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DECIZIA nr. …/2011/UE

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de acordare a unei garanţii a UE Băncii Europene de Investiţii

pentru pierderile rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi

pentru proiecte din afara Uniunii

şi de abrogare a Deciziei nr. 663/2009/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 209 şi 212,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

                                               

1 Poziţia Parlamentului European din 17 februarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) 
şi Poziţia Consiliului în prima lectură din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia 
Parlamentului European din … .
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întrucât,

(1) Pe lângă misiunea sa principală de finanţare a investiţiilor în Uniunea Europeană, începând 

din 1963, Banca Europeană de Investiţii (BEI) a derulat operaţiuni de finanţare în afara 

Uniunii în sprijinul politicilor externe ale Uniunii. Astfel, fondurilor bugetare ale Uniunii 

aflate la dispoziţia regiunilor externe li se pot adăuga forţa financiară a BEI, în folosul 

ţărilor beneficiare. Efectuând astfel de operaţiuni de finanţare, BEI contribuie la principiile 

directoare generale şi la obiectivele de politică ale Uniunii, inclusiv la dezvoltarea ţărilor 

terţe şi la prosperitatea Uniunii în noile circumstanţe economice mondiale. Operaţiunile de

finanţare ale BEI desfăşurate în sprijinul politicilor externe ale Uniunii ar trebui să respecte 

în continuare principiile bunei gestiuni bancare.

(2) Articolul 209 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) 

coroborat cu articolul 208 din acesta prevede că BEI contribuie, în conformitate cu

condiţiile prevăzute de statutul său, la punerea în aplicare a măsurilor necesare 

aprofundării obiectivelor politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii.

(3) În conformitate cu articolul 19 din statutul BEI, cererile destinate direct către BEI pentru 

operaţiuni de finanţare ale BEI care să fie realizate în temeiul prezentei decizii se

înaintează Comisiei în vederea prezentării unui aviz („cererea de finanţare din partea

BEI”).
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(4) Pentru a sprijini acţiunea externă a Uniunii şi a permite BEI să finanţeze investiţii în afara 

Uniunii fără a afecta credibilitatea financiară a BEI, majoritatea operaţiunilor sale derulate 

în regiunile externe au beneficiat de o garanţie bugetară a UE (denumită în continuare 

„garanţia UE”), administrată de Comisie.

(5) Garanţia UE a fost stabilită pentru perioada 2007-2011 prin Decizia nr. 633/2009/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de acordare a unei garanţii 

comunitare Băncii Europene de Investiţii pentru pierderile rezultate din împrumuturi şi 

garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunităţii1.

(6) Fondul de garantare pentru acţiuni externe (denumit în continuare „Fondul de garantare”"), 

instituit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 

privind constituirea Fondului de garantare pentru acţiuni externe2 asigură o rezervă de 

lichidităţi pentru bugetul Uniunii în caz de pierderi rezultate din operaţiuni de finanţare ale 

BEI sau din alte acţiuni externe ale Uniunii.

(7) În conformitate cu Decizia nr. 633/2009/CE, Comisia şi BEI au efectuat o evaluare 

intermediară a finanţărilor externe ale BEI, pe baza unei evaluări externe independente, 

efectuate sub supravegherea unui comitet de coordonare al „înţelepţilor”, a unei revizuiri 

efectuate de un consultant extern şi a evaluărilor specifice furnizate de BEI. 

La 12 februarie 2010, comitetul de coordonare a înaintat un raport Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei şi BEI, conţinând concluziile şi recomandările sale.

                                               

1 JO L 190, 22.7.2009, p. 1.
2 JO L 145, 10.6.2009, p. 10.
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(8) Raportul comitetului de coordonare a concluzionat că garanţia UE este un instrument de 

politică puternic şi eficace, cu mare influenţă financiară şi politică şi că acesta ar trebui 

menţinut în vederea acoperirii riscurilor de natură politică şi suverană. Au fost propuse

unele modificări ale Deciziei nr. 633/2009/CE pentru a garanta o valoare adăugată şi o 

eficacitate de cel mai înalt nivel a operaţiunilor externe ale BEI.

(9) Este esenţial să se stabilească o listă a ţărilor potenţial eligibile pentru finanţările BEI în 

temeiul garanţiei UE. Este de asemenea oportun să se extindă lista ţărilor eligibile pentru 

finanţările BEI în temeiul garanţiei UE astfel cum este prevăzută în anexa I la Decizia 

nr. 633/2009/CE.

(10) Pentru a reflecta evoluţiile politice importante, competenţa de a adopta acte în conformitate 

cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei, în ceea ce priveşte modificarea 

anexei III la prezenta decizie. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Atunci 

când pregăteşte şi elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea 

simultană, la timp şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi 

Consiliu.

(11) Sumele acoperite de garanţia UE în fiecare regiune ar trebui să reprezinte în continuare 

plafoane pentru finanţarea BEI în temeiul garanţiei UE şi nu obiective pe care BEI trebuie 

să le atingă.
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(12) În cadrul sprijinului Uniunii acordat ţărilor terţe pentru a face faţă crizei economice şi 

financiare mondiale, în 2009 şi 2010 BEI şi-a concentrat activitatea de împrumut extern în 

principal asupra ţărilor aflate în faza de preaderare, precum şi asupra ţărilor vizate de

politica de vecinătate şi de parteneriat a Uniunii în temeiul mandatului său actual. Mai 

mult, tulburările care au afectat regiunea sud-mediteraneeană la începutul anului 2011 fac 

necesară asistenţa Uniunii pentru a pune la dispoziţia ţărilor afectate mijloacele necesare 

pentru a îşi reconstrui şi moderniza economiile. În consecinţă, pentru perioada restantă a 

mandatului, plafonul mandatului general ar trebui revizuit şi majorat 

cu 1 684 000 000 EUR pentru a aborda mai bine aceste circumstanţe temporare şi 

excepţionale, fără a aduce atingere plafoanelor din cadrul următorului cadru 

financiar multianual.

(13) Operaţiunile de finanţare ale BEI care decurg din creşterea menţionată anterior a plafonului

mandatului general ar trebui să răspundă reformelor politice întreprinse de fiecare ţară 

parteneră, astfel cum au fost evaluate de Comisiei cu implicarea Serviciul European de 

Acţiune Externă (SEAE), ţinând seama de rezoluţiile Parlamentului European, precum şi 

de deciziile şi concluziile Consiliului. Revizuirea politicii europene de vecinătate şi 

accentul reînnoit pus pe diferenţiere ar trebui să fie reflectate de asemenea în evaluarea 

respectivă. În ţările aflate în proces de preaderare, finanţarea BEI va completa în 

continuare asistenţa acordată de Uniune.
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(14) Pe lângă plafoanele regionale, mandatul opţional de 2 000 000 000 EUR ar trebui activat şi 

alocat drept pachet de sprijin pentru operaţiunile de finanţare ale BEI în domeniul atenuării

şi adaptării referitoare la schimbările climatice în toate regiunile care fac obiectul

mandatului. BEI ar putea contribui cu competenţa şi resursele sale, în strânsă cooperare cu 

Comisia, la sprijinirea autorităţilor publice şi a sectorului privat în privinţa abordării 

schimbărilor climatice şi a utilizării cât mai judicioase a resurselor financiare disponibile. 

Pentru proiectele de atenuare şi de adaptare, resursele BEI ar trebui completate, atunci 

când este posibil şi adecvat, cu fonduri concesionale puse la dispoziţie în conformitate cu 

bugetul Uniunii, prin intermediul îmbinării eficace şi coerente a granturilor şi 

împrumuturilor acordate pentru finanţarea combaterii schimbărilor climatice, în contextul 

asistenţei externe a Uniunii. În acest sens, raportul anual al Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu ar trebui să conţină o informare detaliată cu privire la instrumentele 

financiare utilizate pentru finanţarea acestor proiecte, în care să se precizeze cuantumurile 

finanţărilor BEI acordate în temeiul mandatului opţional şi cuantumurile corespunzătoare 

ale granturilor.
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(15) Eligibilitatea de a primi finanţarea BEI pentru măsuri de atenuare a schimbărilor climatice 

în condiţiile garanţiei UE ar putea fi restricţionată în temeiul mandatului referitor la 

schimbările climatice în cazul ţărilor cu privire la care se consideră că nu s-au angajat să 

atingă obiective corespunzătoare în materie de schimbări climatice. Orice astfel de 

restricţionare a eligibilităţii ar trebui să se bazeze pe evaluări politice complexe şi 

cuprinzătoare. Prin urmare, Consiliului ar trebui să aibă competenţa de a decide, pe baza 

unei propuneri a Comisiei cu implicarea SEAE, restricţionarea eligibilităţii unei ţări de a 

primi finanţarea BEI pentru atenuarea schimbărilor climatice în condiţiile garanţiei UE. O 

astfel de restricţie ar trebui aplicată numai operaţiunilor de finanţare ale BEI pentru care 

cererea de finanţare din partea BEI este înaintată după intrarea în vigoare a prezentei 

decizii şi care sunt semnate după 1 ianuarie 20112.

(16) Ar trebui să existe o anumită flexibilitate în ceea ce priveşte alocările regionale în cadrul 

mandatului referitor la schimbările climatice, pentru a permite asimilarea cât mai rapidă şi

mai eficace a finanţărilor disponibile pe parcursul perioadei de trei ani 2011-2013, 

depunând totodată eforturi pentru a asigura o distribuţie echilibrată între regiuni în 

perioada respectivă, bazată pe priorităţile stabilite pentru ajutorul extern în cadrul 

mandatului general.

(17) Evaluarea intermediară a executării mandatului extern al BEI a arătat că, deşi operaţiunile

de finanţare ale BEI efectuate în cursul perioadei acoperite de evaluare (2000-2009) au fost 

în general conforme cu politicile externe ale Uniunii, legătura dintre obiectivele de politică 

ale Uniunii şi implementarea lor operaţională de către BEI ar trebui consolidată şi ar trebui 

să fie mai explicită şi mai structurată.
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(18) În vederea ameliorării coerenţei mandatului, a direcţionării şi mai precise a activităţii de 

finanţare externă a BEI către sprijinirea politicilor Uniunii şi în vederea garantării unui 

profit maxim beneficiarilor, prezenta decizie ar trebui să stabilească obiective orizontale de 

înalt nivel în cadrul mandatului pentru operaţiunile de finanţare ale BEI în toate regiunile şi 

ţările eligibile, bazându-se pe atuurile comparative ale BEI în domeniile în care aceasta a 

obţinut deja succese indiscutabile. În regiunile vizate de prezenta decizie, BEI ar trebui 

prin urmare să finanţeze proiecte în domeniile atenuării şi adaptării în materie de schimbări 

climatice (inclusiv prin intermediul transferului tehnologiilor legate de noile surse de 

energie), infrastructurii sociale şi economice (în special în ceea ce priveşte transportul, 

energia inclusiv energia din surse regenerabile, securitatea energetică, infrastructura 

energetică, infrastructura de mediu, inclusiv apa şi canalizarea, precum şi tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor) şi dezvoltării sectorului privat local, în mod particular în 

sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). Ar trebui reamintit faptul că 

îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare poate avea un rol esenţial în stimularea 

dezvoltării economice şi în combaterea şomajului. În aceste domenii, integrarea regională 

între ţările partenere, în special integrarea economică între ţările în fază de preaderare, 

ţările vizate de politica de vecinătate şi Uniune, ar trebui să constituie un obiectiv subiacent 

pentru operaţiunile de finanţare ale BEI. BEI ar trebui să poată sprijini prezenţa Uniunii în 

ţările partenere prin investiţii străine directe care contribuie la promovarea transferului de 

tehnologie şi de cunoştinţe, fie în temeiul garanţiei UE pentru investiţii în domeniile 

menţionate anterior, fie pe riscul său propriu.
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(19) Pentru a ajunge efectiv la IMM-uri, BEI ar trebui să coopereze cu instituţiile locale de 

intermediere financiară din ţările eligibile, în special pentru a garanta faptul că o parte a 

beneficiilor financiare este transferată clienţilor şi asigură o valoare adăugată în comparaţie

cu alte surse de finanţare. După caz, prin intermediul acordurilor sale de cooperare cu 

instituţiile de intermediere, BEI ar trebui să solicite verificarea proiectelor clienţilor săi în 

raport cu criteriile convenite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii, 

pentru a asigura o valoare adăugată. Activităţile intermediarilor financiari de sprijinire a 

IMM-urilor ar trebui să fie complet transparente şi să fie raportate periodic BEI.

