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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

În calitate de cel mai mare creditor multilateral ca volum din lume, BEI este din ce în ce mai 

activă în afara UE, prin investiții în proiecte care promovează dezvoltarea durabilă și creșterea 

economică bazată pe incluziune, ghidată de obiectivele politicii externe a UE, devenind, prin 

urmare, parte integrantă a Planului de investiții externe (EIP). 

 

Provocările fără precedent continuă să forțeze capacitatea mandatului extern, lăsând o marjă 

operațională limitată în Asia, Africa de Sud, Asia Centrală, Europa de Est, prevăzută a fi 

redusă chiar mai mult sub plafonul mandatului extern al BEI propus de Comisie. Prezența 

BEI în Asia, America Latină și Africa de Sud ar fi redusă cu 50 % față de nivelurile actuale și, 

în același timp, activitatea băncii în vecinătatea estică ar înregistra o scădere semnificativă. 

 

Raportorul salută pachetul BEI pentru reziliență, dar consideră că o sumă suplimentară de 3 

530 000 000 EUR care ar depăși propunerea Comisiei ar permite BEI să își mențină 

activitățile externe la nivelurile actuale, dincolo de țările învecinate afectate în prezent de 

criza migrației și a refugiaților. 

 

EIP-ul poate ajunge un catalizator incredibil al creșterii sustenabile și al creării de locuri de 

muncă. Acesta oferă un cadru coerent pentru promovarea investițiilor, pentru a încuraja 

parteneriatele public-privat și a sprijini MIMM-urile, prin mobilizarea de fonduri din partea 

UE, a statelor sale membre și a altor donatori și finanțare de la instituțiile financiare (IF) și de 

la sectorul privat.  

 

Raportorul consideră că Comisia Europeană și BEI ar trebui să păstreze o abordare mai 

degrabă pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, crearea de locuri de muncă și 

creșterea economică, mai degrabă decât să-și investească cea mai mare parte din energie în 

răspunsul la criza refugiaților și a migrației. Țările cu venituri mici și medii se află în centrul 

crizei refugiaților. O mare majoritate de persoane strămutate forțat trăiește în țările în curs de 

dezvoltare, care găzduiesc 89 % din refugiați și 99 % din persoanele strămutate în interiorul 

țării.1 

Ca atare, trebuie să se facă o distincție clară între o agendă de dezvoltare pe termen lung, în 

contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă, care presupune abordarea cauzelor profunde ale 

migrației, și perspectiva pe termen scurt, aceea de a ajuta refugiații și comunitățile-gazdă în 

zonele afectate de criză, așa cum se dorește prin crearea pilonului trei din pachetul BEI pentru 

reziliență.  

 

Raportorul consideră, de asemenea, că este esențial să se sprijine IMM-urile pentru a realiza 

tranziția în sectorul formal și a beneficia de un acces mai bun la credite. Ținând seama de 

faptul că 70 % din totalul MIMM-urilor de pe piețele emergente nu au acces la credite, 

îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și găsirea de soluții pentru a debloca sursele 

de capital este crucială pentru a permite acestui sector potențial dinamic să se dezvolte și să 

fie create locurile de muncă necesare.  

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, Banca Mondială, 2016, p.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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AMENDAMENTELE 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în 

considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de decizie 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comunitatea internațională se 

confruntă cu o criză fără precedent a 

refugiaților, situație care necesită 

solidaritate, mobilizarea eficientă a 

resurselor financiare și abordarea și 

depășirea provocărilor existente în mod 

coordonat. Toate părțile implicate trebuie 

să colaboreze pentru a aplica politici 

durabile, pe termen mediu și lung și să 

utilizeze eficient procesele și programele 

existente pentru a sprijini inițiativele care 

contribuie la abordarea cauzelor profunde 

ale migrației. 

(1) Comunitatea internațională se 

confruntă cu o criză fără precedent a 

migrației și a refugiaților, situație care 

necesită solidaritate, mobilizarea eficientă 

a resurselor financiare și abordarea și 

depășirea provocărilor existente în mod 

coordonat. Toate părțile implicate trebuie 

să colaboreze pentru a aplica politici 

durabile, pe termen mediu și lung și să 

utilizeze eficient programele existente 

pentru a elabora și sprijini inițiativele care 

contribuie la obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD), precum și pentru a 

aborda cauzele profunde ale presiunilor 

exercitate de migrație, generate de 

sărăcie, de inegalitate, de creșterea 

demografică, de lipsa locurilor de muncă 

și a posibilităților economice, de 

schimbările climatice și de consecințele pe 

termen lung ale strămutărilor forțate. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de decizie 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Ar trebui evitate orice încercări de 

corelare a finanțării dezvoltării cu 

controlul la frontieră, gestionarea 

fluxurilor de migrație sau acordurile de 

readmisie. 

