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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Programului InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0403),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 și articolul 175 al treilea 
paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9-0158/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iulie 2020,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere pozițiile sub formă de amendamente ale Comisiei pentru cultură și 
educație și ale Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 
nevoia de a răspunde la provocările-cheie 
de la nivelul societății, cum ar fi 
sustenabilitatea sau îmbătrânirea 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Potrivit previziunilor 
economice europene ale Comisiei din vara 
anului 2020, se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea în 2020 cu aproximativ 8,3 %, 
chiar mai mult decât în previziunile 
economice ale Comisiei din primăvara 
anului 2020 și mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
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populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 
nevoia de a răspunde la provocările-cheie 
de la nivelul societății, cum ar fi 
sustenabilitatea sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Justificare

Să se ia în considerare cele mai recente previziuni ale Comisiei.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 30 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 40 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.
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Or. en

Justificare

Parlamentul sprijină ținta generală de 30 % pentru obiectivele climatice. Raportorii 
reiterează, de asemenea, poziția Parlamentului cu privire la programul InvestEU.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Fiecare componentă de politică 
trebuie să fie formată din două 
compartimente, și anume un compartiment 
pentru UE și un compartiment pentru 
statele membre. Compartimentul pentru 
UE trebuie să vizeze în mod proporțional 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim care afectează ansamblul Uniunii sau 
statele membre. Operațiunile care 
beneficiază de sprijin trebuie să aibă o 
valoare adăugată clară pentru Uniune. 
Compartimentul pentru statele membre 
trebuie să le ofere statelor membre, dar și 
autorităților regionale prin intermediul 
statelor membre, posibilitatea de a 
contribui cu o cotă din resursele lor 
provenite din fondurile care fac obiectul 
gestiunii partajate la provizionarea 
garanției UE și posibilitatea de a utiliza 
garanția UE în operațiuni de finanțare sau 
de investiții care să vizeze 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim de pe teritoriile lor, inclusiv în 
zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel 
cum urmează a fi prevăzut în acordul de 
contribuție, în așa fel încât să fie 
îndeplinite obiectivele fondului care face 
obiectul gestiunii partajate. Operațiunile 
sprijinite din Fondul InvestEU atât prin 
intermediul compartimentului pentru UE, 

(31) Fiecare componentă de politică 
trebuie să fie formată din două 
compartimente, și anume un compartiment 
pentru UE și un compartiment pentru 
statele membre. Compartimentul pentru 
UE trebuie să vizeze în mod proporțional 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim care afectează ansamblul Uniunii sau 
statele membre. Operațiunile care 
beneficiază de sprijin trebuie să aibă o 
valoare adăugată clară pentru Uniune. 
Compartimentul pentru statele membre 
trebuie să le ofere statelor membre, dar și 
autorităților regionale prin intermediul 
statelor membre, posibilitatea de a 
contribui cu o cotă din resursele lor 
provenite din fondurile care fac obiectul 
gestiunii partajate sau din fondurile 
disponibile pentru ele în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență la 
provizionarea garanției UE și posibilitatea 
de a utiliza garanția UE în operațiuni de 
finanțare sau de investiții care să vizeze 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim de pe teritoriile lor, inclusiv în 
zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel 
cum urmează a fi prevăzut în acordul de 
contribuție, în așa fel încât să fie 
îndeplinite obiectivele fondului care face 
obiectul gestiunii partajate sau ale 
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cât și al compartimentului pentru statele 
membre nu trebuie să dubleze sau să 
elimine finanțarea privată ori să denatureze 
concurența pe piața internă.

Mecanismului de redresare și reziliență. 
Printre altele, în acest mod s-ar putea 
acorda sprijin pentru solvabilitatea 
societăților stabilite în statele membre în 
cauză. Operațiunile sprijinite din Fondul 
InvestEU atât prin intermediul 
compartimentului pentru UE, cât și al 
compartimentului pentru statele membre 
nu trebuie să dubleze sau să elimine 
finanțarea privată ori să denatureze 
concurența pe piața internă.

