibre 

suplimentare în regiunile Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comitetul pentru investiții este alcătuit 

din opt experți independenți și din 

directorul executiv ales printr-o 

procedură de selecție deschisă și 

transparentă. Experții independenți au o 

abordare multidisciplinară și un nivel 

ridicat de experiență pe piața relevantă în 

finanțarea proiectelor și tehnologie, 

precum și cunoștințe extinse despre 

sectoarele și piețele geografice ale 

Uniunii, și sunt numiți de comitetul 

director pentru un mandat fix reînnoibil 

de trei ani. La exercitarea atribuțiilor care 

le revin, membrii comitetului pentru 

investiții sunt independenți, imparțiali și 

nu cer și nici nu primesc instrucțiuni de 

la Uniune, statele sale membre, guverne, 

BEI sau orice alt organism public sau 

privat.  

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comitetul pentru investiții stabilește un 

set de criterii transparente, echitabile și 
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obiective pentru evaluarea proiectelor, 

care sunt făcute publice și care servesc 

comitetului pentru investiții în cursul 

deliberărilor. Rezultatele deliberărilor 

comitetului pentru investiții sunt făcute 

publice. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Deciziile comitetului de investiții se iau cu 

majoritate simplă. 

Deciziile comitetului pentru investiții se 

iau cu majoritate simplă și sunt făcute 

publice și accesibile. 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Directorul executiv informează în mod 

regulat comitetul director cu privire la 

activitățile comitetului pentru investiții. 

 

 

Amendamentul  38 

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 

În plus, garanția UE se acordă, prin 

intermediul BEI, pentru sprijinirea 

platformelor de investiții specifice și a 

băncilor naționale și regionale de 

promovare care investesc în operațiuni care 

îndeplinesc cerințele prezentului 

regulament. În acest caz, comitetul director 

va specifica politicile privind platformele 
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eligibile. de investiții eligibile, care trebuie să 

implice autoritățile publice competente, 

partenerii sociali și economici relevanți și 

reprezentanții societății civile. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 

membre, promovează crearea unei rezerve 

transparente de proiecte de investiții 

actuale și potențiale în viitor din Uniune. 

Rezerva nu aduce atingere proiectelor 

finale selectate pentru sprijin în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (5). 

1. Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 

membre și al autorităților locale, 

promovează crearea unei rezerve 

transparente de proiecte de investiții 

actuale și potențiale în viitor din Uniune, 

care este pusă la dispoziția investitorilor și 

a altor părți interesate. Lista proiectelor 

incluse în rezervă se elaborează exclusiv 

în scopuri informative și nu aduce atingere 

proiectelor finale selectate pentru sprijin în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (5). 

 

 

Amendamentul  40 

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, în cooperare 

cu autoritățile locale, actualizează și 

difuzează, în mod regulat și structurat, 

informații cu privire la proiectele de 

investiții actuale și viitoare de pe teritoriul 

lor. 
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Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 

transmite un raport semestrial Comisiei cu 

privire la operațiunile de finanțare și de 

investiții ale BEI desfășurate în temeiul 

prezentului regulament. Raportul include o 

evaluare a respectării cerințelor privind 

utilizarea garanției UE, precum și a 

principalilor indicatori de performanță 

stabiliți în conformitate cu articolul 2 

alineatul (1) litera (g). Raportul cuprinde, 

de asemenea, date statistice, financiare și 

contabile despre fiecare operațiune de 

finanțare și de investiții a BEI, precum și 

date agregate.  

1. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 

transmite un raport semestrial 

Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei cu privire la operațiunile de 

finanțare și de investiții ale BEI desfășurate 

în temeiul prezentului regulament. 

Raportul include o evaluare a respectării 

cerințelor privind utilizarea garanției UE, 

precum și a principalilor indicatori de 

performanță stabiliți în conformitate cu 

articolul 2 alineatul (1) litera (g). Raportul 

cuprinde, de asemenea, date statistice, 

financiare și contabile despre fiecare 

operațiune de finanțare și de investiții a 

BEI, precum și date agregate. 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 

transmite un raport anual Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții ale 

BEI. Raportul se publică și include: 

2. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 

prezintă semestrial un raport oral 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la operațiunile de finanțare și de 

investiții ale BEI și, semestrial și anual, 

un raport scris. Ambele rapoarte se 

publică și includ: 
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Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În scopul respectării de către Comisie a 

obligațiilor sale contabile, în scopul 

raportării cu privire la riscurile acoperite de 

garanția UE și în scopul gestionării 

fondului de garantare, BEI, în cooperare cu 

FEI, după caz, transmite Comisiei în 

fiecare an: 

3. În scopul respectării de către Comisie a 

obligațiilor sale contabile, în scopul 

raportării cu privire la riscurile acoperite de 

garanția UE și în scopul gestionării 

fondului de garantare, BEI, în cooperare cu 

FEI, după caz, transmite Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei în 

fiecare an: 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La cererea Parlamentului European, 

directorul executiv este audiat de 

Parlamentul European cu privire la 

performanțele FEIS.  