(20) În plus, operaţiunile de finanţare ale BEI ar trebui să contribuie la principiile directoare 

generale ale acţiunii externe a Uniunii, potrivit articolului 21 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), de promovare şi consolidare a democraţiei şi a statului de drept, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi la punerea în aplicare a 

acordurilor internaţionale în materie de mediu la care Uniunea este parte. În special, în 

relaţia cu ţările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista celor care primesc 

asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD) stabilită de Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare în Europa (OCDE), operaţiunile de finanţare ale BEI ar trebui să sprijine

următoarele: dezvoltarea economică, socială şi de mediu durabilă a acestora, mai ales a 

celor mai dezavantajate dintre acestea; integrarea lor armonioasă şi progresivă în economia 

mondială; campania de combatere a sărăciei; precum şi garantarea respectării obiectivelor 

convenite de Uniune în contextul relaţiilor sale cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu alte 

organizaţii internaţionale competente.
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(21) În timp ce atuul BEI rămâne caracterul său distinct de bancă de investiţii, BEI ar trebui, în 

temeiul prezentei decizii, să încadreze impactul operaţiunilor sale externe asupra 

dezvoltării, în strânsă coordonare cu Comisia şi sub controlul democratic al Parlamentului 

European, în conformitate cu principiile Consensului european privind dezvoltarea, cu

principiile prevăzute la articolul 208 din TFUE, precum şi cu principiile legate de 

eficacitatea ajutorului enunţate în Declaraţia de la Paris din 2005 şi cu Agenda de acţiune 

de la Accra din 2008. Această orientare ar trebui pusă în aplicare prin câteva măsuri 

concrete, în mod particular prin consolidarea capacităţii sale de a evalua aspectele sociale, 

de mediu şi de dezvoltare ale proiectelor, inclusiv drepturile omului şi riscurile legate de 

conflicte, şi prin promovarea consultărilor la nivel local cu autorităţile publice şi societatea 

civilă. Atunci când aplică principiul diligenţei necesare în ceea ce priveşte un proiect, BEI 

ar trebui, după caz şi în conformitate cu principiile sociale şi de mediu ale Uniunii, să 

solicite promotorului proiectului să efectueze consultări la nivel local şi să dea publicităţii 

rezultatele acestora. În plus, BEI ar trebui să pună un mai mare accent pe domeniile în care 

posedă competenţe solide, dobândite în cadrul operaţiunilor de finanţare realizate în cadrul

Uniunii şi care vor favoriza dezvoltarea ţării în cauză, cum ar fi accesul IMM-urilor şi al 

microentităţilor la finanţare, infrastructura de mediu, inclusiv apă şi canalizare, transportul 

durabil şi măsurile de atenuare în materie de schimbări climatice, în special în ceea ce 

priveşte sursele regenerabile de energie. Finanţarea ar putea să includă, de asemenea, 

proiecte în sprijinul infrastructurii de sănătate şi de educaţie, în cazul în care există o 

valoare adăugată clară.
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(22) BEI ar trebui de asemenea să îşi intensifice progresiv activitatea în sprijinul adaptării la 

schimbările climatice, cooperând cu alte instituţii financiare internaţionale (IFI) şi cu 

instituţiile financiare bilaterale europene (IFBE), după caz. Cerinţele suplimentare 

introduse prin prezenta decizie ar necesita accesul la resurse concesionale şi o adaptare 

progresivă a resurselor umane şi, totodată, ar trebui să se urmărească obţinerea şi 

exploatarea eficienţei, a eficacităţii şi a sinergiilor. Activitatea BEI ar trebui de asemenea 

să fie complementară obiectivelor şi priorităţilor Uniunii referitoare la consolidarea 

instituţiilor şi reformele sectoriale. În sfârşit, BEI ar trebui să definească un set de 

indicatori de performanţă privind aspectele legate de dezvoltare şi de mediu ale proiectelor 

şi rezultatele acestora.

(23) Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, funcţia de Înalt Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (denumit în continuare „Înalt 

Reprezentant”), a fost creată cu scopul de a îmbunătăţi impactul şi coerenţa relaţiilor 

externe ale Uniunii.

(24) În ultimii ani s-a înregistrat de asemenea o extindere şi o consolidare a politicilor de relaţii 

externe ale Uniunii. Acesta a fost în special cazul strategiei de preaderare, al politicii 

europene de vecinătate, al strategiei UE pentru Asia Centrală, al parteneriatelor reînnoite 

cu America Latină şi Asia de Sud-Est, precum şi al parteneriatelor strategice ale Uniunii cu 

Rusia, China şi India. Acesta a fost, de asemenea, cazul politicilor de cooperare pentru 

dezvoltare ale Uniunii, care au fost în prezent extinse pentru a include toate ţările în curs 

de dezvoltare. Începând cu 2007, relaţiile externe ale Uniunii au fost sprijinite, de 

asemenea, prin noi instrumente financiare, şi anume Instrumentul de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP), Instrumentul 

de cooperare pentru dezvoltare (ICD), Instrumentul european pentru democraţie şi 

drepturile omului (IEDDO) şi Instrumentul de stabilitate.
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(25) În contextul înfiinţării SEAE şi după intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia şi BEI 

ar trebui să modifice memorandumul de înţelegere privind cooperarea şi coordonarea în 

regiunile vizate prin Decizia 2006/1016/CE din 19 decembrie 2006 a Consiliului privind 

acordarea unei garanţii comunitare Băncii Europene de Investiţii în cazul pierderilor 

rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara 

Comunităţii1 şi, după caz, cu acordul Înaltului Reprezentant, să extindă noul memorandum 

de înţelegere la SEAE, în special în ceea ce priveşte dialogul periodic şi sistematic între 

Comisie şi BEI la nivel strategic, care ar trebui să includă SEAE, precum şi alte aspecte 

care ţin de competenţa SEAE.

(26) Aducându-şi contribuţia la punerea în aplicare a măsurilor necesare în direcţia obiectivelor 

politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii în conformitate cu articolul 209 

alineatul (3) din TFUE, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a sprijini în mod indirect 

realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului pentru 2015 în toate regiunile în care îşi 

desfăşoară activitatea.

                                               

1 JO L 414, 30.12.2006, p. 95.
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(27) În vederea sporirii coerenţei sprijinului global al Uniunii în favoarea regiunilor în cauză, ar 

trebui identificate posibilităţi de combinare a finanţării BEI cu resursele bugetare ale 

Uniunii, atunci când şi dacă este necesar, de exemplu sub formă de garanţii, capital de risc 

şi subvenţii la dobândă, cofinanţarea investiţiilor, alături de asistenţa tehnică pentru 

pregătirea şi punerea în aplicare a proiectelor, prin intermediul IPA, al IEVP, al 

Instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare, al IEDDO şi al Instrumentului 

de stabilitate. Ori de câte ori se utilizează o astfel de combinaţie între finanţarea BEI şi alte 

resurse bugetare ale Uniunii, toate deciziile de finanţare ar trebui să precizeze în mod clar 

resursele care urmează să fie utilizate. Raportul anual al Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu cu privire la operaţiunile de finanţare ale BEI desfăşurate în temeiul 

prezentei decizii ar trebui să conţină o defalcare detaliată a resurselor bugetare şi a 

instrumentelor financiare utilizate în combinaţie cu finanţarea acordată de BEI.

(28) La toate nivelurile, de la planificarea strategică în amonte, la dezvoltarea proiectelor în 

aval, ar trebui garantat faptul că operaţiunile de finanţare externă ale BEI respectă şi vin în 

sprijinul politicilor de relaţii externe ale Uniunii precum şi al obiectivelor de nivel înalt 

stabilite în prezenta decizie. În vederea sporirii coerenţei acţiunii externe a Uniunii, ar 

trebui intensificat un dialog între Comisie, SEAE şi BEI privind politica şi strategia. În 

acelaşi scop, între Comisie, SEAE şi BEI ar trebui să existe o cooperare sporită şi un 

schimb reciproc de informaţii într-un stadiu timpuriu la nivel operaţional. Birourile BEI 

din afara Uniunii ar trebui, în primul rând, să fie situate în interiorul delegaţiilor Uniunii, 

pentru a sprijini această cooperare, partajând, în acelaşi timp, costurile de funcţionare. Este 

deosebit de important să existe un schimb de opinii într-un stadiu timpuriu între Comisie, 

SEAE şi BEI, atunci când este cazul, în cadrul procesului de elaborare a documentelor de 

programare, pentru a crea un maximum de sinergie între activităţile acestor trei organe 

ale Uniunii.



12443/1/11 REV 1 AV/RD/ban 14
DG G I RO

(29) Măsurile practice de asigurare a unei legături între obiectivele mandatului general şi 

punerea în aplicare a acestora urmează a fi stabilite în orientările operaţionale regionale de 

natură tehnică. Astfel de orientări ar trebui să fie în concordanţă cu cadrul mai extins al 

politicii regionale a Uniunii prevăzut în prezenta decizie. Aceste orientări ar trebui să 

reflecte strategiile de ţară ale Uniunii şi să aibă drept obiectiv garantarea 

complementarităţii finanţării BEI cu politicile, programele şi instrumentele de asistenţă 

corespunzătoare ale Uniunii în diferite regiuni.

(30) BEI ar trebui să elaboreze, în consultare cu Comisia, un program multianual orientativ al 

volumului planificat de semnături pentru operaţiunile de finanţare ale BEI, astfel încât să 

se asigure o planificare bugetară corespunzătoare pentru provizionarea Fondului de 

garantare şi compatibilitatea previziunilor de finanţare ale BEI cu plafoanele stabilite în 

prezenta decizie. Comisia ar trebui să ţină seama de aceste previziuni în programarea sa 

bugetară regulată transmisă autorităţii bugetare.
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(31) Ar trebui examinată oportunitatea dezvoltării unei platforme a Uniunii pentru cooperare şi 

dezvoltare în vederea optimizării funcţionării mecanismului de combinare a granturilor şi 

împrumuturilor în regiunile externe. În acest scop, Comisia ar trebui să creeze un grup de 

experţi din statele membre, SEAE şi BEI care să evalueze costurile şi beneficiile unei 

astfel de platforme. În cadrul activităţilor sale, grupul respectiv ar trebui să consulte alţi 

actori relevanţi, inclusiv instituţiile financiare multilaterale sau bilaterale europene. 