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a transfera fonduri din Mecanismul de 
redresare și reziliență (RRF) în compartimentul pentru statele membre. Acest considerent a 
fost convenit cu Consiliul. Cu toate acestea, amendamentul introduce un element complet 
nou, care nu era cunoscut la momentul acordului.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Compartimentul pentru statele 
membre trebuie să fie conceput în așa fel 
încât să permită utilizarea fondurilor care 
fac obiectul gestiunii partajate pentru a 
proviziona o garanție emisă de Uniune. 
Această posibilitate ar mări valoarea 
adăugată a garanției UE prin acordarea de 
sprijin prin intermediul acestei garanții 
unei game mai largi de destinatari finali și 
de proiecte și prin diversificarea 
mijloacelor de realizare a obiectivelor 
fondurilor care fac obiectul gestiunii 
partajate, garantând în același timp o 
gestionare coerentă a riscurilor cu privire la 
datoriile contingente, prin implementarea 
garanției UE în cadrul gestiunii indirecte. 
Uniunea trebuie să garanteze operațiunile 
de finanțare și de investiții prevăzute în 
acordurile de garantare încheiate între 

(32) Compartimentul pentru statele 
membre trebuie să fie conceput în așa fel 
încât să permită utilizarea fondurilor care 
fac obiectul gestiunii partajate sau a 
fondurilor din cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență pentru a proviziona 
o garanție emisă de Uniune. Această 
posibilitate ar mări valoarea adăugată a 
garanției UE prin acordarea de sprijin prin 
intermediul acestei garanții unei game mai 
largi de destinatari finali și de proiecte și 
prin diversificarea mijloacelor de realizare 
a obiectivelor acestor fonduri, garantând 
în același timp o gestionare coerentă a 
riscurilor cu privire la datoriile 
contingente, prin implementarea garanției 
UE în cadrul gestiunii indirecte. Uniunea 
trebuie să garanteze operațiunile de 
finanțare și de investiții prevăzute în 
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Comisie și partenerii de implementare în 
cadrul compartimentului pentru statele 
membre. Fondurile care fac obiectul 
gestiunii partajate trebuie să asigure 
provizionarea garanției, respectând rata de 
provizionare stabilită de Comisie și 
prevăzută în acordul de contribuție semnat 
cu statul membru, în funcție de natura 
operațiunilor și de pierderile preconizate 
care rezultă. Statul membru ar urma să își 
asume pierderile ce depășesc pierderile 
preconizate, emițând o garanție reciprocă 
(back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste 
măsuri trebuie prevăzute într-un acord de 
contribuție unică încheiat cu fiecare stat 
membru care alege în mod voluntar această 
opțiune. Acordul de contribuție trebuie să 
cuprindă acordul sau acordurile de 
garantare specifice care urmează să fie 
puse în aplicare în statele membre în cauză 
pe baza normelor Fondului InvestEU, 
precum și eventualele delimitări regionale. 
Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 
caz necesită o derogare de la articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului30 (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”). Se 
prevede, de asemenea, un set unic de 
norme privind garanțiile bugetare sprijinite 
de fondurile gestionate la nivel central sau 
de fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate, ceea ce ar urma să faciliteze 
combinarea acestora.

acordurile de garantare încheiate între 
Comisie și partenerii de implementare în 
cadrul compartimentului pentru statele 
membre. Fondurile în cauză trebuie să 
asigure provizionarea garanției, respectând 
rata de provizionare stabilită de Comisie și 
prevăzută în acordul de contribuție semnat 
cu statul membru, în funcție de natura 
operațiunilor și de pierderile preconizate 
care rezultă. Statul membru ar urma să își 
asume pierderile ce depășesc pierderile 
preconizate, emițând o garanție reciprocă 
(back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste 
măsuri trebuie prevăzute într-un acord de 
contribuție unică încheiat cu fiecare stat 
membru care alege în mod voluntar această 
opțiune. Acordul de contribuție trebuie să 
cuprindă acordul sau acordurile de 
garantare specifice care urmează să fie 
puse în aplicare în statele membre în cauză 
pe baza normelor Fondului InvestEU, 
precum și eventualele delimitări regionale. 
Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 
caz necesită o derogare de la articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului30 (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”). Se 
prevede, de asemenea, un set unic de 
norme privind garanțiile bugetare sprijinite 
de fondurile gestionate la nivel central sau 
de fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate sau de fondurile disponibile în 
cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, ceea ce ar urma să faciliteze 
combinarea acestora.

___________________ __________________
30 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

30 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
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966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului precedent. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se preconizează că garanția UE în 
valoare de 75 153 850 000 EUR (în prețuri 
curente) la nivelul Uniunii va mobiliza 
investiții suplimentare de peste 
1 000 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii 
și trebuie să fie alocată cu titlu indicativ 
între componentele de politică. Cu toate 
acestea, componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să aibă o parte 
dedicată din garanția UE.

(38) Se preconizează că garanția UE în 
valoare de 80 523 320 000 EUR (în prețuri 
curente) la nivelul Uniunii va mobiliza 
investiții suplimentare de peste 
1 071 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii 
și trebuie să fie alocată cu titlu indicativ 
între componentele de politică.