1. La cererea Parlamentului European, 

președintele comitetului director și 
directorul executiv sunt audiați de 

Parlamentul European cu privire la 

performanțele FEIS, ori de câte ori 

Parlamentul consideră că este necesar.  

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv răspunde verbal sau 

în scris la întrebările adresate FEIS de 

Parlamentul European, în termen de cel 

mult cinci săptămâni de la primirea 

întrebărilor. 

2. Președintele comitetului director și 

directorul executiv răspund verbal sau în 

scris la întrebările adresate FEIS de 

Parlamentul European, în termen de cel 

mult cinci săptămâni de la primirea 

întrebărilor. 
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Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Toate proiectele finanțate în cadrul 

FEIS vor fi acoperite în cadrul politicilor 

și procedurilor prevăzute de mecanismul 

de soluționare a plângerilor al BEI și de 

memorandumul de înțelegere cu 

Ombudsmanul European. 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. La cererea comisiilor competente ale 

Parlamentului European și fără 

divulgarea informațiilor cu privire la 

investigațiile în curs, OLAF poate furniza 

informații cu privire la aplicarea 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La cererea Parlamentului European, 

Comisia transmite Parlamentului European 

un raport cu privire la aplicarea prezentului 

regulament. 

3. La cererea Parlamentului European, 

Comisia și/sau BEI transmit 

Parlamentului European un raport cu 

privire la aplicarea prezentului regulament, 

la utilizarea garanției UE și la 

funcționarea fondului de garantare. 
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Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. La cererea Parlamentului European, 

BEI raportează cu privire la serviciile 

oferite de EIAH și la execuția bugetului 

EIAH. 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Parlamentul European și BEI încheie 

un acord cu privire la modalitățile 

detaliate de schimb de informații între 

Parlamentul European și BEI cu privire 

la operațiunile de finanțare și de investiții 

desfășurate de BEI în temeiul prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. BEI și FEI transmit periodic 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei toate rapoartele lor de evaluare 

independentă care analizează rezultatele 

practice obținute prin activitățile specifice 

ale BEI și ale FEI în conformitate cu 

prezentul regulament.  

4. BEI și FEI transmit periodic și la cerere 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei toate rapoartele lor de evaluare 

independentă care analizează rezultatele 

practice obținute prin activitățile specifice 

ale BEI și ale FEI în conformitate cu 

prezentul regulament. 
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Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Cel târziu la [OP: a se introduce data - 

trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament], Comisia transmite 

un raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la aplicarea 

prezentului regulament, alături de orice 

propunere relevantă. 

5. Cel târziu la [OP: a se introduce data - 

trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament], Comisia transmite 

un raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la aplicarea 

prezentului regulament, alături de orice 

propunere relevantă pentru revizuirea 

prezentului Regulament. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În conformitate cu propriile politici de 

transparență cu privire la accesul la 

documente și informații, BEI pune la 

dispoziția publicului, pe site-ul său de 

internet, informații cu privire la toate 

operațiunile de finanțare și de investiții ale 

BEI, precum și cu privire la modul în care 

acestea contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor generale menționate la 

articolul 5 alineatul (2).  

În conformitate cu normele Uniunii cu 

privire la accesul public la documente și 

informații, BEI pune la dispoziția 

publicului, pe site-ul său de internet, 

informații cu privire la toate operațiunile 

de finanțare și de investiții ale BEI, precum 

și cu privire la modul în care acestea 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

generale menționate la articolul 5 

alineatul (2).  

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Competența de a adopta acte delegate, 

menționată la articolul 1 alineatul (3), se 

conferă Comisiei pe o perioadă de un an 

de la data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament. 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Competența de a adopta acte delegate, 

menționată la articolul 1 alineatul (4), se 

conferă Comisiei pe o perioadă de timp 

nedeterminată. 

 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea competenței, menționată la 

articolul 8 alineatul (6), poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

respectivei delegări a competenței 

specificate în decizia în cauză. Decizia 

produce efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 

aduce atingere actelor delegate care sunt 

deja în vigoare. 

3. Delegarea competenței menționate la 

articolul 1 alineatul (3), la articolul 1 

alineatul (4) și la articolul 8 alineatul (6) 

poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt respectivei delegări a 

competenței specificate în decizia în cauză. 

Decizia produce efecte din ziua care 

urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere actelor delegate 

care sunt deja în vigoare. 

 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Un act delegat adoptat în conformitate 

cu articolul 1 alineatul (3) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecțiuni în termen de o lună de la 

notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu o lună la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un act delegat adoptat în conformitate 

cu articolul 8 alineatul (6) intră în vigoare 

numai dacă Parlamentul European și 

Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în 

termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, atât 

Parlamentul European cât și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor ridica obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European 

sau a Consiliului. 

5. Un act delegat adoptat în conformitate 

cu articolul 1 alineatul (4) sau cu 

articolul 8 alineatul (6) intră în vigoare 

numai dacă Parlamentul European și 

Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în 

termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, atât 

Parlamentul European cât și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor ridica obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European 

sau a Consiliului. 
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