Această platformă ar continua să promoveze sinergii şi acorduri de încredere reciprocă 

bazate pe avantajul comparativ al diferitelor instituţii, respectând totodată rolul şi 

prerogativele Comisiei şi ale BEI în execuţia bugetului Uniunii, respectiv a împrumuturilor 

BEI. Pe baza constatărilor grupului de experţi, Comisia ar trebui să raporteze 

Parlamentului European şi Consiliului până la jumătatea lui 2012 şi, după caz, să prezinte o 

propunere privind platforma.
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(32) BEI ar trebui încurajată să îşi intensifice operaţiunile şi să îşi diversifice instrumentele 

financiare în afara Uniunii, fără a recurge la garanţia UE, astfel încât utilizarea garanţiei să 

poată fi încurajată pentru ţările şi proiectele care au un acces redus la piaţă, ţinând seama 

de consideraţiile privind sustenabilitatea datoriei, şi în cazul cărora garanţia are, prin 

urmare, o valoare adăugată mai mare. În consecinţă, şi tot cu scopul de a sprijini 

obiectivele politicii de relaţii externe a Uniunii, ar trebui ca BEI să fie încurajată să crească 

sumele împrumutate cu riscuri proprii, ţinând seama totodată de propria sa capacitate de 

absorbţie a riscului, inclusiv prin sprijinirea intereselor economice ale Uniunii, în special în 

ţările în fază de preaderare, în ţările vizate de politica de vecinătate şi în ţări cu calificativ 

investment grade din alte regiuni, dar şi în ţări cu calificativ sub-investment grade, atunci 

când BEI dispune de garanţii adecvate din partea unor terţi. Prin consultare cu Comisia, 

BEI ar trebui să elaboreze o politică de reglementare a deciziei de alocare a proiectelor fie 

mandatului din cadrul garanţiei UE, fie operaţiunilor de finanţare pe risc propriu al BEI.

Această politică ar lua în considerare în mod special bonitatea ţărilor şi a proiectelor în 

cauză.

(33) BEI ar trebui să ia în considerare creşterea operaţiunilor sale de finanţare care se 

efectuează în temeiul prezentei decizii, în ceea ce priveşte entităţile publice subsuverane, în 

cazul în care aceste operaţiuni beneficiază de o evaluare corespunzătoare a riscului de 

credit de către BEI.
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(34) BEI ar trebui să extindă gama de instrumente de finanţare noi şi inovatoare pe care le oferă

inclusiv printr-un accent mai puternic asupra dezvoltării instrumentelor de garantare, în 

măsura posibilului, ţinând seama de politicile în materie de risc ale BEI. În plus, BEI ar 

trebui încurajată să ofere împrumuturi în moneda locală şi să emită obligaţiuni pe pieţele 

locale, cu condiţia ca ţările partenere să instituie reformele structurale necesare, în special 

în sectorul financiar, precum şi alte măsuri vizând facilitarea activităţilor BEI.

(35) Pentru ca BEI să poată satisface exigenţele mandatului în toate regiunile şi subregiunile 

vizate, ar trebui alocate, în timp, resurse umane şi financiare suficiente pentru activităţile

sale externe. Aceasta ar trebui, în special, să includă deţinerea unor capacităţi suficiente

pentru a sprijini obiectivele de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii, pentru a acorda o 

mai mare atenţie evaluării ex-ante a anumitor aspecte sociale, de mediu şi de dezvoltare ale 

activităţilor sale şi pentru a asigura o monitorizare eficace a proiectelor, pe parcursul 

procesului de punere în aplicare a acestora. Oportunităţile de creştere a eficienţei şi 

eficacităţii ar trebui exploatate în continuare, iar sinergiile ar trebui urmărite în mod activ.

(36) În cadrul operaţiunilor sale de finanţare în afara Uniunii care intră sub incidenţa prezentei 

decizii, BEI ar trebui să depună în continuare eforturi pentru a intensifica coordonarea şi 

cooperarea cu IFI şi IFBE, incluzând, după caz, cooperarea în ceea ce priveşte condiţiile 

sectoriale şi încrederea reciprocă în proceduri, utilizarea cofinanţării mixte şi participarea 

la iniţiative la scară mondială, precum cele care promovează coordonarea şi eficienţa 

ajutorului. Această coordonare şi cooperare ar trebui să acţioneze în direcţia limitării 

posibilelor dublări ale costurilor şi a suprapunerilor inutile. Aceste eforturi trebuie să se 

bazeze pe reciprocitate. Principiile prevăzute în prezenta decizie ar trebui să se aplice, de 

asemenea, atunci când finanţarea acordată de BEI este pusă în aplicare prin acorduri de 

cooperare cu alte IFI şi IFBE.
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(37) BEI ar trebui să îşi amelioreze cooperarea cu celelalte instituţii financiare europene, în 

special în ţările din afara Uniunii în care desfăşoară operaţiuni comune, prin acorduri 

precum memorandumul de înţelegere tripartit dintre Comisie, grupul BEI şi Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) privind cooperarea în afara Uniunii

şi prin posibilitatea acordată grupului BEI şi BERD de a acţiona în mod complementar, 

bazându-se pe avantajele lor comparative.
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(38) BEI ar trebui să îşi consolideze procedura de raportare şi de transmitere a informaţiilor 

către Comisie, pentru a permite Comisiei să optimizeze raportul anual prezentat 

Parlamentului European şi Consiliului referitor la operaţiunile de finanţare ale BEI 

realizate în temeiul prezentei decizii. Cerinţele de raportare suplimentare menţionate în 

prezentul considerent ar trebui să se aplice exclusiv operaţiunilor de finanţare ale BEI în 

cazul cărora cererea de finanţare din partea BEI este înaintată după data intrării în vigoare a 

prezentei decizii şi care sunt semnate după 1 ianuarie 2012. Raportul ar trebui să evalueze 

în principal conformitatea operaţiunilor de finanţare ale BEI cu prezenta decizie, ţinând 

cont de orientările operaţionale regionale de natură tehnică, şi ar trebui să includă secţiuni 

referitoare la: valoarea adăugată a BEI, cum ar fi sprijinirea politicilor externe ale Uniunii;

cerinţele mandatului; calitatea operaţiunilor finanţate; transferul beneficiilor financiare 

către clienţi; precum şi secţiuni privind cooperarea, inclusiv cofinanţarea, cu Comisia şi cu 

alte IFI şi cu donatorii bilaterali. Raportul ar trebui să evalueze, de asemenea, măsura în 

care BEI a ţinut seama de durabilitatea economică, financiară, de mediu şi socială în 

conceperea şi monitorizarea proiectelor finanţate. Raportul ar trebui să conţină şi o 

secţiune specifică dedicată evaluării detaliate a măsurilor luate de BEI pentru a se 

conforma actualului mandat, astfel cum a fost stabilit prin Decizia nr. 633/2009/CE, 

acordând o atenţie deosebită operaţiunilor de finanţare ale BEI care utilizează vehicule 

investiţionale situate în jurisdicţii necooperante. BEI ar trebui să pună în aplicare în mod 

corespunzător, în cadrul operaţiunilor sale de finanţare, politicile sale faţă de jurisdicţiile 

slab reglementate sau necooperante, pentru a contribui la lupta internaţională împotriva 

fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale. Raportul ar trebui să includă şi o evaluare a aspectelor 

sociale şi de dezvoltare ale proiectelor. Acesta ar trebui dat publicităţii, ceea ce ar permite 

societăţii civile şi ţărilor beneficiare să îşi exprime punctele de vedere. După caz, raportul 

ar trebui să includă trimiteri la schimbări semnificative ale circumstanţelor, care ar justifica 

modificări ulterioare ale mandatului, înainte de încheierea acestuia. 
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Acest raport ar trebui să includă în special o defalcare a finanţării acordate de BEI în 

temeiul prezentei decizii în combinaţie cu toate resursele financiare ale Uniunii şi cu 

finanţarea acordată de alţi donatori, oferind astfel o perspectivă asupra expunerii financiare 

aferente operaţiunilor de finanţare.

(39) Operaţiunile de finanţare ale BEI trebuie să continue să fie gestionate în conformitate cu 

normele şi procedurile proprii ale BEI, incluzând măsuri corespunzătoare de control şi 

măsuri de combatere a evaziunii fiscale, precum şi în conformitate cu normele şi 

procedurile relevante privind Curtea de Conturi şi Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF).

(40) Atunci când transmite propunerea privind garanţia UE în temeiul următorului cadru 

financiar multianual, Comisia ar trebui invitată în special să examineze, în strânsă 

cooperare cu BEI şi ţinând seama de implicaţiile alimentării Fondului de garantare, 

plafoanele acoperite de garanţia UE, lista ţărilor potenţial eligibile precum şi posibilitatea 

ca BEI să furnizeze finanţare pentru microcredite şi alte tipuri de instrumente. De 

asemenea, Comisia şi BEI ar trebui să examineze posibilităţile de îmbunătăţire, în viitor, a 

sinergiei dintre finanţarea prin intermediul IPA, al IEVP, al Instrumentului de finanţare a 

cooperării pentru dezvoltare, al IEDDO şi al Instrumentului de stabilitate şi mandatul

extern al BEI.

(41) Prezenta decizie ar trebui să nu aducă atingere negocierilor şi deciziilor privind viitorul 

cadru financiar multianual.

(42) Prin urmare, şi din motive de securitate juridică şi claritate, Decizia nr. 663/2009/CE ar 

trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1

Garanţia UE

(1) Uniunea Europeană acordă Băncii Europene de Investiţii (BEI) o garanţie bugetară a UE, 

pentru operaţiuni de finanţare realizate în afara Uniunii (denumită în continuare 

„garanţia UE”). Garanţia UE se acordă cu titlu de garanţie globală în ceea ce priveşte 

plăţile neîncasate de BEI, dar care sunt datorate băncii, ca urmare a împrumuturilor şi a 

garanţiilor la împrumuturi în legătură cu proiecte de investiţii ale BEI care sunt eligibile 

conform alineatului (2). Activităţile de finanţare ale BEI respectă principiile directoare 

generale şi contribuie la realizarea obiectivelor şi politicilor acţiunii externe a Uniunii.

Unul dintre obiectivele finanţării BEI în ţările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt 

definite în lista celor care primesc asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD) stabilită de 

OCDE, este acela de a contribui în mod indirect la obiectivele de dezvoltare, cum ar fi 

reducerea sărăciei printr-o creştere favorabilă incluziunii şi dezvoltarea economică şi 

socială durabilă.

(2) Împrumuturile şi garanţiile la împrumuturi ale BEI care sunt eligibile pentru garanţia UE 

sunt cele destinate proiectelor de investiţii realizate în ţările enumerate în anexa III, 

acordate în conformitate cu normele şi procedurile proprii ale BEI, inclusiv cu declaraţia 

BEI privind standardele sociale şi de mediu, în sprijinul obiectivelor pertinente de politică 

externă ale Uniunii, în cazul în care finanţarea BEI a fost acordată în temeiul unui acord 

semnat care nici nu a expirat, nici nu a încetat (denumite în continuare „operaţiunile de 

finanţare ale BEI”).

(3) Garanţia UE este limitată la 65 % din valoarea totală a creditelor plătite şi a garanţiilor 

acordate în cadrul operaţiunilor de finanţare ale BEI, din care se scad sumele rambursate şi 

la care se adaugă toate sumele aferente.
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(4) Garanţia UE acoperă operaţiunile de finanţare ale BEI semnate în cursul 

perioadei 1 februarie 2007 - 31 decembrie 2013. Operaţiunile de finanţare ale BEI semnate 

în temeiul Deciziilor 2006/1016/CE şi 2008/847/CE1 ale Consiliului şi în temeiul Deciziei 

nr. 633/2009/CE continuă să beneficieze de garanţia UE în temeiul prezentei decizii.