Or. en

Justificare

Să se ia în considerare creșterea garanției. Ultima teză se elimină, deoarece nu este necesară 
- în conformitate cu anexa I, toate componentele beneficiază de o parte din garanția UE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) La 18 aprilie 2019, Comisia a 
declarat că, fără a aduce atingere 
prerogativelor Consiliului în punerea în 
aplicare a Pactului de stabilitate și de 
creștere (PSC), contribuțiile unice ale 

(39) La 18 aprilie 2019, Comisia a 
declarat că, „fără a aduce atingere 
prerogativelor Consiliului în punerea în 
aplicare a Pactului de stabilitate și de 
creștere (PSC), contribuțiile unice ale 
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statelor membre la platformele tematice de 
investiții sau la platformele de investiții la 
care participă mai multe țări, realizate fie 
de un stat membru, fie de băncile naționale 
de promovare care sunt clasificate în 
sectorul public general sau care acționează 
în numele unui stat membru, trebuie ca, în 
principiu, să reprezinte măsuri unice, în 
înțelesul articolului 5 alineatul (1) și al 
articolului 9 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului32 și al articolului 3 alineatul (4) 
din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului33. În plus, fără a aduce atingere 
prerogativelor Consiliului în punerea în 
aplicare a PSC, Comisia a declarat că va 
analiza în ce măsură tratamentul aplicat în 
cazul FEIS în contextul comunicării 
Comisiei privind flexibilitatea poate fi 
aplicat și în cazul Programului InvestEU, 
ca instrument care îi succedă FEIS, în ceea 
ce privește contribuțiile unice furnizate de 
statele membre în numerar pentru a finanța 
o valoare suplimentară a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru statele 
membre.

statelor membre la platformele tematice de 
investiții sau la platformele de investiții la 
care participă mai multe țări, realizate fie 
de un stat membru, fie de băncile naționale 
de promovare care sunt clasificate în 
sectorul public general sau care acționează 
în numele unui stat membru, trebuie ca, în 
principiu, să reprezinte măsuri unice, în 
înțelesul articolului 5 alineatul (1) și al 
articolului 9 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului32 și al articolului 3 alineatul (4) 
din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului33. În plus, fără a aduce atingere 
prerogativelor Consiliului în punerea în 
aplicare a PSC, Comisia va analiza în ce 
măsură tratamentul aplicat în cazul FEIS în 
contextul comunicării Comisiei privind 
flexibilitatea poate fi aplicat și în cazul 
Programului InvestEU, ca instrument care 
îi succedă FEIS, în ceea ce privește 
contribuțiile unice furnizate de statele 
membre în numerar pentru a finanța o 
valoare suplimentară a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru statele 
membre.”

__________________ __________________
32 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice, (JO L 209, 2.8.1997, 
p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice, (JO L 209, 2.8.1997, 
p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
accelerarea și clarificarea aplicării 
procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 
2.8.1997, p. 6).

33 Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
accelerarea și clarificarea aplicării 
procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 
2.8.1997, p. 6).

Or. en

Justificare

Considerentul a fost convenit cu Consiliul, dar amendamentul este necesar pentru a se reveni 
la formularea exactă convenită.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI]. Această cerință va 
fi îndeplinită prin încheierea, până la 31 
decembrie 2023, a acordurilor de 
garantare relevante cu partenerii de 
implementare.

Or. en

Justificare

Raportorii sunt foarte îngrijorați de faptul că termenele prevăzute în Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene vor împiedica punerea în aplicare cu succes a programului. În 
contextul programului InvestEU, ei propun ca această problemă să fie soluționată stabilindu-
se termenele pentru încheierea acordurilor de garantare. Raportorii recunosc că această 
problemă ar trebui abordată în Regulamentul EURI, dar au dorit să trimită un semnal politic 
Consiliului cu privire la ea.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția UE destinată compartimentului 
pentru UE menționat la articolul 8 
alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 850 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 

Garanția UE destinată compartimentului 
pentru UE menționat la articolul 8 
alineatul (1) litera (a) este de 
80 523 320 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 40 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
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alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

Or. en

Justificare

Așa cum se prevedea în poziția Parlamentului cu privire la prima propunere a Comisiei, 
raportorii doresc creșterea cuantumului alocat componentei pentru IMM-uri și celei pentru 
investiții sociale. Raportorii propun, de asemenea, să se mențină prima poziție a 
Parlamentului cu privire la componenta pentru cercetare, inovare și digitalizare, care a fost 
redusă de Comisie în a doua sa propunere. Prin urmare, este necesară o ușoară majorare a 
cuantumului total al garanției UE. În plus, raportorii consideră că ar putea fi menținută rata 
de provizionare din propunerea inițială a Comisiei.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum suplimentar al garanției UE 
poate fi furnizat în scopul 
compartimentului pentru statele membre 
menționat la articolul 8 alineatul (1) 
litera (b), sub rezerva alocării 
cuantumurilor corespunzătoare de către 
statele membre, în conformitate cu 
[articolul 10 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[RDC] numărul]44 și cu 
articolul [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul]45.