 

Amendamentul   3 
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Propunere de decizie 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un 

nou cadru de parteneriat orientat spre 

rezultate, care să țină cont de toate 

politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte 

a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui 

instituit Planul de investiții externe, pentru 

a sprijini investițiile în regiunile din afara 

Uniunii, contribuind în același timp la 

atingerea obiectivului de dezvoltare 

durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să 

îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă și obiectivele 

urmărite de alte instrumente de finanțare 

pentru acțiuni externe. 

(2) Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un 

nou cadru de parteneriat orientat spre 

rezultate, care să țină cont de toate 

politicile și instrumentele Uniunii, cu 

respectarea principiilor de eficacitate a 

dezvoltării. Ca parte a acestui nou cadru de 

parteneriat, ar trebui instituit Planul de 

investiții externe, pentru a impulsiona 

investițiile sustenabile ce au ca obiectiv 

atingerea ODD-urilor în regiunile din 

afara Uniunii, creându-se în același timp 

un parteneriat cu Uniunea și cu sectorul 

privat local și contribuind la atingerea 

ODD-urilor. Acesta ar trebui, de 

asemenea, să îndeplinească obiectivele din 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 

cele din Agenda pentru acțiune de la 

Addis Abeba, inclusiv promovarea 

mobilizării resurselor interne, precum și 

obiectivele urmărite de alte instrumente de 

finanțare pentru acțiuni externe. Cu cât o 

țară avansează mai mult și mai rapid pe 

calea reformelor interne care vizează 

instituirea și consolidarea instituțiilor 

democratice, respectarea drepturilor 

omului și a statului de drept, cu atât va 

crește sprijinul pe care aceasta îl va primi 

din partea Uniunii. O astfel de 

condiționalitate pozitivă poate aduce 

schimbări reale și ar garanta faptul că 

banii contribuabililor din Uniune sunt 

cheltuiți într-un mod sustenabil. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de decizie 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a permite mandatului BEI de 

acordare a împrumuturilor externe să 

răspundă potențialelor provocări viitoare și 

(9) Pentru a permite mandatului BEI de 

acordare a împrumuturilor externe să 

răspundă potențialelor provocări viitoare și 
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priorităților Uniunii, precum și pentru a 

aduce un răspuns strategic, care să 

abordeze cauzele profunde ale migrației, 

plafonul maxim pentru operațiunile de 

finanțare ale BEI acoperite de garanția UE 

ar trebui să fie mărit la 32 300 000 000 

EUR, deblocând cuantumul suplimentar 

opțional în valoare de 3 000 000 000 EUR. 

În temeiul mandatului general, cuantumul 

de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat 

pentru proiecte din sectorul public care 

vizează refugiații și comunitățile-gazdă din 

zonele afectate de criză. 

priorităților Uniunii, precum și pentru a 

aduce un răspuns strategic, care să 

abordeze cauzele profunde ale presiunilor 

exercitate de migrație, generate de 

sărăcie, inegalitate, creștere demografică, 

lipsa de locuri de muncă și de posibilități 

economice, de schimbările climatice, 

plafonul maxim pentru operațiunile de 

finanțare ale BEI acoperite de garanția UE 

ar trebui să fie mărit la 38 470 000 000 

EUR. În temeiul mandatului general, 

cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui 

alocat pentru proiecte din sectorul public 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

economice și sociale în țările partenere, 

comunitățile-gazdă și cele de tranzit, cu un 

accent deosebit pe crearea de locuri de 

muncă și sustenabilitate. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În cadrul noului mandat privind 

acordarea de împrumuturi pentru sectorul 

privat, cuantumul maxim de 2 300 000 000 

EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor 

care abordează cauzele profunde ale 

migrației în cadrul plafonului maxim 

majorat și ar trebui să beneficieze de 

garanția generală a Uniunii. 