(5) În cazul în care, până la expirarea perioadei prevăzute la alineatul (4), Parlamentul 

European şi Consiliul nu adoptă o decizie de acordare către BEI a unei noi garanţii UE 

pentru operaţiunile sale de finanţare în afara Uniunii în conformitate cu articolul 16, 

perioada respectivă se prelungeşte automat cu şase luni.

Articolul 2

Plafoanele mandatului

(1) Plafonul maxim al operaţiunilor de finanţare ale BEI în temeiul garanţiei UE pentru 

perioada 2007-2013, din care se scad sumele anulate, nu depăşeşte 29 484 000 000 EUR, 

plafon defalcat în două părţi:

(a) un mandat general, în valoare de 27 484 000 000 EUR;

(b) un mandat referitor la schimbările climatice, în valoare de 2 000 000 000 EUR.

(2) Mandatul general este defalcat în plafoane regionale şi sub-plafoane, conform anexei I. În 

cadrul plafoanelor regionale, BEI asigură în mod progresiv o distribuire echilibrată pe ţări, 

în regiunile cuprinse în mandatul general.

                                               

1 Decizia 2008/847/CE a Consiliului din 4 noiembrie 2008 cu privire la eligibilitatea ţărilor 
din Asia Centrală în temeiul Deciziei 2006/1016/CE privind acordarea unei garanţii 
comunitare Băncii Europene de Investiţii în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi şi 
garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunităţii
(JO L 301, 12.11.2008, p. 13).
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(3) Mandatul general cuprinde numai operaţiunile de finanţare ale BEI care urmăresc 

obiectivele enunţate la articolul 3.

(4) Mandatul referitor la schimbările climatice acoperă operaţiunile de finanţare ale BEI în 

toate ţările vizate de prezenta decizie, atunci când aceste operaţiuni sprijină obiectivul 

politic principal al Uniunii de combatere a schimbărilor climatice, prin sprijinirea 

proiectelor destinate atenuării şi adaptării în materie de schimbări climatice şi care 

contribuie la atingerea obiectivului general al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice, în mod particular prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră în domeniile surselor regenerabile de energie, eficacităţii energetice şi 

transportului durabil, sau prin îmbunătăţirea capacităţii de rezistenţă la efectele negative 

ale schimbărilor climatice asupra ţărilor, sectoarelor şi comunităţilor vulnerabile. Mandatul 

referitor la schimbările climatice trebuie implementat în strânsă cooperare cu Comisia, 

combinând finanţarea BEI cu resursele bugetare ale Uniunii, în cazul în care acest lucru 

este posibil şi necesar.

Consiliul poate decide, acolo unde este cazul şi pe baza unei propuneri a Comisiei, să 

restricţioneze eligibilitatea unei ţări de a primi finanţare din partea BEI pentru atenuarea 

schimbărilor climatice în condiţiile garanţiei UE. Orice astfel de restricţionare a

eligibilităţii în temeiul mandatului referitor la schimbările climatice se aplică exclusiv 

acelor operaţiuni de finanţare ale BEI în cazul cărora cererea de finanţare din partea BEI 

este înaintată după …* şi care sunt semnate după 1 ianuarie 2012.

                                               

* JO: a se introduce data de intrare ăn vigoare a prezentei decizii.
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(5) În ceea ce priveşte mandatul referitor la schimbările climatice, BEI trebuie să depună 

eforturi pentru a asigura o distribuire echilibrată a operaţiunilor de finanţare semnate pe 

teritoriile regiunilor care fac obiectul anexei III, până la sfârşitul perioadei menţionate la 

articolul 1 alineatul (4). În special, BEI se va asigura că regiunea menţionată la punctul A 

din anexa III primeşte maximum 40 % din suma alocată acestui mandat, regiunea 

menţionată la punctul B maximum 50 %, regiunea menţionată la punctul C maximum 

30 % şi regiunea menţionată la punctul D maximum 10 %. În general, mandatul referitor la 

schimbările climatice este folosit pentru finanţarea proiectelor care sunt strâns legate de 

competenţele de bază ale BEI, care aduc o valoare adăugată şi care maximizează efectul de 

adaptare la schimbările climatice şi de atenuare a acestora.

(6) Atât mandatul general, cât şi mandatul referitor la schimbările climatice sunt gestionate în 

conformitate cu principiile bunei gestiuni bancare.

Articolul 3

Obiectivele mandatului general

(1) Garanţia UE se acordă pentru operaţiuni de finanţare ale BEI care sprijină oricare dintre 

următoarele obiective generale:

(a) dezvoltarea sectorului privat local, în special sprijinirea IMM-urilor.

(b) dezvoltarea infrastructurii sociale şi economice, inclusiv a infrastructurii de transport, 

energie, mediu şi tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor;

(c) atenuarea şi adaptarea în domeniul schimbărilor climatice, astfel cum sunt definite la 

articolul 2 alineatul (4).
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(2) În cadrul competenţelor principale ale BEI, operaţiunile sale de finanţare efectuate în 

temeiul prezentei decizii contribuie la principiile generale care orientează acţiunea externă 

a UE, potrivit dispoziţiilor articolului 21 din TUE, precum şi la punerea în aplicare a 

acordurilor internaţionale în domeniul mediului la care Uniunea este parte.

(3) Integrarea regională între ţările partenere, în special integrarea economică între ţările în 

fază de preaderare, ţările vizate de politica de vecinătate şi Uniune, trebuie să constituie un 

obiectiv subiacent pentru operaţiunile de finanţare ale BEI din zonele menţionate la 

alineatul (1).

(4) BEI analizează posibilitatea intensificării activităţii sale de sprijinire a infrastructurii în 

domeniile sănătăţii şi educaţiei atunci când există o valoare adăugată clară.

Articolul 4

Ţări vizate

(1) Lista ţărilor potenţial eligibile pentru finanţări ale BEI în temeiul garanţiei UE este 

prevăzută în anexa II. Lista ţărilor eligibile pentru finanţări ale BEI în temeiul garanţiei UE 

este prevăzută în anexa III şi cuprinde numai ţările enumerate în anexa II. Pentru ţările care 

nu figurează în anexa II, eligibilitatea pentru finanţarea BEI în temeiul garanţei UE se 

decide de la caz la caz în conformitate cu procedura legislativă ordinară.
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(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5 cu privire 

la modificările anexei III. Deciziile Comisiei se iau pe baza unei evaluări economice şi 

politice globale, care include aspecte referitoare la democraţie, drepturile omului şi 

libertăţile fundamentale, precum şi rezoluţiile relevante ale Parlamentului European şi 

deciziile şi concluziile Consiliului. Actele delegate de modificare a anexei III nu afectează 

acoperirea prin garanţia UE a operaţiunilor de finanţare ale BEI semnate înainte de intrarea 

în vigoare a actelor delegate respective.

(3) Garanţia UE acoperă numai operaţiunile de finanţare ale BEI realizate în ţări eligibile care 

au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condiţiilor juridice în care urmează să se 

realizeze operaţiunile respective.

(4) Garanţia UE nu acoperă operaţiunile de finanţare ale BEI dintr-o anumită ţară cu care a 

fost semnat acordul privind astfel de operaţiuni după aderarea ţării respective la Uniune.

Articolul 5

Exercitarea delegării

(1) Competenţa conferită Comisiei de a adopta acte delegate face obiectul condiţiilor stabilite 

în prezentul articol.

(2) Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 4 se conferă Comisiei pe 

durată nedeterminată începând de la …*.

                                               

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei decizii.
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(3) Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea competenţei 

menţionate la articolul 4. Decizia de revocare încetează delegarea de competenţă 

specificată în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării 

deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere validităţii actelor delegate deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi 

Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul 

European, nici Consiliul nu au exprimat obiecţii explicite în termen de două luni de la 

comunicarea respectivului act către Parlamentul European şi Consiliu sau dacă, înainte de 

expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia 

cu privire la faptul că nu doresc să ridice obiecţii. Perioada respectivă se extinde cu două

luni la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 6

Contribuţia operaţiunilor de finanţare ale BEI la politicile Uniunii

(1) Comisia elaborează, împreună cu BEI, orientări operaţionale regionale de natură tehnică

pentru operaţiunile de finanţare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii.

Orientările operaţionale regionale de natură tehnică, care urmăresc să garanteze că 

operaţiunile de finanţare ale BEI sprijină politicile Uniunii, sunt consecvente cu cadrul mai 

extins al politicii regionale a Uniunii stabilit în anexa IV. Orientările operaţionale regionale 

de natură tehnică vor garanta, în special, faptul că finanţările BEI în temeiul prezentei 

decizii sunt complementare cu politicile, programele şi instrumentele de asistenţă relevante 

ale Uniunii din diferite regiuni.

În cadrul elaborării acestor orientări, Comisia şi BEI urmează să se consulte cu SEAE în 

chestiuni de politică, atunci când este cazul, şi ţin seama de rezoluţiile relevante ale 

Parlamentului European, precum şi de deciziile şi concluziile Consiliului..

Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului orientările şi orice actualizare a 

acestora, de îndată ce sunt stabilite.

În cadrul stabilit prin orientările operaţionale regionale de natură tehnică, BEI elaborează 

strategii de finanţare corespunzătoare şi garantează implementarea lor.
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(2) Coerenţa operaţiunilor de finanţare ale BEI cu obiectivele de politică externă ale Uniunii

trebuie monitorizată în conformitate cu articolul 11. Pentru a facilita monitorizarea, BEI 

elaborează indicatori de performanţă privind aspectele legate de dezvoltare, mediu şi 

drepturile omului ale proiectelor finanţate, ţinând seama de indicatorii relevanţi din 

Declaraţia de la Paris privind eficacitatea ajutorului. Indicatorii pentru aspectele de mediu 

ale proiectelor ar trebui să includă criterii pentru „tehnologiile curate” care sunt orientate în 

principiu către eficienţa energetică şi către tehnologiile care permit reducerea emisiilor.

(3) O operaţiune de finanţare a BEI nu beneficiază de garanţia UE în cazul în care Comisia 

emite un aviz negativ cu privire la operaţiunea respectivă în cadrul procedurii prevăzute la 

articolul 19 din Statutul BEI.

(4) În conformitate cu obiectivele Uniunii şi internaţionale în materie de schimbări climatice, 

BEI prezintă până la 31 decembrie 2012, în cooperare cu Comisia, o strategie cu privire la 

modalitatea de sporire treptată şi susţinută, în temeiul mandatului său extern, a proporţiei 

proiectelor care promovează reducerea emisiilor de CO2, concomitent cu eliminarea 

treptată a proiectelor de finanţare care afectează negativ îndeplinirea obiectivelor Uniunii

în materie de schimbări climatice.

(5) Având în vedere cerinţele suplimentare introduse prin prezenta decizie, organele de

conducere ale BEI se asigură că resursele BEI, inclusiv personalul, sunt adaptate treptat 

pentru a se conforma în mod corespunzător cerinţelor prevăzute în prezenta decizie. 

Oportunităţile de creştere a eficienţei şi eficacităţii ar trebui exploatate în continuare, iar 

sinergiile ar trebui urmărite în mod activ.
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Articolul 7

Evaluarea de către BEI a aspectelor legate de dezvoltare ale proiectelor

(1) BEI aplică temeinic principiul diligenţei necesare şi, după caz şi în conformitate cu 

principiile sociale şi de mediu ale Uniunii, solicită desfăşurarea consultărilor publice locale

necesare cu privire la aspectele legate de dezvoltare ale proiectelor acoperite de 

garanţia UE.