Un cuantum suplimentar al garanției UE 
poate fi furnizat în scopul 
compartimentului pentru statele membre 
menționat la articolul 8 alineatul (1) 
litera (b), sub rezerva alocării 
cuantumurilor corespunzătoare de către 
statele membre, în conformitate cu 
[articolul 10 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[RDC] numărul]44, cu 
articolul [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul]45 și cu articolul [X] din 
Regulamentul [Mecanismul de redresare 
și reziliență].

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a transfera fonduri din Mecanismul de 
redresare și reziliență (RRF) în compartimentul pentru statele membre.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 41 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
literele (a) - (d).

Un cuantum de 8 600 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a).

Or. en

Justificare

În a doua sa propunere, Comisia a majorat cuantumul alocat componentei de politică pentru 
infrastructura durabilă de la 11 500 000 000 EUR (cifra din propunerea inițială) la 
20 051 970 000 EUR. Raportorii propun ca această sumă suplimentară (rotunjită) să fie 
finanțată din provizionarea generată de Next Generation EU (NGEU).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 2 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
obiectivelor menționate la articolul 3 
alineatul (2) literele (a) - (d).

Un cuantum de 40 769 470 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
obiectivelor menționate la articolul 3 
alineatul (2) literele (a) - (d).

Or. en

Raportorii propun ca o cotă mai mare din provizionarea garanției UE să provină din CFM. 
Aceasta ar trebui să acopere cuantumul inițial propus de Comisie pentru prima componentă 
și cuantumurile pentru a doua, a treia și a patra componentă.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul regulament. 
Acolo unde este cazul, Comisia poate 
modifica cuantumurile menționate în anexa 
I și poate majora cuantumul menționat la 
primul paragraf cu până la 15 % pentru 
fiecare obiectiv. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul în 
legătură cu o astfel de modificare.

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul regulament. 
Acolo unde este cazul, Comisia poate 
modifica cuantumurile menționate în anexa 
I cu până la 15 % pentru fiecare obiectiv. 
Comisia informează Parlamentul European 
și Consiliul în legătură cu o astfel de 
modificare.

Or. en

Justificare

Formularea Comisiei lasă să se înțeleagă că ar putea fi majorat doar cuantumul componentei 
pentru investiții strategice. Raportorii au revenit la formularea din prima propunere a 
Comisiei.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumurile alocate de un stat membru în 
mod voluntar în temeiul articolului [10 
alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] 
numărul] sau al articolului [75 
alineatul (1)] din Regulamentul [[planurile 
strategice PAC] numărul] se utilizează 
pentru provizionarea părții din garanția UE 
din cadrul compartimentului pentru statele 
membre care acoperă operațiunile de 
finanțare și de investiții în statul membru în 
cauză sau pentru o posibilă contribuție din 
fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate către Platforma de consiliere 
InvestEU. Aceste cuantumuri se utilizează 

Cuantumurile alocate de un stat membru în 
mod voluntar în temeiul articolului [10 
alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] 
numărul] sau al articolului [75 
alineatul (1)] din Regulamentul [[planurile 
strategice PAC] numărul] sau al 
articolului [X] din Regulamentul 
[Mecanismul de redresare și reziliență] se 
utilizează pentru provizionarea părții din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru statele membre care acoperă 
operațiunile de finanțare și de investiții în 
statul membru în cauză sau pentru o 
posibilă contribuție din fondurile care fac 



PR\1211759RO.docx 17/29 PE655.923v01-00

RO

pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor de politică specificate în 
acordul de parteneriat menționat la 
articolul 7 din Regulamentul [[RDC] 
numărul], în programele sau în planul 
strategic PAC care contribuie la InvestEU.

obiectul gestiunii partajate sau din 
fondurile disponibile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență 
către Platforma de consiliere InvestEU. 
Aceste cuantumuri se utilizează pentru a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică specificate în acordul de 
parteneriat menționat la articolul 7 din 
Regulamentul [[RDC] numărul], în 
programele sau în planul strategic PAC sau 
în Planul de redresare și reziliență al 
statului membru în cauză care contribuie 
la InvestEU.

