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I 

Având În vedere Tratatul de la Lisabona, În special art. 5 şi art. 12 
TUE şi Protocoalele nr. 1 şi nr. 2 anexate tratatului, 

Având În vedere Constituţia României, republicată, În special art. 
148, 

Având În vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011, 

Luând În considerare proiectul de opinie exprimat de Comisia pentru 
industrie şi servicii În şedinţa sa din 28 februarie 2012, 

Luând În considerare proiectul de opinie exprimat de Comisia pentru 
tehnologia informaţiei În şedinţa sa din 26 ianuarie 2012, 

Luând În considerare proiectul de opinie exprimat de Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, În şedinţa sa din data de 28 februarie 2012, 

Luând În considerare proiectul de opinie adoptat de Comisia pentru 
afaceri europene În şedinţa din 6 martie 2012, 

Având În vedere aprobarea Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor din 12 martie 2012, 

Camera Deputaţilor, În conformitate cu prevederile art. 40 din 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 din data de 27 aprilie 
2011, adoptă prezenta opinie: 

A. Referitor la politica privind IMM-urile 

In preambulul propunerii se menţionează: 

"(15) Sunt necesare investiţii majore pentru modernizarea şi 
extinderea infrastructurii energetice a Europei şi pentru 
interconectarea transfrontalieră a reţelelor În scopul Îndeplinirii 
obiectivelor Uniunii În materie de energie şi climă - competitivitate, 
durabilitate şi securitatea aprovizionării Într-o manieră eficientă din 
punct de vedere al costurilor." 



Această vIziune a Întemeierii Îndeplinirii obiectivelor Uniunii În 
materie de energie şi climă pe extinderea şi interconectarea 
transfrontalieră este justificată În contextul propunerii. 

Totuşi, prin accentuarea nevoilor de investiţii mari, regulamentul 
Iasă IMM-urile şi mica infrastructura energetică, În special cea 
bazată pe energie regenerabilă, pe un plan secund. Ar fi fost de 

. dorit ca din considerente de armonizare a eforturilor strategice şi de 
reglementare, Comisia Europeană să fi amintit complementaritatea 
acestei propuneri cu necesităţile de dezvoltare a micii infrastructuri 
şi a IMM-urilor din domeniu şi să acorde un spa,ţiu mai larg includerii 
IMM-urilor. d 

Privind politica de sprijinire a IMM-urilor, propunerea menţionează 
În preambul: 
,,(20) Reţelele de internet moderne, bazate pe fibră optică 
reprezintă o infrastructură crucială pentru viitor din punctul de 
vedere al conectivităţii pentru societăţile europene, În special IMM
uri, care vor să recurgă la cloud computing pentru ameliorarea 
eficienţei. " 

În articolul 4 (cu privire la obiectivele sectoriale specifice), alin.l, 
paragraful c), teza i. propunerea se referă din nou la IMM-uri, de 
data aceasta În ce priveşte piaţa serviciilor IT: 

"accelerarea implementării de reţele de bandă largă de mare şi 
foarte mare viteză, precum şi adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)." 

Acestea sunt singurele menţiuni ale propunerii din domeniul 
politicilor de sprijinire a IMM-urilor, ceea ce este Îngrijorător având 
În vedere potenţialul de dezvoltare economică reprezentat de 
acestea, precum şi obiectivele Uniunii ce ţin de antreprenoriatul 
social. 

B. Referitor la politica privind transparenţa pentru 
cetăţeanul european şi politica privind utilizarea 
judiCioasă a fondurilor 

În secţiunea 3. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII se 
menţionează: 
"Statele membre tind să acorde prioritate la planificarea şi 
finanţarea infrastructurii proiectelor cu relevanţă naţională ridicată, 
iar acestea pot să nu coincidă Întotdeauna cu proiectele 
transfrontaliere care au cea mai mare valoare adăugată pentru 
cetăţeni la nivelul Întregii UE. Cheltuielile totale ale UE şi ale statelor 
membre trebuie să fie eficiente, să asigure o dimensionare adecvată 
a investiţiilor şi să promoveze sinergiile." 



Aceasta abordare este pertinentă şi justificată sub aspectul 
obiectivelor declarate. Totuşi, afirmaţia citată nu este argumentată 
iar În cuprinsul propunerii nu au putut fi regăsite elemente care să 
reflecte această grijă pentru cetăţean sau asigurarea promovării 
sinergiilor. 