Normele şi procedurile proprii ale BEI includ prevederile necesare privind evaluarea 

impactului social şi de mediu al proiectelor, precum şi a aspectelor legate de drepturile 

omului, pentru a se asigura că doar proiectele sustenabile din punct de vedere economic, 

financiar, de mediu şi social sunt sprijinite în temeiul prezentei decizii.

În raportul său anual către Parlamentul European şi Consiliu, Comisia include pe o bază 

agregată o evaluare a dimensiunii referitoare la dezvoltare a activităţilor BEI, pe baza 

principiului diligenţei necesare aplicat proiectelor.

Acolo unde este cazul, evaluarea determină în ce măsură capacităţile beneficiarilor 

finanţărilor BEI pot fi consolidate prin asistenţă tehnică, pe parcursul derulării proiectului.
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(2) Pe lângă evaluarea ex-ante a aspectelor legate de dezvoltare, BEI solicită promotorilor de 

proiecte să desfăşoare o monitorizare detaliată pe parcursul perioadei de implementare şi 

până la finalizarea proiectelor, inter alia a impactului acestora în materie de dezvoltare, 

mediu şi drepturile omului. BEI evaluează informaţiile puse la dispoziţie de promotorii de 

proiecte. Monitorizarea efectuată de BEI include, atunci când este posibil, monitorizarea 

performanţei intermediarilor financiari în sprijinul IMM-urilor. Atunci când este posibil, 

rezultatele monitorizării sunt făcute publice.

(3) BEI înaintează Comisiei rapoarte anuale în care aceasta evaluează impactul estimat asupra 

dezvoltării al operaţiunilor finanţate de-a lungul anului.

Rapoartele se bazează pe indicatorii de performanţă ai BEI menţionaţi la articolul 6

alineatul (2). Comisia prezintă rapoartele privind dezvoltarea ale BEI Parlamentului 

European şi Consiliului în cadrul exerciţiului de raportare anuală prevăzut la articolul 11 şi 

le face publice, astfel încât părţile interesate, inclusiv societatea civilă şi ţările beneficiare, 

să îşi poată exprima opiniile cu privire la acestea.

Parlamentul European discută rapoartele anuale ţinând seama de opiniile tuturor 

părţilor interesate.

(4) Cerinţele menţionate la prezentul articol se aplică exclusiv operaţiunilor de finanţare ale 

BEI în cazul cărora cererea de finanţare din partea BEI este înaintată după …* şi care sunt 

semnate după 1 ianuarie 2012.

                                               

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei decizii.
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Articolul 8

Cooperarea cu Comisia şi cu SEAE

(1) Coerenţa acţiunilor externe ale BEI cu obiectivele de politică externă ale Uniunii trebuie 

consolidată, în vederea creării unei sinergii maxime între finanţările BEI şi resursele 

bugetare ale Uniunii, în particular prin stabilirea orientărilor operaţionale regionale de 

natură tehnică menţionate la articolul 6, precum şi printr-un dialog regulat şi sistematic şi 

un schimb de informaţii într-un stadiu timpuriu, referitor la:

(a) documentele strategice elaborate de Comisie şi/sau de SEAE, după caz, cum ar fi 

documentele strategice de ţară şi de regiune, programele indicative, planurile de 

acţiune şi documentele de preaderare;

(b) documentele de planificare strategică ale BEI şi proiectele în pregătire;

(c) alte aspecte operaţionale şi de politică.

(2) Cooperarea se desfăşoară în mod diferenţiat pe regiuni, luând în considerare rolul BEI, 

precum şi politicile Uniunii în fiecare regiune.
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Articolul 9

Cooperarea cu alte instituţii publice de finanţare

(1) Operaţiunile de finanţare ale BEI se realizează din ce în ce mai mult, după caz, în 

cooperare cu alte IFI sau IFBE, pentru a maximiza sinergiile, cooperarea şi eficienţa şi 

pentru a asigura o împărţire prudentă şi rezonabilă a riscurilor şi condiţii coerente pentru 

proiectul şi sectorul respectiv, în scopul de a reduce la minim posibilele dublări ale 

costurilor şi suprapunerile inutile.

(2) Cooperarea menţionată la alineatul (1) este facilitată prin coordonarea, asigurată în special 

în contextul memorandumurilor de înţelegere sau în alte cadre de cooperare regională 

ale Uniunii, după caz, dintre Comisie, BEI şi principalele IFI şi IFBE care operează în 

diferitele regiuni, ţinând seama totodată de competenţele SEAE.

Articolul 10

Acoperirea şi condiţiile garanţiei UE

(1) Pentru operaţiunile de finanţare ale BEI angajate cu un stat sau garantate de către un stat, 

precum şi pentru alte operaţiuni de finanţare ale BEI angajate cu autorităţi regionale sau 

locale, sau cu întreprinderi sau instituţii de stat şi/sau controlate de stat, atunci când aceste 

alte operaţiuni de finanţare ale BEI se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscului de 

credit de către BEI, ţinând seama de situaţia riscului de credit a ţării în cauză, garanţia UE 

acoperă toate plăţile neîncasate de BEI, dar datorate acesteia (denumită în continuare 

„garanţia generală”).
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(2) În sensul alineatului (1), Cisiordania şi Fâşia Gaza sunt reprezentate de Autoritatea 

Palestiniană, iar Kosovo1 este reprezentat de Misiunea Naţiunilor Unite în Kosovo sau de o 

administraţie desemnată în orientările operaţionale regionale de natură tehnică menţionate 

la articolul 6.

(3) Pentru alte operaţiuni de finanţare ale BEI decât cele prevăzute la alineatul (1), garanţia UE 

acoperă toate plăţile neîncasate de către BEI, dar datorate acesteia, dacă neîncasarea a fost 

determinată de materializarea unuia dintre riscurile politice următoare (denumită în 

continuare „garanţia de risc politic”):

(a) netransferarea valutei;

(b) expropriere;

(c) război sau tulburări civile;

(d) denegare de dreptate în caz de încălcare a contractului.

(4) Prin consultare cu Comisia, BEI elaborează o politică de alocare clară şi transparentă, 

pentru a decide asupra sursei de finanţare a operaţiunilor care sunt eligibile pentru a 

beneficia atât de acoperirea garanţiei UE cât şi de finanţările pe risc propriu ale BEI.

(5) În cadrul executării garanţiei UE, BEI atribuie Uniunii drepturile relevante în conformitate 

cu acordul menţionat la articolul 13 alineatul (2).

                                               

1 În temeiul Rezoluţiei 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.
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Articolul 11

Raportare anuală şi contabilitate

(1) Comisia prezintă anual Parlamentului European şi Consiliului un raport privind 

operaţiunile de finanţare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii. Raportul conţine o 

evaluare a operaţiunilor de finanţare ale BEI la nivel de proiect, sector, ţară şi regiune, 

precum şi o evaluare a contribuţiei operaţiunilor de finanţare respective la îndeplinirea 

obiectivelor strategice şi a obiectivelor de politică externă ale Uniunii. Raportul oferă o 

perspectivă la nivel agregat asupra proiectelor în curs.

Raportul evaluează în mod particular conformitatea operaţiunilor de finanţare ale BEI cu 

prezenta decizie, ţinând cont de orientările operaţionale regionale de natură tehnică

menţionate la articolul 6, şi conţine secţiuni consacrate valorii adăugate în perspectiva 

realizării obiectivelor politice ale Uniunii, evaluării impactului estimat la nivel agregat 

asupra dezvoltării, evaluării măsurii în care BEI a ţinut seama de sustenabilitatea ecologică 

şi socială în conceperea şi monitorizarea proiectelor finanţate, precum şi cooperării cu 

Comisia şi cu alte IFI şi IFBE, inclusiv cofinanţarea.

Raportul include în special o defalcare a tuturor resurselor financiare ale Uniunii utilizate 

în combinaţie cu finanţarea acordată de BEI şi de alţi donatori, oferind astfel o perspectivă 

asupra expunerii financiare aferente operaţiunilor de finanţare efectuate în temeiul 

prezentei decizii. De asemenea, raportul conţine o secţiune specifică dedicată unei evaluări 

detaliate a măsurilor adoptate de BEI pentru a se conforma articolului 1 alineatul (2).
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(2) BEI continuă să prezinte Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei toate rapoartele 

sale independente de evaluare care analizează rezultatele practice obţinute prin activităţile 

specifice ale BEI din cadrul mandatelor externe.

(3) În sensul alineatului (1), BEI prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la operaţiunile 

sale de finanţare realizate în temeiul prezentei decizii la nivel de proiect, sector, ţară şi 

regiune şi la îndeplinirea obiectivelor strategice şi a obiectivelor de politică externă ale 

Uniunii, inclusiv cooperarea cu Comisia şi cu alte IFI şi IFBE, precum şi un raport de 

evaluare a impactului asupra dezvoltării, astfel cum este menţionat la articolul 7. Orice 

memorandumuri de înţelegere între BEI şi alte IFI sau IFBE cu privire la executarea unor 

operaţiuni de finanţare efectuate în temeiul prezentei decizii se publică sau, în cazul în care 

publicarea nu este posibilă, se notifică Parlamentului European şi Consiliului în cadrul 

raportului anual al Comisiei menţionat la alineatul (1) de la prezentul articol.

(4) BEI furnizează Comisiei datele statistice, financiare şi contabile despre fiecare dintre 

operaţiunile de finanţare ale BEI, precum şi orice informaţii suplimentare necesare pentru 

îndeplinirea obligaţiilor de raportare ale Comisiei sau pentru a răspunde solicitărilor Curţii 

de Conturi şi un certificat de audit cu privire la valoarea contractată a operaţiunilor de 

finanţare ale BEI.
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(5) Pentru nevoile contabile şi de raportare ale Comisiei cu privire la riscurile acoperite de 

garanţia generală, astfel cum este definită la articolul 10 alineatul (1), BEI furnizează 

Comisiei evaluarea sa cu privire la riscuri şi informaţiile referitoare la clasificarea 

operaţiunilor de finanţare ale BEI în favoarea unor împrumutaţi sau debitori care 

beneficiază de garanţie, alţii decât statele.

(6) BEI furnizează informaţiile menţionate la alineatele (3), (4) şi (5) pe cheltuiala sa.

(7) De asemenea, BEI pune la dispoziţia publicului informaţiile menţionate la alineatele (3) 

şi (4), în termeni generali şi exceptând orice informaţie confidenţială.

(8) Informaţiile privind eventuala acoperire a proiectului respectiv de garanţia UE se includ în 

„rezumatul proiectului” publicat pe site-ul de internet al BEI în urma etapei de aprobare.

(9) BEI include în raportul său anual o evaluare a evoluţiei ulterioare a funcţionării 

memorandumului de înţelegere cu Ombudsmanul European, în măsura în care 

memorandumul respectiv priveşte operaţiunile de finanţare ale BEI care fac obiectul

prezentei decizii.

(10) Acolo unde este cazul, cerinţele menţionate la alineatele (1) şi (3) se aplică exclusiv 

operaţiunilor de finanţare ale BEI în cazul cărora cererea de finanţare din partea BEI este 

înaintată după …* şi care sunt semnate după 1 ianuarie 2012.

                                               

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei decizii.
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Articolul 12

Jurisdicţiile necooperante

BEI nu tolerează, în desfăşurarea operaţiunilor sale financiare, activităţi realizate în scopuri ilegale, 

inclusiv spălarea banilor, finanţarea terorismului, frauda fiscală şi evaziunea fiscală. În special, BEI 

nu participă la nicio operaţiune de finanţare desfăşurată într-o ţară eligibilă printr-o jurisdicţie 

necooperantă străină identificată ca atare de OCDE, de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională 

sau de alte organizaţii internaţionale relevante.