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile din prezentul articol legate de 
cuantumurile alocate în temeiul articolului 
10 alineatul (1) din Regulamentul [RDC 
numărul] sau al articolului 75 alineatul (1) 
din Regulamentul [Planurile strategice 
PAC] nu se aplică unui acord de 
contribuție privind un cuantum suplimentar 
din partea unui stat membru, menționat la 
articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Dispozițiile din prezentul articol legate de 
cuantumurile alocate în temeiul articolului 
10 alineatul (1) din Regulamentul [RDC 
numărul] sau al articolului 75 alineatul (1) 
din Regulamentul [Planurile strategice 
PAC] sau al articolului [X] din 
Regulamentul [Mecanismul de redresare 
și reziliență] nu se aplică unui acord de 
contribuție privind un cuantum suplimentar 
din partea unui stat membru, menționat la 
articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
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amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru și Comisia încheie un acord 
de contribuție sau un amendament la acesta 
în termen de patru luni de la decizia 
Comisiei de aprobare a acordului de 
parteneriat în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) din Regulamentul [RDC] sau a planului 
strategic PAC în temeiul Regulamentului 
[PAC] sau simultan cu decizia Comisiei de 
modificare a unui program în conformitate 
cu articolul 10 din Regulamentul [RDC] 
sau a unui plan strategic PAC în 
conformitate cu articolul 107 din 
Regulamentul [PAC].

Statul membru și Comisia încheie un acord 
de contribuție sau un amendament la acesta 
în termen de patru luni de la decizia 
Comisiei de aprobare a acordului de 
parteneriat în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) din Regulamentul [RDC] sau a planului 
strategic PAC în temeiul Regulamentului 
[PAC] sau a Planului de redresare și 
reziliență din cadrul Regulamentului 
[Mecanismul de redresare și reziliență] 
sau simultan cu decizia Comisiei de 
modificare a unui program în conformitate 
cu articolul 10 din Regulamentul [RDC] 
sau a unui plan strategic PAC în 
conformitate cu articolul 107 din 
Regulamentul [PAC] sau a unui Plan de 
redresare și reziliență în conformitate cu 
articolul 18 din Regulamentului 
[Mecanismul de redresare și reziliență].

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul total al părții din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru statele membre corespunzătoare 

(a) cuantumul total al părții din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru statele membre corespunzătoare 
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statului membru, rata de provizionare a 
acesteia, cuantumul contribuției din fonduri 
care fac obiectul gestiunii partajate, faza de 
constituire a provizionării în conformitate 
cu un plan financiar anual și cuantumul 
datoriei contingente rezultate care trebuie 
să fie acoperită de o garanție reciprocă 
(back-to-back) constituită de statul 
membru în cauză;

statului membru, rata de provizionare a 
acesteia, cuantumul contribuției din fonduri 
care fac obiectul gestiunii partajate sau din 
fonduri disponibile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, 
faza de constituire a provizionării în 
conformitate cu un plan financiar anual și 
cuantumul datoriei contingente rezultate 
care trebuie să fie acoperită de o garanție 
reciprocă (back-to-back) constituită de 
statul membru în cauză;

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice contribuție din fonduri care 
fac obiectul gestiunii partajate la Platforma 
de consiliere InvestEU;

(d) orice contribuție din fonduri care 
fac obiectul gestiunii partajate sau din 
fonduri disponibile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență la 
Platforma de consiliere InvestEU;

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obligația de a furniza rapoarte 
anuale statului membru, inclusiv raportarea 
privind indicatorii relevanți legați de 
obiectivele de politică, acoperiți de acordul 
de parteneriat, de program sau de planul 
strategic PAC și menționați în acordul de 
contribuție;

(e) obligația de a furniza rapoarte 
anuale statului membru, inclusiv raportarea 
privind indicatorii relevanți legați de 
obiectivele de politică, acoperiți de acordul 
de parteneriat, de program sau de planul 
strategic PAC sau de Planul de redresare 
și reziliență și menționați în acordul de 
contribuție;

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu a fost încheiat niciun 
acord de garantare în termen de nouă luni 
de la încheierea acordului de contribuție, 
acordul de contribuție se reziliază sau se 
prelungește de comun acord. În cazul în 
care cuantumul unui acord de contribuție 
nu a fost angajat integral în temeiul unuia 
sau mai multor acorduri de garantare în 
termen de nouă luni de la încheierea 
acordului de contribuție, cuantumul 
respectiv se modifică în consecință. 
Cuantumul neutilizat al provizionării 
atribuibil cuantumurilor alocate de statele 
membre în temeiul articolului [10 alineatul 
(1) din Regulamentul [[RDC]] sau al 
articolului [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[PAC]] se reutilizează în 
conformitate cu [articolul 10 alineatul (5)] 
din Regulamentul [[RDC] numărul] și cu 
articolul [75 alineatul (5)] din 