În ce priveşte sinergia, În secţiunea 5.4 Mecanismul Conectarea 
Europei În contextul următorului cadru financiar multianual se 
menţionează doar că: 

"Mecanismul va fi coordonat cu alte intervenţii provenite de la 
bugetul UE, precum Orizont 2020, Fondul de eoeziune şi Fondurile 
structurale. In ceea ce priveşte coordonarea cu iniţiativa Orizont 
2020, este necesar să se asigure complementaritatea, evitându-se 
În acelaşi timp posibilele suprapuneri. Este, de asemenea, important 
să se garanteze, prin coordonarea dintre MCE şi Orizont 2020, 
faptul că lanţul de cercetare şi inovare care conduce la 
implementarea infrastructurii nu este Întrerupt." 

Salutăm declaraţia privind necesitatea complementarităţii, dar 
această declaraţie nu se materializează În indicaţii concrete În textul 
directivei. 

Comisia Europeană ar trebui prin urmare ca prin măsurile de punere 
În aplicare să se asigure că atât impactul asupra cetăţenilor cât şi 
sinergiile cu alte politici şi mecanisme de finanţare sunt În mod 
corespunzător luate În considerare. 

C. Referitor la aspectele financiare, tehnice şi de 
corespondenţă cu situaţia socio-economică a României 

1. România apreciază menţinerea la un nivel adecvat a 
alocărilor aferente Fondului de Coeziune, considerând că, Împreună 
cu crearea unui nou instrument de finanţare a infrastructurii 
europene de transport, energie şi TIC, respectiv Mecanismul 
Conectarea Europei, propunerea Comisiei răspunde obiectivului 
naţional de asigurare şi În viitoarea perioadă de programare a unei 
finanţări importante a infrastructurii, domeniu care continuă să 
reprezinte principala nevoie de dezvoltare la nivel naţional. 

România nu susţine realocarea sumei de 10 miliarde Euro din 
Fondul de Coeziune către Mecanismul Conectarea Europei, 
deoarece aceasta poate submina autoritarilor naţionale ale 
statelor membre care sunt eligibile pentru Fondul de 
Coeziune. In cazul României, suma alocata din Fondul de 
coeziune poate fi utilizata mai eficient prin Programul 
Operaţional Sectorial de Transport. 

2. România susţine propunerea Comisiei Europene privind 
crearea unui instrument de finanţare a proiectelor paneuropene 
menite a crea valoare adăugată la nivelul Întregii Uniuni. Cu toate 



acestea, În vederea realizării acestui obiectiv, este necesară 
asigurarea unei echităţi Între statele membre În ceea ce 
priveşte proiectele eligibile În cadrul acestui instrument". fiind 
necesară o abordare echilibrată a portofoliului de proiecte la nivelul 
teritoriului Uniunii. 

3. În ceea ce priveşte Înfiinţarea Mecanismului 
Conectarea Europei În domeniul transporturilor, România susţine 
iniţiativa Comisiei Europene, Însă consideră că anumite aspecte 
aferente acestui regulament ar trebui reevaluate. Astfel, În ceea ce 
priveşte lista proiectelor care beneficiază de finanţare, 
România nu agreează criteriile utilizate de Comisie pentru 
definirea coridoarelor şi propune următoarele variante: 4 

• eliminarea listei din propunerea de regulament 
şi introducerea de criterii clare pentru solicitările de 
proiecte, sau 

• stabilirea listei de proiecte numai În urma 
consultării cu statele membre, În vederea identificării 
nevoilor reale de dezvoltare din fiecare ţară. 

4. România consideră că dezvoltarea infrastructurii rutiere 
este În continuare o prioritate şi consideră că accentul pus numai pe 
dezvoltarea celorlalte moduri de transport creează un dezavantaj la 
nivel naţional. 

5. În domeniul energiei, alocarea de fonduri pentru 
infrastructura energetică este favorabilă României care a 
susţinut, pe parcurs, necesitatea alocării de fonduri europene 
dedicate. Instrumentul pentru energie este primul care oferă 
posibilitatea cofinanţării proiectelor de infrastructură energetică 
fizică din bugetul Uniunii (TEN-E finanţând studii de fezabilitate). 

6. Accesarea fondurilor se va putea face Însă pe principiul 
proiectelor transfrontaliere de interes european, aşadar selectarea 
acestora nu va depinde exclusiv de România. 

7. România este favorabilă alocării de fonduri pentru 
proiectele de interes comun pentru implementarea reţelelor În 
bandă largă şi a infrastructurilor de servicii digitale. Aceste proiecte 
vor contribui la sporirea competitivităţii economiei europene, 
inclusiv a IMM-urilor, vor promova interconectarea şi 
interoperabilitatea reţelelor naţionale, precum şi accesul la reţelele 

respective şi vor sprijini dezvoltarea unei pieţe digitale unice. 
8. Delegarea către Comisie - privind selectarea proiectelor 

care beneficiază de finanţare - pe durată nedeterminată restrânge 
prerogativele statelor membre şi extinde puterile de legiferare ale 
Comisiei, inclusiv posibilitatea de a modifica lista proiectelor de 
interes comun prin procedura actelor delegate. În procedura actelor 
delegate rolul statelor membre este mai mult unul consultativ, iar 
Comisia are rolul decizional. 