Articolul 13

Recuperarea plăţilor efectuate de către Comisie

(1) Atunci când Comisia efectuează o plată în temeiul garanţiei UE, BEI procedează la 

recuperarea, în numele şi pentru Comisie, a creanţelor pentru sumele plătite.

(2) Cel târziu la data încheierii acordului de garantare menţionat la articolul 14, Comisia şi

BEI încheie un acord care stabileşte dispoziţiile şi procedurile detaliate privind recuperarea 

creanţelor.

(3) Din motive de transparenţă, Comisia pune la dispoziţia publicului, pe site-ul său internet, 

informaţii specifice cu privire la toate cazurile de recuperare din cadrul acordului de 

garantare menţionat la articolul 14, cu excepţia celor confidenţiale.



12443/1/11 REV 1 AV/RD/ban 39
DG G I RO

Articolul 14

Acord de garantare

Comisia şi BEI încheie un acord de garantare care stabileşte dispoziţiile şi procedurile detaliate 

privind garanţia UE şi informează Parlamentul European cu privire la acesta.

Articolul 15

Auditul efectuat de Curtea de Conturi

Garanţia UE, precum şi plăţile şi recuperările efectuate în temeiul acesteia, care pot fi înscrise în 

bugetul general al Uniunii Europene, sunt auditate de Curtea de Conturi.

Articolul 16

Revizuire

Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere, după caz, de stabilire a 

garanţiei UE în temeiul următorului cadru financiar multianual.
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Articolul 17

Raportul final

Până la 31 octombrie 2014, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport final 

privind aplicarea prezentei decizii.

Articolul 18

Abrogare

Decizia nr. 633/2009/CE se abrogă.

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I

PLAFOANE REGIONALE ALE MANDATULUI GENERAL

A. Ţări aflate în faza de preaderare: 9 048 000 000 EUR

B. Ţări vizate de politica de vecinătate şi de parteneriat: 13 548 000 000 EUR, defalcat în 

următoarele subplafoane indicative:

(i) ţări mediteraneene: 9 700 000 000 EUR;

(ii) Europa de Est, Caucazul de Sud şi Rusia: 3 848 000 000 EUR;

C. Asia şi America Latină: 3 952 000 000 EUR, defalcat în următoarele subplafoane 

indicative:

(i) America Latină: 2 912 000 000 EUR;

(ii) Asia (inclusiv Asia Centrală): 1 040 000 000 EUR;

D. Republica Africa de Sud: 936 000 000 EUR.

În cadrul plafonului total al mandatului general, organismele de conducere ale BEI pot decide să 

realoce în cadrul regiunilor şi între acestea o sumă de până la 10 % din plafoanele regionale.
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ANEXA II

REGIUNI ŞI ŢĂRI POTENŢIAL ELIGIBILE

A. Ţări aflate în faza de preaderare

1. Ţări candidate

Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Turcia

2. Ţări potenţial candidate

Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo1, Serbia

B. Ţări vizate de politica de vecinătate şi de parteneriat

1. Ţări mediteraneene

Algeria, Cisiordania şi Fâşia Gaza, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Siria, 

Tunisia

2. Europa de Est, Caucazul de Sud şi Rusia

Europa de Est: Belarus, Republica Moldova, Ucraina

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Georgia

Rusia

                                               

1 În temeiul Rezoluţiei 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite
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C. Asia şi America Latină

1. America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela

2. Asia

Asia (cu excepţia Asiei Centrale): Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, 

Cambodgia, China (inclusiv Regiunile Administrative Speciale Hong Kong şi 

Macao), Coreea de Sud, Filipine, India, Indonezia, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, 

Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Vietnam, 

Yemen

Asia Centrală: Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D. Africa de Sud

Republica Africa de Sud
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ANEXA III

REGIUNI ŞI ŢĂRI ELIGIBILE

A. Ţări aflate în faza de preaderare

1. Ţări candidate

Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Turcia

2. Ţări potenţial candidate

Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo1, Serbia

B. Ţări vizate de politica de vecinătate şi de parteneriat

1. Ţări mediteraneene

Algeria, Cisiordania şi Fâşia Gaza, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Siria, 

Tunisia

2. Europa de Est, Caucazul de Sud şi Rusia

Europa de Est: Republica Moldova, Ucraina

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Georgia

Rusia

                                               

1 În temeiul Rezoluţiei 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite
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C. Asia şi America Latină

1. America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela

2. Asia

Asia (cu excepţia Asiei Centrale): Bangladesh, Brunei, Cambodgia, China (inclusiv 

Regiunile Administrative Speciale Hong Kong şi Macao), Coreea de Sud, Filipine, 

India, Indonezia, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, 

Singapore, Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Yemen

Asia Centrală: Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D. Africa de Sud

Republica Africa de Sud
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ANEXA IV

CADRUL DE POLITICĂ REGIONALĂ

Activitatea BEI în ţările partenere care participă la procesul de preaderare se desfăşoară în cadrul 

stabilit prin parteneriatele pentru aderare şi parteneriatele europene care definesc priorităţile pentru 

candidaţi şi candidaţii potenţiali, în vederea realizării de progrese pe calea apropierii de Uniune, şi 

care oferă un cadru pentru asistenţa Uniunii. Procesul de stabilizare şi asociere (PSA) reprezintă 

cadrul politic al Uniunii pentru Balcanii de Vest. Acesta se bazează pe un parteneriat progresiv, în 

cadrul căruia Uniunea oferă concesii comerciale, asistenţă economică şi financiară şi relaţii 

contractuale prin intermediul Acordurilor de stabilizare şi asociere. Asistenţa financiară de 

preaderare, acordată prin intermediul IPA, permite candidaţilor şi candidaţilor potenţiali să se 

pregătească în perspectiva obligaţiilor şi a provocărilor impuse de aderarea la Uniune. Această

asistenţă vine în sprijinul procesului de reformă, inclusiv al pregătirilor în vederea aderării. 

Asistenţa pune accentul pe consolidarea instituţiilor, alinierea la acquis-ul Uniunii, pregătirea în 

vederea punerii în aplicare a politicilor şi instrumentelor Uniunii şi promovarea măsurilor menite să 

asigure convergenţa economică.
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Activitatea BEI în ţările vizate de politica de vecinătate se desfăşoară în cadrul politicii europene de 

vecinătate, în temeiul căreia Uniunea vizează dezvoltarea unor relaţii speciale cu ţările vizate de 

politica de vecinătate, în vederea stabilirii unei zone de prosperitate şi de bună vecinătate, fondate 

pe valorile Uniunii, precum democraţia, statul de drept, buna guvernanţă şi respectarea drepturilor 

omului, şi caracterizate prin relaţii paşnice şi apropiate bazate pe cooperare, în temeiul diferenţierii 

în funcţie de performanţe. În cadrul acestei cooperări, finanţarea BEI în temeiul prezentei decizii va 

viza de asemenea politicile de promovare a creşterii favorabile incluziunii şi a creării de locuri de 

muncă, contribuind la stabilitate socială, în conformitate cu o abordare bazată pe stimulente care 

sprijină obiectivele politicii externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce priveşte chestiunile legate de 

migraţie.

Pentru atingerea acestor obiective, Uniunea şi partenerii săi pun în aplicare planuri de acţiune 

bilaterale convenite de comun acord, definind un set de priorităţi care privesc inclusiv chestiuni de 

politică şi de securitate, aspecte economice şi comerciale, preocupări sociale şi de mediu, precum şi 

integrarea reţelelor de transport şi de energie.
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Uniunea pentru Mediterana, Strategia UE pentru regiunea Dunării, Strategia UE pentru regiunea 

Mării Baltice, Parteneriatul estic şi Sinergia Mării Negre sunt iniţiative regionale şi multilaterale 

complementare politicii europene de vecinătate, care au ca scop promovarea cooperării dintre 

Uniunea Europeană şi respectivul grup de ţări partenere vizate de politica de vecinătate, care se 

confruntă cu provocări comune şi/sau împart un spaţiu geografic comun. Uniunea pentru 

Mediterana urmăreşte să relanseze procesul de integrare euro-mediteraneeană promovând 

dezvoltarea economică, socială şi de mediu comună, pe ambele maluri ale Mediteranei şi sprijină 

îmbunătăţirea dezvoltării socioeconomice, solidaritatea, integrarea regională, dezvoltarea durabilă şi 

consolidarea cunoştinţelor, subliniind nevoia de a spori cooperarea financiară în sprijinul proiectelor 

regionale şi transnaţionale. Uniunea pentru Mediterana sprijină în mod deosebit crearea unor 

autostrăzi maritime şi terestre, depoluarea Mediteranei, planul mediteraneean de energie solară, 

Iniţiativa mediteraneeană de dezvoltare a întreprinderilor, iniţiativele de protecţie civilă şi

Universitatea euro-mediteraneeană. Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice sprijină un mediu 

durabil şi o dezvoltare economică şi socială optimă în regiunea Mării Baltice. Strategia UE pentru 

regiunea Dunării sprijină, în special, dezvoltarea transportului, conectările şi securitatea energetică, 

mediul şi dezvoltarea socioeconomică durabilă în regiunea Dunării. Parteneriatul estic vizează 

crearea condiţiilor necesare pentru accelerarea asocierii politice şi promovarea integrării economice 

dintre Uniune şi ţările partenere din Est. Federaţia Rusă şi Uniunea sunt angajate într-un amplu 

parteneriat strategic, diferit de Politica europeană de vecinătate şi concretizat prin Spaţii comune şi 

Foi de parcurs. Acţiunile sus-menţionate sunt completate la nivel multilateral de către Dimensiunea 

nordică, care oferă un cadru pentru cooperarea dintre Uniune, Rusia, Norvegia şi Islanda.
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Activitatea BEI în America Latină se înscrie în cadrul parteneriatului strategic dintre Uniune, 

America Latină şi zona Caraibilor. După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei 

din septembrie 2009, intitulată „Uniunea Europeană şi America Latină: un parteneriat între actori 

globali”, priorităţile Uniunii în domeniul cooperării cu America Latină sunt promovarea integrării 

regionale şi eradicarea sărăciei şi a inegalităţilor sociale, în vederea promovării unei dezvoltări 

economice şi sociale durabile. Aceste obiective politice vor fi încurajate, luând în considerare 

nivelul de dezvoltare diferit al ţărilor din America Latină. Se va urmări dialogul bilateral în 

domeniile de interes comun pentru Uniune şi America Latină, cum ar fi mediul, schimbările 

climatice, reducerea riscului de dezastre naturale şi energia, ştiinţa, cercetarea, învăţământul 

superior, tehnologia şi inovarea.
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BEI este încurajată să fie activă în Asia, atât în economiile emergente dinamice, cât şi în ţările mai 

puţin prospere. În această regiune diversificată, Uniunea aprofundează parteneriatele sale strategice 

cu China şi India şi negocierile progresează în ceea ce priveşte noi acorduri de parteneriat şi liber 

schimb cu ţările din Asia de Sud-Est. În acelaşi timp, cooperarea pentru dezvoltare rămâne un punct 

central pe agenda Uniunii privind Asia; strategia de dezvoltare a UE pentru regiunea asiatică 

vizează eradicarea sărăciei prin sprijinirea creşterii economice durabile şi diversificate, promovarea 

unui mediu propice şi a unor condiţii favorabile comerţului şi integrării în regiune, ameliorarea 

guvernanţei, sporirea stabilităţii politice şi sociale şi sprijinirea atingerii obiectivelor de dezvoltare 

ale mileniului pentru 2015. Se instituie, de comun acord, politici care vizează abordarea 

provocărilor comune, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, securitatea şi 

stabilitatea, guvernanţa şi drepturile omului, precum şi prevenirea şi capacitatea de răspuns în 

materie de dezastre naturale şi umane. Strategia Uniunii pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, 

adoptată de Consiliul European în iunie 2007, a consolidat dialogul regional şi bilateral şi 

cooperarea Uniunii cu ţările din Asia Centrală în ceea ce priveşte chestiunile majore cu care se 

confruntă regiunea, cum ar fi reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă şi stabilitatea. Punerea în 

aplicare a strategiei a condus la obţinerea de progrese importante în domeniile drepturilor omului, al 

statului de drept, al democraţiei şi bunei guvernanţe, al educaţiei, dezvoltării economice, 

investiţiilor şi comerţului, al energiei, transportului şi al politicilor de mediu.
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Activitatea BEI în Africa de Sud se desfăşoară în cadrul Documentului strategic de ţară pentru 