În cazul în care nu a fost încheiat niciun 
acord de garantare în termen de nouă luni 
de la încheierea acordului de contribuție, 
acordul de contribuție se reziliază sau se 
prelungește de comun acord. În cazul în 
care cuantumul unui acord de contribuție 
nu a fost angajat integral în temeiul unuia 
sau mai multor acorduri de garantare în 
termen de nouă luni de la încheierea 
acordului de contribuție, cuantumul 
respectiv se modifică în consecință. 
Cuantumul neutilizat al provizionării 
atribuibil cuantumurilor alocate de statele 
membre în temeiul articolului [10 alineatul 
(1) din Regulamentul [[RDC]] sau al 
articolului [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[PAC]] sau al articolului 
[X] din Regulamentul [Mecanismul de 
redresare și reziliență] se reutilizează în 
conformitate cu [articolul 10 alineatul (5)] 
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Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul]. Cuantumul neutilizat al 
provizionării atribuibil cuantumurilor 
alocate de un stat membru în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf 
din prezentul regulament se rambursează 
statului membru.

din Regulamentul [[RDC] numărul] și cu 
articolul [75 alineatul (5)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul] și cu articolul [X] din 
Regulamentul [Mecanismul de redresare 
și reziliență]. Cuantumul neutilizat al 
provizionării atribuibil cuantumurilor 
alocate de un stat membru în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf 
din prezentul regulament se rambursează 
statului membru.

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un acord de garantare nu a 
fost pus în aplicare în mod corespunzător 
în perioada prevăzută la articolul [10 
alineatul (6)] din Regulamentul [[RDC] 
numărul] sau la articolul [75 alineatul (6)] 
din Regulamentul [[planurile strategice 
PAC] numărul], acordul de contribuție se 
modifică. Cuantumul neutilizat al 
provizionării atribuibil cuantumurilor 
alocate de statele membre în temeiul 
articolului [10 alineatul (1) din 
Regulamentul [[RDC]] sau al articolului 
[75 alineatul (1)] din Regulamentul 
[[PAC]] se reutilizează în conformitate cu 
[articolul 10 alineatul (6)] din 
Regulamentul [[RDC] numărul] și cu 
articolul [75 alineatul (6)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul]. Cuantumul neutilizat al 
provizionării atribuibil cuantumurilor 

În cazul în care un acord de garantare nu a 
fost pus în aplicare în mod corespunzător 
în perioada prevăzută la articolul [10 
alineatul (6)] din Regulamentul [[RDC] 
numărul] sau la articolul [75 alineatul (6)] 
din Regulamentul [[planurile strategice 
PAC] numărul] sau la articolul [X] din 
Regulamentul [Mecanismul de redresare 
și reziliență], acordul de contribuție se 
modifică. Cuantumul neutilizat al 
provizionării atribuibil cuantumurilor 
alocate de statele membre în temeiul 
articolului [10 alineatul (1) din 
Regulamentul [[RDC]] sau al articolului 
[75 alineatul (1)] din Regulamentul 
[[PAC]] sau al articolului [X] din 
Regulamentul [Mecanismul de redresare 
și reziliență] se reutilizează în conformitate 
cu [articolul 10 alineatul (6)] din 
Regulamentul [[RDC] numărul] și cu 
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alocate de un stat membru în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf 
din prezentul regulament se rambursează 
statului membru.

articolul [75 alineatul (6)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul] și articolul [X] din 
Regulamentul [Mecanismul de redresare 
și reziliență]. Cuantumul neutilizat al 
provizionării atribuibil cuantumurilor 
alocate de un stat membru în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf 
din prezentul regulament se rambursează 
statului membru.

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) După faza de constituire menționată 
la alineatul (3) litera (a) de la prezentul 
articol, orice excedent anual de 
provizioane, calculat prin compararea 
cuantumului provizioanelor impuse de rata 
de provizionare stabilită în acordul de 
contribuție cu cuantumul efectiv al 
provizioanelor, este reutilizat în 
conformitate cu [articolul 10 alineatul (7)] 
din [RDC] și cu articolul [75 alineatul (7)] 
din [[Planurile strategice PAC] numărul].

(a) După faza de constituire menționată 
la alineatul (3) litera (a) de la prezentul 
articol, orice excedent anual de 
provizioane, calculat prin compararea 
cuantumului provizioanelor impuse de rata 
de provizionare stabilită în acordul de 
contribuție cu cuantumul efectiv al 
provizioanelor, este reutilizat în 
conformitate cu [articolul 10 alineatul (7)] 
din [RDC] și cu articolul [75 alineatul (7)] 
din [[Planurile strategice PAC] numărul] și 
cu articolul [X] din Regulamentul 
[Mecanismul de redresare și reziliență].