9. Având În vedere propunerea Comisiei privind 
gestionarea centralizată pentru cele trei sectoare prin intermediul 



unei agenţii executive la nivelul UE, există oportunitatea Înfiinţării 
(reorganizării În cadrul instituţiilor deja existente) a unei structuri 
similare la nivelul administraţiei româneşti. 

10. România doreşte reanalizarea criteriilor stabilite În 
procedura de achiziţii publice, precum şi a criteriilor privind calculul 
ratelor diferenţiate de cofinanţare. 

11. Proiectul de regulament nu face referire la 
infrastructura rutieră, acordând importanţă celorlalte moduri de 
transport. Dezvoltarea infrastructurii rutiere este În continuare o 
prioritate pentru România, iar accentul pus numai pe dezvoltarea 
celorlalte moduri de transport reprezintă un dezavantaj pentru 
România. 4 

12. Existenţa unui singur Comitet de implementare face ca 
delegarea competenţelor privind selectarea proiectelor care 
beneficiază de finanţare pe durată nedeterminată să restrângă 
prerogativele statelor membre şi extinderea puterilor de legiferare 
ale Comisiei, inclusiv posibilitatea de a modifica lista proiectelor de 
interes comun prin procedura actelor delegate. În procedura actelor 
delegate rolul statelor membre este mai mult unul consultativ, iar 
Comisia are rolul decizional. 

13. Gestionarea centralizată pentru cele trei sectoare prin 
intermediul unei agenţii executive induce necesitatea Înfiinţării sau 
reorganizării În cadrul instituţiilor deja existente a unei structuri 
similare la nivelul administraţiei româneşti. 

14. Evaluarea cadrului TEN-E a arătat clar că, deşi această 
politică a avut o contribuţie pozitivă la proiectele selectate, 
acordându-Ie vizibilitate politică, nu a adus perspectiva, 
concentrarea şi flexibilitatea necesare pentru a acoperi lacunele 
identificate În ceea ce priveşte infrastructura. Programul nu a avut 
capacitatea de a facilita accesul la finanţare prin Împrumuturi şi 
capitaluri proprii şi nici de a atrage investiţii publice şi private În 
reţelele electrice. 

15. Instrumentele financiare pentru finanţarea 

infrastructurilor energetice să fie precis definite şi compatibilitatea 
utilizării acestora să fie atent evaluată. 

16. Cerinţele celui de al treilea pachet legislativ În domeniul 
energiei privind separarea activităţilor şi certificarea operatorilor de 
transport şi sistem ar putea induce anumite dificultăţi În accesarea 
fondurilor private necesare pentru dezvoltarea infrastructurii. O 
investiţie Într-o reţea de transport poate fi realizată de o companie 
de proiect sau de către operatorul de transport şi sistem - OTS. În 
cazul unei companii de proiect, În situaţia În care aceasta va deţine 
şi exploata activul realizat În reţeaua de transport va fi necesară 
certificarea companiei În calitate de OTS. În cazul În care investiţia 
va realizată de un OTS certificat În sistemul de separare al 
proprietăţii, atragerea de fonduri private/ale unor terţe părţi ar 
putea fi dificilă. 



17. Accesarea fondurilor pentru infrastructura energetică se 
va face Încă pe principiul proiectelor transfrontaliere de interes 
comunitar, aşadar selectarea acestora nu va depinde exclusiv de 
România. 

18. Implementarea mecanismului va contribui la reducerea 
impactului negativ al activităţii economice asupra mediului prin 
promovarea unor moduri de transport curate, a conexiunilor În 
bandă largă de mare viteză şi prin facilitarea utilizării energiei 
regenerabile. 

19. Finanţarea destinată reţelelor energetice va contribui la 
integrarea şi mai accentuată a pieţei interne a energiei, va reduce 
dependenţa energetică a UE şi va consolida securitatea 
aprovizionării. 

20. Investiţiile care vizează infrastructurile cheie vor 
contribui la crearea de locuri de muncă şi vor stimula 
competitivitatea Europei. 

Camera Deputaţilor consideră că această comunicare este conformă 
cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, verificate În afara 
mecanismului de alertă timpurie. 

Prezenta opinie se adresează preşedintelui Parlamentului European, 
al Consiliului şi, respectiv, al Comisiei Europene. 

PREŞEDINTE, 

Roberta Alma ANASTASE 