Africa de Sud al UE. Domeniile prioritare identificate în Documentul strategic respectiv sunt 

crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea capacităţii în materie de prestare de servicii şi coeziune 

socială. Activităţile BEI în Africa de Sud s-au desfăşurat la un înalt nivel de complementaritate cu 

programul de cooperare pentru dezvoltare al Comisiei, în special datorită accentului pus de BEI pe 

sprijinirea sectorului privat şi a investiţiilor în extinderea infrastructurii şi a serviciilor sociale 

(locuinţe, electricitate, epurarea apei potabile şi infrastructurile municipale). Evaluarea intermediară 

a Documentului strategic de ţară pentru Africa de Sud al UE a propus intensificarea acţiunilor în 

domeniul schimbărilor climatice, prin activităţi de sprijinire a creării de locuri de muncă „verzi”.
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I. INTRODUCERE

Comisia a adoptat propunerea sa la 21 aprilie 2010.

Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură în cadrul ședinței plenare din 

17 februarie 2011. Parlamentul European a adoptat 5 amendamente; amendamentul 1, prezentat în 

numele Comisiei pentru bugete, viza modificări în întregul text.

La 20 septembrie 2011, Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (5) din TFUE.

Poziția Consiliului în primă lectură este rezultatul contactelor informale care au avut loc între 

februarie și iunie 2011 între Parlamentul European, Comisie și Consiliu, astfel cum este prevăzut la 

punctele 16-18 din Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie1.

II. OBIECTIV

Uniunea Europeană acordă o garanție bugetară Băncii Europene de Investiții (BEI), acoperind 

riscurile de natură suverană și politică legate de operațiunile sale de împrumut și de garantare a 

împrumuturilor realizate în afara UE, în sprijinul obiectivelor de politică externă ale UE.

Mandatul extern al BEI pentru perioada 2007-2011 a fost stabilit prin Decizia nr. 633/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009, care solicita Comisiei să prezinte un 

raport intermediar privind aplicarea sa, însoțit de o propunere de modificare.

Pornind de la concluziile evaluării intermediare, propunerea Comisiei are ca scop asigurarea 

continuității în acordarea garanției UE pentru operațiunile de finanțare externă ale BEI, pentru tot 

restul perspectivelor financiare actuale 2007-2013, și introduce câteva elemente noi:

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
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Activarea „mandatului opțional” de 2 miliarde EUR, care fusese înscris în rezervă prin Decizia nr. 

633/2009/CE, dedicat proiectelor care contribuie la combaterea schimbărilor climatice în toate 

regiunile vizate de decizie.

Înlocuirea sistemului actual de obiective regionale pentru operațiuni care beneficiază de garanția 

UE cu obiective orizontale de înalt nivel, acoperind toate regiunile vizate de mandatul extern.

Dezvoltarea de către Comisie, împreună cu BEI și în consultare cu Serviciul European de Acțiune 

Externă (SEAE), a unor orientări operaționale care stabilesc, pentru fiecare regiune, măsuri practice 

care fac legătura între obiectivele mandatului general și punerea lor în aplicare.

Întărirea capacității BEI de a sprijini obiectivele de dezvoltare ale UE.

Activarea mandatului extern al BEI pentru alte 5 țări.

III. ANALIZA POZIțIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

1) Modificări structurale

Poziția Consiliului în primă lectură introduce o nouă anexă III care conține o listă a regiunilor și 

țărilor eligibile (conform secțiunii 2 modificări de fond/eligibilitatea țărilor).

Considerentele 15, 16, 17, 18, 19 și 20 din propunerea Comisiei sunt considerate neesențiale, fiind 

mutate la o nouă anexă IV „cadrul de politică regională”, după o reformulare adecvată.
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2) Modificări de fond

Aspecte esențiale 

1) Orientarea spre dezvoltare 

Poziția Consiliului în primă lectură integrează accentul pus de Parlamentul European pe contribuția 

indirectă a BEI la principiile directoare generale și la obiectivele de politică ale Uniunii Europene, 

inclusiv la dezvoltarea țărilor terțe, menținând totodată caracterul distinct al BEI ca bancă de 

investiții.

BEI este, prin urmare, invitată să stabilească mai bine impactul operațiunilor sale externe asupra 

dezvoltării. Având în vedere noile cerințe introduse, trebuie asigurată o adaptare progresivă a 

resurselor BEI și, totodată, ar trebui exploatată oportunitatea îmbunătățirii în continuare a eficienței 

și eficacității. Este prevăzută o cooperare sporită cu alte instituții financiare internaționale (IFI) și 

instituții financiare bilaterale europene (IFBE). Posibilitatea avută în vedere de Parlament de a crea 

un grup de experți care să studieze dezvoltarea unei platforme a UE pentru cooperare și dezvoltare 

este luată în considerare într-un considerent modificat (dar nu și în articole, conform celor 

prezentate în continuare). Poziția Consiliului urmează, de asemenea, abordarea Parlamentului 

European subliniind rolul IMM-urilor și necesitatea sprijinirii accesului lor la serviciile financiare.

În această privință, au fost acceptate următoarele amendamente

- Amendamentul 1:

articolul 1 alineatul (2); articolul 7 alineatul (3) - alineat nou; considerentul 2 - nou
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Următoarele amendamente au fost parțial acceptate sau acceptate după reformulare.

- Amendamentul 1:

considerentul 1; considerentul 18; considerentul 19 - nou; considerentul 21; considerentul 22; 

considerentul 26 - nou; considerentul 31; considerentul 35; considerentul 36; considerentul 37 -

nou; considerentul 40 - nou: integrează diferite părți reformulate ale amendamentului 1; articolul 1 

alineatul (1); articolul 3 alineatul (2) - alineat nou; articolul 6 alineatul (2); articolul 6 alineatul (5) -

text reformulat și mutat; articolul 7 alineatul (1); articolul 7 alineatul (2); articolul 9 alineatul (2)

- Amendamentul 3:

privind finanțarea pentru microcredite, reformulat și mutat la considerentul 40 nou

- Amendamentul 4:

articolul 9 alineatul (1)

- Amendamentul 5: 

reformulat și mutat la articolul 1 alineatul (1)

Următoarele amendamente au fost respinse de Consiliu deoarece s-a considerat că propunerea de 

creare a unor grupuri de lucru face trimitere la un temei juridic diferit și, prin urmare, nu ar trebui 

create prin intermediul unui articol din decizie:

- Amendamentul 1:

Amendament care introduce un articol referitor la platforma UE pentru cooperare și dezvoltare 

(considerentul din propunerea Comisiei a fost păstrat, dar a fost reformulat);

Amendament care introduce un articol privind un grup de lucru pentru perspectivele finanțării 

pentru cooperare și dezvoltare provenite de la Uniune.

2) Plafoanele mandatului

Poziția Consiliului în primă lectură ia în considerare propunerea Parlamentului European de a crește 

plafoanele mandatului comparativ cu propunerea Comisiei, luând în considerare circumstanțe 

temporare și excepționale și fără a aduce atingere plafoanelor din următorul cadru financiar

multianual.
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Pe de o parte, Consiliul acceptă amendamentul Parlamentului European referitor la creșterea cu 1 

miliard EUR a subplafonului pentru țările mediteraneene cu scopul de a le oferi un sprijin adecvat 

în contextul instabilității din regiunea sud-mediteraneană din 2011.

Pe de altă parte, Consiliul acceptă parțial creșterea în toate celelalte regiuni propuse de Parlamentul 

European, în special având în vedere concentrarea activităților de împrumut extern ale BEI în 2009 

și 2010 în contextul crizei economice mondiale. Spre deosebire de Parlamentul European, poziția 

Consiliului în primă lectură prevede totuși o creștere egală de 4% în toate regiunile și subregiunile 

(cu excepția țărilor mediteraneene, conform celor de mai sus).

Poziția Consiliului în primă lectură ține seama în egală măsură de abordarea Parlamentului 

European privind flexibilitatea, acceptând să acorde organelor de conducere ale BEI posibilitatea de 

a realoca până la 10% (amendamentul 1 prevede 20%) din plafoanele regionale în cadrul regiunilor 

și între acestea.

Următoarele amendamente au fost parțial acceptate:

- Amendamentul 1: 

articolul 2 alineatul (1); anexa I

Amendamente respinse:

Textul amendamentului 1 al Parlamentului European, care introduce un considerent nou privind 

revizuirea plafoanelor, este respins pe motiv că extinderea mandatului la un număr limitat de țări nu 

justifică creșterea substanțială și excepțională a plafoanelor mandatului prevăzută în decizie.

Prin urmare, textul a fost adaptat pentru a oferi o justificare adecvată a creșterii într-un nou 

considerent 12. Un considerent 13 nou introduce modalitățile specifice asociate acestei creșteri 

excepționale. Articolul 2 alineatul (2) este modificat în conformitate cu noua flexibilitate introdusă.

3) Orientări operaționale regionale tehnice

Poziția Parlamentului European prevedea ca orientările operaționale regionale să fie adoptate prin 

intermediul unor acte delegate.
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Din cauza naturii tehnice a orientărilor, poziția Consiliului în primă lectură consideră că adoptarea 

lor pin intermediul unor acte delegate este neadecvată și menține propunerea Comisiei. Acest lucru 

permite o formulare a orientărilor de către Comisie împreună cu BEI, așa cum este prevăzut în 

propunerea Comisiei, lucru care nu ar fi posibil dacă orientările ar fi adoptate prin intermediul unor 

acte delegate.

Textul amendamentului 1 al Parlamentului European de la articolul 6 și adăugarea de articole noi 

privind exercitarea și revocarea delegării și obiecțiile la actele delegate sunt, prin urmare, respinse. 

Considerentul 29 și articolul 6 alineatul (1) sunt reformulate. Cuvântul „tehnice” este adăugat după 

fiecare trimitere la orientările operaționale regionale.

4) Eligibilitatea țărilor

În propunerea Comisiei, țările eligibile sunt menționate în anexa II, o parte dintre acestea fiind 

marcate cu „*”. Pentru aceste țări, eligibilitatea pentru finanțarea BEI în temeiul garanției UE 

trebuie decisă în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Un amendament al Parlamentului European la anexa II introduce un „*” pentru Belarus, în locul 

unei note de subsol din propunerea Comisiei care specifica condițiile în care această țară ar deveni 

eligibilă.