Or. en

Justificare

Scopul este de a oferi statelor membre opțiunea de a contribui la compartimentul pentru 
statele membre cu fonduri din RRF. Deși această dispoziție a fost convenită cu Consiliul, 
amendamentul se referă la o nouă situație.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Grupului BEI i se acordă 75 % din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru UE, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în 
valoare de 56 365 380 000 EUR. Grupul 
BEI furnizează o contribuție financiară 
globală în valoare de 9 418 270 000 EUR. 
Această contribuție este furnizată într-un 
mod și sub o formă care să faciliteze 
implementarea Fondului InvestEU și 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 14 alineatul (2).

4. Grupului BEI i se acordă 75 % din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru UE, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în 
valoare de 60 392 490 000 EUR. Grupul 
BEI furnizează o contribuție financiară 
globală în valoare de 10 085 545 830 EUR. 
Aceasta este furnizată într-un mod și sub o 
formă care să faciliteze implementarea 
Fondului InvestEU și realizarea 
obiectivelor prevăzute la articolul 14 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

În a doua sa propunere, Comisia a redus cota relativă a contribuțiilor financiare ca procent 
din garanția UE. Raportorii mențin abordarea propusă de Comisie, dar adaptează cifrele 
pentru a ține cont de ușoara creștere a garanției propusă de ei.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul garanției UE menționat la 
articolul 4 alineatul (2) primul și al doilea 
paragraf se acordă în condițiile prevăzute 
la articolul 4 alineatul (6) din 
Regulamentul [EURI]. În alte cazuri, 
sprijinul garanției UE poate fi acordat 
pentru operațiuni de finanțare și de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament pentru o perioadă 

Sprijinul garanției UE menționat la 
articolul 4 alineatul (2) primul și al doilea 
paragraf poate fi acordat pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții care 
urmează să fie efectuate de un partener de 
implementare, cu condiția ca Comisia să 
fi încheiat un acord de garantare cu 
respectivul partener de implementare 
până la 31 decembrie 2023, îndeplinind 
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de investiții care se încheie la 31 decembrie 
2027.

astfel condițiile prevăzute la articolul 4 
alineatul (6) din Regulamentul [EURI]. În 
alte cazuri, sprijinul garanției UE poate fi 
acordat pentru operațiuni de finanțare și de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament pentru o perioadă 
de investiții care se încheie la 31 decembrie 
2027.

Or. en

Justificare

După cum s-a menționat mai sus, raportorii sunt foarte îngrijorați de faptul că termenele 
prevăzute în Instrumentul de redresare al Uniunii Europene vor împiedica punerea în 
aplicare cu succes a programului. În contextul programului InvestEU, ei propun ca această 
problemă să fie soluționată stabilindu-se termenele pentru încheierea acordurilor de 
garantare. Raportorii recunosc că această problemă ar trebui abordată în Regulamentul 
EURI, dar au dorit să trimită un semnal politic Consiliului cu privire la ea.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele dintre partenerul de 
implementare și destinatarul final sau 
intermediarul financiar sau altă entitate 
menționată la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) în cadrul garanției UE 
menționate la articolul 4 alineatul (2) 
primul și al doilea paragraf se semnează 
în termen de un an de la aprobarea 
operațiunii relevante de finanțare sau de 
investiții de către partenerul de 
implementare. În alte cazuri, contractele 
dintre partenerul de implementare și 
destinatarul final sau intermediarul 
financiar sau altă entitate menționată la 
articolul 15 alineatul (1) litera (a) se 
semnează până la 31 decembrie 2028.

Contractele dintre partenerul de 
implementare și destinatarul final sau 
intermediarul financiar sau altă entitate 
menționată la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) se semnează până la 31 decembrie 
2028.

Or. en
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Justificare

Acest amendament decurge din amendamentului anterior. Dacă termenele limită EURI se 
aplică la încheierea contractelor de garantare, termenul limită aplicabil contractelor 
ulterioare ar trebui să fie 31 decembrie 2028.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cinci membri ai Comitetului pentru 
investiții sunt membri permanenți ai 
fiecăreia dintre cele cinci configurații ale 
Comitetului pentru investiții. Cel puțin 
unul dintre membrii permanenți trebuie să 
aibă experiență în investiții sustenabile. În 
plus, fiecare din cele cinci configurații va 
avea doi experți cu experiență în investiții 
în sectoarele acoperite de respectiva 
componentă de politică. Comitetul director 
distribuie membrii Comitetului pentru 
investiții în configurația sau configurațiile 
adecvate. Comitetul pentru investiții alege 
un președinte din rândul membrilor săi 
permanenți.