(10) În cadrul noului mandat privind 

acordarea de împrumuturi pentru sectorul 

privat, cuantumul maxim de 2 300 000 000 

EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor 

care abordează cauzele profunde ale 

migrației și contribuie la consolidarea 

rezilienței economice pe termen lung a 

comunităților-gazdă și a celor de tranzit, în 

cadrul plafonului maxim majorat și ar 

trebui să beneficieze de garanția generală a 

Uniunii. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Fiind unul dintre principalele 

obiective ale BEI în cadrul mandatului 
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extern al BEI, sprijinul pentru MIMM-uri 

și dezvoltarea sectorului privat local 

necesită un efort concertat astfel încât 

operațiunile BEI să se concentreze pe 

îmbunătățirea accesului MIMM-urilor la 

finanțare și credite, furnizarea de 

asistență tehnică, promovarea spiritului 

antreprenorial și asigurarea furnizării 

adecvate de servicii financiare către 

gospodării și întreprinderi, pentru a 

înlesni tranziția MIMM-urilor de la 

economia informală volatilă la sectorul 

formal. Operațiunile de finanțare ale BEI 

ar trebui de asemenea să încerce să 

sprijine cu fermitate proiectele de 

investiții la scară mică desfășurate de 

MIMM-uri, pentru a facilita acestora 

dobândirea unui caracter mai 

internațional, îndeosebi în zonele rurale 

îndepărtate și, în special, în domeniul 

tratării apei potabile, al eliminării apelor 

reziduale, precum și al energiilor 

regenerabile. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10b) Ar trebui să fie efectuată o 

revizuire a mandatului privind 

împrumuturile externe, pentru a asigura 

alinierea acestuia la principiile privind 

eficacitatea dezvoltării și la obiectivele de 

dezvoltare durabilă (ODD). 

 

Amendamentul   8 

Propunere de decizie 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Abordarea cauzelor profunde ale 

migrației ar trebui să fie adăugată ca un 

(11) Abordarea cauzelor profunde ale 

migrației și contribuția la dezvoltarea 
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nou obiectiv al mandatului. sustenabilă pe termen lung ar trebui să fie 

adăugate ca noi obiective ale mandatului; 

proiectele finanțate în cadrul noului 
obiectiv ar trebui, în principiu, să 

îndeplinească criteriile pentru acordarea 

de asistență oficială pentru dezvoltare 

(AOD) stabilite de Comitetul de asistență 

pentru dezvoltare (CAD) al OCDE și să fie 

în conformitate cu articolul 208 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene și cu principiile directoare ale 

ONU privind afacerile și drepturile 

omului. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de decizie 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Ar trebui să fie garantate 

complementaritatea și coordonarea cu 

inițiativele Uniunii care abordează 

cauzele profunde ale migrației, inclusiv 

cu sprijinul acordat de Uniune pentru 

reintegrarea durabilă a migranților 

întorși în țările de origine. 

eliminat 

 

Amendamentul   10 

Propunere de decizie 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În urma Acordului de la Paris 

adoptat în temeiul Convenției-cadru a 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice4, BEI ar trebui să vizeze 

menținerea nivelului actual ridicat al 

cheltuielilor legate de schimbările 

climatice în cadrul mandatului de acordare 

a împrumuturilor externe, ceea ce va 

contribui la sporirea investițiilor sale legate 

de schimbările climatice în țările în curs de 

dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 

(13) În urma Acordului de la Paris 

adoptat în temeiul Convenției-cadru a 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice4, BEI ar trebui să vizeze 

creșterea nivelului actual ridicat al 

cheltuielilor legate de schimbările 

climatice în cadrul mandatului de acordare 

a împrumuturilor externe, ceea ce va 

contribui la sporirea investițiilor sale legate 

de schimbările climatice în țările în curs de 

dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 
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2020. 2020, potrivit angajamentului pe care și l-

a asumat în strategia sa în domeniul 

schimbărilor climatice. BEI ar trebui să ia 

în considerare concluziile Consiliului 

European adoptate la 22 mai 2013, care 

prevăd eliminarea treptată a subvențiilor 

care dăunează mediului sau economiei, 

inclusiv a celor pentru combustibili fosili. 

_________________ _________________ 

4 Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 

11 aprilie 2016 privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a Acordului de 

la Paris adoptat în temeiul Convenției-

cadru a Organizației Națiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 

19.4.2016, p. 1). 

4 Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 

11 aprilie 2016 privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a Acordului de 

la Paris adoptat în temeiul Convenției-

cadru a Organizației Națiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 

19.4.2016, p. 1). 