Poziția Consiliului în primă lectură prevede o abordare diferită a eligibilității țărilor: anexa II 

conține o listă a regiunilor și țărilor potențial eligibile. Această listă a regiunilor și țărilor potențial 

eligibile este creată în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Este introdusă o nouă anexă 

III, care conține o listă a regiunilor și țărilor eligibile, nefiind incluse alte țări decât cele menționate 

în anexa II. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate privind modificările la 

anexa III. Acest lucru permite o actualizare mult mai rapidă a listei țărilor eligibile, ținând seama de 

evoluțiile politice semnificative, pe baza evaluării economice și politice generale a Comisiei.

Noul considerent referitor la lista țărilor eligibile introdus de Parlamentul European este reformulat 

(considerentul 9). Sunt introduse un nou considerent 10, un nou articol 5, precum și anexa III, iar 

articolul 4 și anexa II sunt modificate.
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5) Mandatul referitor la schimbările climatice

Poziția în primă lectură a Consiliului acceptă abordarea Parlamentului European prin care 

Consiliului i se conferă competența de a restricționa eligibilitatea pentru finanțare din partea BEI 

pentru atenuarea schimbărilor climatice, în condițiile garanției acordate de UE, în cazul țărilor cu 

privire la care se consideră că nu s-au angajat să atingă obiective corespunzătoare în materie de 

schimbări climatice. Totuși, în poziția Consiliului în primă lectură, acest lucru ar trebui să se facă la 

propunerea Comisiei.

Următoarele amendamente sunt acceptate sau acceptate după reformulare:

- Amendamentul 1

considerentul 15 - nou; considerentul 16; articolul 2 alineatul (4); articolul 2 alineatul (5)

6) Raportarea

Poziția Consiliului în primă lectură urmează abordarea Parlamentului European, care solicită cerințe 

de raportare suplimentare.

Următoarele amendamente sunt acceptate total, parțial sau după reformulare:

- Amendamentul 1:

considerentul 14; considerentul 27; considerentul 38; articolul 11

7) Alte aspecte

Alte părți ale amendamentelor 1 și 2 au fost acceptate parțial, total sau după reformulare în 

contextul negocierilor informale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie.



12443/1/11 REV 1 ADD 1 /cm 9
DQPG RO

Amendamentul 1:

considerentul 23; considerentul 24 - nou; considerentul 25 - nou; considerentul 28; considerentul 

30; considerentul 32; considerentul 33 - nou; articolul 2 alineatul (6); articolul 3 alineatul (1); 

articolul 6 alineatul (4) - alineat nou: textul de la amendamentul 1 reformulat și mutat; articolul 10 

alineatul (5) - alineat nou; articolul 12; articolul 13 alineatul (3) - alineat nou; articolul 14; 

articolul 15; articolul 17

Amendamentul 2:

Introducerea unui considerent nou în noul cadru financiar - luată în considerare parțial în noul 

considerent 40

Unele părți ale amendamentului 1 au fost respinse în timpul negocierilor, și anume câteva elemente 

cu privire la care s-a considerat că nu ar avea o legătură directă cu decizia sau că ar fi prea 

împovărătoare.

Amendamentul 1:

Considerent nou privind capitalul de risc și restituirea unor împrumuturi speciale din operațiuni 

anterioare;

Considerent nou referitor la o analiză cost-beneficiu care să fie realizată de BEI pentru a-și împărți 

toate activitățile externe pe criterii geografice;

Alineat nou la articolul 6 care introduce obligația pentru Comisie de a publica un aviz motivat 

pentru fiecare proiect pe care îl aprobă;

Modificare la articolul 10 alineatul (4).

IV. CONCLUZIE

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul convenit în cadrul negocierilor dintre 

Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie.

Acest compromis a fost aprobat prin adoptarea unui acord politic de către Coreper la 7 iulie 2011 și 

de către Consiliu la 18 iulie 2011. Președintele Comisiei pentru bugete a trimis o scrisoare 

președintelui Coreper indicând că, în cazul în care Consiliul își va transmite poziția în forma 

anexată la scrisoarea comisiei, va recomanda Parlamentului în plen, în cadrul celei de a doua lecturi, 

să accepte poziția Consiliului fără amendamente, sub rezerva verificării de către experții juriști-

lingviști ai ambelor instituții.
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CODEC 1404
ECOFIN  567
RELEX    882

ADDENDUM LA NOTA PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: COREPER/CONSILIUL
Subiect: Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului

de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile 
rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din 
afara Uniunii Europene [prima lectură]
- Adoptarea
(a) poziției Consiliului
(b) expunerii de motive a Consiliului
- Declarații

Declarația 1: Islanda

Consiliul ia act de transmiterea avizului motivat al Autorității AELS de Supraveghere (autoritatea 

europeană de supraveghere) care afirmă că Islanda nu a respectat obligațiile derivate din Directiva 

privind garantarea depozitelor și din Acordul privind SEE. Consiliul subliniază importanța avizului 

motivat și încurajează Islanda să ia toate măsurile necesare în vederea respectării prompte a tuturor 

obligațiilor sale privind SEE.

Declarația 2: Capitalul de risc

Capitalul de risc reprezintă un instrument de finanțare important în scopul promovării, în special în 

regiunea mediteraneeană, a dezvoltării economice și creșterii favorabile incluziunii, în special în 

sprijinul IMM-urilor care reprezintă vectori esențiali ai creării de locuri de muncă și ai inovării.
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Declarația 3: Kosovo

Trimiterile la Kosovo din cuprinsul prezentei Decizii de acordare a unei garanții a UE Băncii 

Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi 

acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene nu aduc atingere poziției statelor membre cu 

privire la statutul Kosovoului.

___________________



 

 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 

Bruxelles, 23.9.2011 
COM(2011) 597 final 

2010/0101 (COD) 

  

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziția Consiliului față de adoptarea unei decizii a Parlamentului European și a 
Consiliului de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru 

pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte 
din afara Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE 

 



 

RO 2   RO 

2010/0101 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziția Consiliului față de adoptarea unei decizii a Parlamentului European și a 
Consiliului de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru 

pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte 
din afara Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii Parlamentului European și Consiliului 
[document COM(2010) 174 final – 2010/101 COD]: 

21 aprilie 2010 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: Nu se aplică 

Data poziției Parlamentului European la prima lectură: 17 februarie 2011 

Data transmiterii propunerii modificate: Nu se aplică 

Data adoptării poziției Consiliului: 20 septembrie 2011 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Decizia nr. 633/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 acordă o 
garanție UE Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru pierderile rezultate din împrumuturi și 
garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara UE pentru a promova în continuare 
contribuția BEI la îndeplinirea obiectivelor de politică ale UE prin finanțarea proiectelor. 

Propunerea prezentată de Comisie are drept obiectiv modificarea Deciziei 633/2009/CE în 
urma evaluării la jumătatea perioadei a aplicării mandatului extern al BEI, astfel cum este 
instituit prin Decizia 633/2009/CE. 

3. OBSERVAțII CU PRIVIRE LA POZIțIA CONSILIULUI 

3.1 Observații generale cu privire la poziția Consiliului la prima lectură 

Comisia poate accepta integral poziția Consiliului, care este rezultatul negocierilor 
constructive dintre cele trei instituții. Această poziție este conformă cu obiectivele esențiale și 
cu abordarea de bază a propunerii inițiale a Comisiei. 

3.2 Acordul în stadiul de poziție a Consiliului 

Poziția Consiliului este rezultatul unor negocieri interinstituționale intense care au urmat 
adoptării de către Parlamentul European a poziției acestuia la prima lectură la 17 februarie 
2011. 
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În urma negocierilor tripartite, la 27 iunie 2011, președintele comisiei BUDG din Parlamentul 
European, domnul Alain Lamassoure, a trimis o scrisoare președinției maghiare prin care 
confirma că, în cazul în care Consiliul ar adopta ca poziție la prima lectură textul aprobat de 
ECOFIN (care face obiectul unei verificări lingvistice), domnia sa ar recomanda comisiei 
BUDG și apoi Parlamentului în ansamblu, în sesiune plenară, ca poziția Consiliului să fie 
acceptată, fără modificări, la a doua lectură de către Parlament. Consiliul Afaceri Generale a 
ajuns la un acord politic pe această bază la 18 iulie 2011. 

Punctele esențiale negociate și convenite de către cele trei instituții sunt următoarele: 

a) Valoarea plafoanelor regionale:  
– Majorare de 1 miliard EUR a plafonului pentru regiunea vecinătății sudice. O majorare de 

4% a tuturor celorlalte plafoane regionale și subregionale ale mandatului general; creșterea 
globală ar fi de aproximativ 1,7 miliarde EUR (pe lângă mandatul suplimentar de 2 
miliarde EUR referitor la schimbările climatice). 

– Majorările menționate anterior ar fi clasificate ca fiind de o natură temporară și ca 
depinzând de o condiționalitate fără caracter normativ (majorări pentru țări care întreprind 
reforme politice conform evaluării Comisiei cu implicarea SEAE). 

– În ceea ce privește flexibilitatea, organismele de conducere ale BEI pot decide să realoce o 
sumă de până la 10% din plafoanele regionale ale mandatului general în cadrul regiunilor 
și între acestea (în trecut această realocare nu putea fi făcută decât între regiuni). 

– b) Aspecte de dezvoltare:  

O serie de amendamente au fost introduse la solicitarea PE cu privire la necesitatea ca BEI să 
raporteze și să evalueze mai bine impactul activităților sale asupra dezvoltării, impactul 
social, precum și impactul asupra mediului și a drepturilor omului (spre exemplu prin 
definirea unor indicatori de performanță specifici și monitorizarea aprofundată a acelor 
aspecte pe toată durata ciclului de viață al unui proiect). 

Textul a beneficiat de clarificări suplimentare care reflectă faptul că sprijinul BEI pentru 
reducerea sărăciei și îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ar fi în general 
indirect prin promovarea creșterii economice favorabile incluziunii sociale și a dezvoltării 
economice și sociale durabile prin intermediul finanțării operațiunilor în conformitate cu 
obiectivele generale stabilite în decizie.  

c) Eligibilitatea țărilor:  

În urma evoluțiilor politice recente, Belarus nu va fi declarată eligibilă (însă va rămâne 
„potențial” eligibilă). 

Comisia va fi împuternicită să activeze mandatul pentru țări potențial eligibile dar și să îl 
dezactiveze/suspende prin acte delegate (conform deciziei anterioare, ar fi fost necesar să se 
recurgă la o procedură legislativă ordinară). Astfel, Comisia va putea să activeze/suspende 
mai rapid mandatul în anumite țări dacă circumstanțele politice se schimbă. 

Din punct de vedere tehnic, în anexele la decizie au fost incluse două liste: lista tuturor 
regiunilor și țărilor potențial eligibile și lista regiunilor și țărilor efectiv eligibile (cea de-a 
doua cuprinzând țări din prima listă). Comisia ar fi împuternicită să modifice a doua listă prin 
acte delegate.  
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d) Platforma UE pentru cooperare și dezvoltare: 

S-a convenit ca un Grup de experți (GdE) să fie instituit și prezidat de către Comisie cu scopul 
de a studia conceptul unei Platforme UE pentru cooperare și dezvoltare. Grupul de experți va 
fi compus din Comisie, SEAE, statele membre și BEI. Alte instituții financiare vor fi 
consultate, dar nu vor fi membri permanenți ai Grupului de experți. 

e) Cadrul de politică regională: 

Considerentele (15), (16), (17), (18), (19) și (20) din propunerea Comisiei au fost mutate la o 
nouă anexă IV „cadrul de politică regională”, după o reformulare adecvată. 

4. CONCLUZIE 

Comisia sprijină în întregime rezultatele negocierilor interinstituționale și poate să accepte, 
prin urmare, poziția Consiliului la prima lectură. 
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