Patru membri ai Comitetului pentru 
investiții sunt membri permanenți ai 
fiecăreia dintre cele cinci configurații ale 
Comitetului pentru investiții. Cel puțin 
unul dintre membrii permanenți trebuie să 
aibă experiență în investiții sustenabile. În 
plus, fiecare din cele cinci configurații va 
avea doi experți cu experiență în investiții 
în sectoarele acoperite de respectiva 
componentă de politică. Comitetul director 
distribuie membrii Comitetului pentru 
investiții în configurația sau configurațiile 
adecvate. Comitetul pentru investiții alege 
un președinte din rândul membrilor săi 
permanenți.

Or. en

Justificare

A se reveni la cifra convenită cu Consiliul.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin derogare de la primul și 
ultimul paragraf de la articolul 209 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
veniturile, rambursările și recuperările 

1. Prin derogare de la primul și al 
patrulea paragraf de la articolul 209 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
toate veniturile, rambursările și 
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aferente instrumentelor financiare stabilite 
prin programele menționate în anexa IV la 
prezentul regulament pot fi utilizate pentru 
provizionarea garanției UE în temeiul 
prezentului regulament, ținând seama de 
articolul [4] din Regulamentul [facilitate 
de împrumut pentru sectorul public].

recuperările aferente instrumentelor 
financiare stabilite prin programele 
menționate în anexa IV la prezentul 
regulament sunt utilizate pentru 
provizionarea garanției UE în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Regulamentul privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului 
pentru o tranziție justă vizează sprijinirea entităților din sectorul public. Rambursările 
provenind din instrumente financiare își au originea în sectorul privat. Prin urmare, este 
logic ca aceste instrumente financiare să servească finanțării sectorului privat. Facilitatea de 
împrumut pentru sectorul public ar trebui să fie finanțată de la bugetul Uniunii.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la articolul 213 
alineatul (4) litera (a) din Regulamentul 
financiar, orice surplus de provizioane 
pentru garanția UE stabilită prin 
Regulamentul (UE) 2015/1017 poate fi 
utilizat pentru provizionarea garanției UE 
în temeiul prezentului regulament, ținând 
seama de articolul [4] din [Regulamentul] 
[facilitate de împrumut pentru sectorul 
public].

2. Prin derogare de la articolul 213 
alineatul (4) litera (a) din Regulamentul 
financiar, orice surplus de provizioane 
pentru garanția UE stabilită prin 
Regulamentul (UE) 2015/1017 este utilizat 
pentru provizionarea garanției UE în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Surplusul de provizioane din Regulamentul FEIS ar trebui să fie utilizat pentru regulamentul 
care îi succedă și nu pentru Facilitatea de împrumut pentru sectorul public, care ar trebui să 
fie finanțată de la bugetul Uniunii.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cuantumul de 33 000 440 000 EUR 
(în prețuri curente) menționat la articolul 3 
alineatul (2) litera (c) punctul (i) din 
Regulamentul [EURI] se utilizează:

3. Cuantumul de XXX EUR (în prețuri 
curente) menționat la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) punctul (i) din Regulamentul 
[EURI] se utilizează:

Or. en

Justificare

Raportorii consideră că ar trebui să existe o reechilibrare între cuantumul care provine din 
Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (NGEU) și cuantumul din CFM. Ei sunt, 
desigur, la curent cu propunerea Consiliului European de a reduce semnificativ valoarea 
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (NGEU). Decizia finală ar trebui luată în 
cadrul negocierilor CFM-NGEU.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru provizionarea garanției UE 
în temeiul prezentului regulament cu un 
cuantum de 32 800 000 000 EUR (în 
prețuri curente), în plus față de resursele 
menționate la articolul 211 alineatul (4) 
primul paragraf din Regulamentul 
financiar,

(a) pentru provizionarea garanției UE 
în temeiul prezentului regulament cu un 
cuantum de XXX EUR (în prețuri curente), 
în plus față de resursele menționate la 
articolul 211 alineatul (4) primul paragraf 
din Regulamentul financiar,

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului precedent.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 10 166 620 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

Or. en

Justificare

Poziția Parlamentului European de la prima procedură

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) până la 10 166 620 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

(c) până la 12 500 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (c);

Or. en

Justificare

Poziția Parlamentului European de la prima procedură

Amendamentul32

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) până la 3 614 800 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (d);

(d) până la 5 567 500 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (d);

Or. en
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Justificare

Poziția Parlamentului European de la prima procedură