Justificare 

În strategia sa în domeniul schimbărilor climatice, adoptată la finalul anului 2015, BEI s-a 

angajat să crească numărul de proiecte din domeniul combaterii schimbărilor climatice în 

țările în curs de dezvoltare până la 35% până la finalul anului 2020. Acest anunț ar trebui să 

se reflecte în mandatul său extern. De asemenea, concluziile Consiliului European din 22 mai 

2013 ar trebui să se reflecte pe deplin în activitățile de acordare a împrumuturilor externe ale 

Europei. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de decizie 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În contextul cadrului său de 

măsurare a rezultatelor pentru proiectele 

din sectorul public și din sectorul privat, 

BEI ar trebui să elaboreze și să pună în 

aplicare un set de indicatori care vizează 

refugiații și comunitățile-gazdă. Prin 

urmare, în raportul anual al Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu cu 

privire la operațiunile de finanțare ale BEI 

ar trebui să fie inclusă o evaluare a 

contribuției operațiunilor de finanțare ale 

BEI la abordarea cauzelor profunde ale 

migrației. 

(15) BEI ar trebui să elaboreze și să 

pună în aplicare un set de indicatori în 

cadrul său de măsurare a rezultatelor 

pentru proiectele din sectorul public și din 

sectorul privat, care să abordeze cauzele 

profunde ale migrației și rezistența 

economică pe termen lung a 

comunităților-gazdă și a celor de tranzit. 

Prin urmare, în raportul anual al Comisiei 

către Parlamentul European și Consiliu cu 

privire la operațiunile de finanțare ale BEI 

trebuie să fie inclusă o evaluare a 

contribuției operațiunilor de finanțare ale 

BEI la atingerea acestor obiective, în 
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special contribuția la ODD, implicarea 

societății civile locale, precum și alinierea 

la prioritățile externe ale Uniunii și 

prioritățile bugetare ale Uniunii. BEI ar 

trebui să ia toate măsurile necesare 

pentru a consolida răspunderea sa în fața 

Parlamentului European, prin 

transparență și acces la informații, prin 

publicarea rezultatelor, a evaluărilor de 

impact, a evaluărilor și a analizelor 

impacturilor proiectelor pe o bază 

sistematică prin intermediul cadrului de 

măsurare a rezultatelor. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de decizie 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Numai pentru necesitatea de a 

răspunde unor urgențe și unor situații de 

criză care ar putea să apară în cursul 

perioadei mandatului și care sunt 

recunoscute ca priorități ale politicii 

externe a Uniunii, plafonul de realocare, de 

către BEI, între regiuni, pe parcursul 

mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 

% la 20 %. Mandatul de acordare de 

împrumuturi pentru sectorul privat în 

cuantum de 2 300 000 000 EUR și 

cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat 

proiectelor din sectorul public nu pot fi 

realocate, deoarece obiectivul acestora 

este acela de a aborda cauzele profunde 

ale migrației. 

(16) Numai pentru necesitatea de a 

răspunde unor urgențe și unor situații de 

criză care ar putea să apară în cursul 

perioadei mandatului și care sunt 

recunoscute ca priorități ale politicii 

externe a Uniunii, plafonul de realocare, de 

către BEI, între regiuni, pe parcursul 

mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 

% la 20 %. BEI ar trebui să informeze 

Parlamentul European cu privire la orice 

decizie de realocare, furnizând un raport 

justificativ și o evaluare a impactului. 

Mandatul de acordare de împrumuturi 

pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 

000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 

000 EUR destinat proiectelor din sectorul 

public în cadrul inițiativei BEI pentru 

reziliență ar trebui să fie absorbite 

complet pentru acest obiectiv și nu ar 

trebui să fie realocate. 

 

Amendamentul   13 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 

Decizia 466/2014/UE 
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Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Plafonul maxim al operațiunilor de 

finanțare ale BEI acoperite de garanția UE 

pentru perioada 2014-2020 nu depășește 32 

300 000 000 EUR. Cuantumurile alocate 

inițial pentru operațiuni de finanțare, dar 

anulate ulterior nu fac parte din valoarea 

plafonului. 

Plafonul maxim al operațiunilor de 

finanțare ale BEI acoperite de garanția UE 

pentru perioada 2014-2020 nu depășește 

38 470 000 000 EUR. Cuantumurile 

alocate inițial pentru operațiuni de 

finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte 

din valoarea plafonului. 

Justificare 

Majorarea propusă este necesară în cazul în care BEI contribuie la întreaga gamă a 

politicilor și a priorităților UE, inclusiv cele care vizează Ucraina și alte noi țări eligibile. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un cuantum maxim de 30 000 000 

000 EUR în temeiul unui mandat general, 

din care un cuantum de până la 1 400 000 

000 EUR este alocat pentru proiecte din 

sectorul public în favoarea refugiaților și a 

comunităților-gazdă; 

(a) un cuantum maxim de 36 170 000 

000 EUR în temeiul unui mandat general, 

din care un cuantum de până la 1 400 000 

000 EUR este alocat pentru proiecte din 

sectorul public care vizează rezolvarea 

cauzelor profunde ale migrației, inclusiv 

schimbările climatice, consolidarea pe 

termen lung a infrastructurii sociale și 

economice și favorizarea dezvoltării 

persoanelor strămutate forțat și a 

comunităților-gazdă, puse în aplicare în 

temeiul inițiativei BEI pentru reziliență; 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un cuantum maxim de 2 300 000 

000 EUR în temeiul unui mandat privind 

acordarea de împrumuturi pentru sectorul 

privat, pentru proiecte care abordează 

cauzele profunde ale migrației. 

(b) un cuantum maxim de 2 300 000 

000 EUR în temeiul unui mandat privind 

acordarea de împrumuturi pentru sectorul 

privat, pentru proiecte care vizează 

rezolvarea cauzelor profunde ale migrației, 

consolidarea pe termen lung a 

infrastructurii sociale și economice și 

favorizarea dezvoltării persoanelor 

strămutate forțat și a comunităților-gazdă, 

puse în aplicare în temeiul inițiativei BEI 

pentru reziliență; 

 

Amendamentul   16 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a 

 Decizia nr. 466/2014/UE  

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) răspunsul strategic în vederea 

abordării cauzelor profunde ale migrației.”; 

(d) răspunsul strategic în vederea 

abordării cauzelor profunde ale migrației, 

generată de sărăcie, de inegalitate, de 

creșterea demografică, de lipsa de locuri 

de muncă și de posibilități economice, de 

schimbările climatice și a consolidării 

rezistenței economice pe termen lung a 

comunităților-gazdă și a celor de tranzit; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) alineatul (4) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„4.  În țările în curs de dezvoltare, astfel 

cum sunt definite în lista beneficiarilor de 

„4.  În țările în curs de dezvoltare, astfel 

cum sunt definite în lista beneficiarilor de 
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asistență oficială pentru dezvoltare 

elaborată de Organizația pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică, operațiunile de 

finanțare ale BEI contribuie, conform 

articolelor 208 și 209 din TFUE, în mod 

indirect la obiectivele politicii Uniunii în 

ceea ce privește cooperarea pentru 

dezvoltare, cum ar fi reducerea sărăciei 

prin intermediul unei creșteri economice 

favorabile incluziunii și al unei economii 

durabile, precum și al dezvoltării 

ecologice și sociale.” 

asistență oficială pentru dezvoltare 

elaborată de Organizația pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică, operațiunile de 

finanțare ale BEI se concentrează, 

conform articolelor 208 și 209 din TFUE, 

asupra obiectivelor politicii Uniunii în 

ceea ce privește cooperarea pentru 

dezvoltare, în special reducerea sărăciei 

prin intermediul unei creșteri economice 

favorabile incluziunii și al unei dezvoltări 

economice, ecologice și sociale 

sustenabile.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Amendamentul   18 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a se asigura că investițiile sectorului 

privat au impact maxim asupra dezvoltării, 

BEI depune eforturi pentru a consolida 

sectorul privat local în țările beneficiare, 

prin sprijinirea investițiilor locale, astfel 

cum se prevede la alineatul (1) litera (a). 

Operațiunile de finanțare ale BEI care 

sprijină obiectivele generale prevăzute la 

alineatul (1) vizează, de asemenea, 

consolidarea sprijinului acordat proiectelor 

de investiții ale IMM-urilor din Uniune. 

Pentru a monitoriza în mod eficace 

utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-

urilor în cauză, BEI stabilește și menține 

cerințe contractuale adecvate care impun 

obligații standard de raportare atât pentru 

intermediarii financiari, cât și pentru 

beneficiari. 

Pentru a se asigura că investițiile sectorului 

privat au impact maxim asupra dezvoltării, 

BEI depune eforturi pentru a consolida cu 

prioritate sectorul privat local, inclusiv 

MIMM-urile, în țările beneficiare, prin 

sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se 

prevede la alineatul (1) litera (a). 

Operațiunile de finanțare ale BEI care 

sprijină obiectivele generale prevăzute la 

alineatul (1) vizează consolidarea 

sprijinului acordat proiectelor de investiții 

ale MIMM-urilor din Uniune, făcând 

posibil accesul la finanțare și mobilizând 

totodată dezvoltarea de noi proiecte de 

investiții gestionate de MIMM-uri, 

facilitând în continuare acestora 

dobândirea unui caracter mai 

internațional. Pentru a monitoriza și 

evalua în mod eficace utilizarea fondurilor 

în beneficiul MIMM-urilor în cauză, BEI 

desfășoară cu temeinicie procesul de 

diligență necesar și stabilește și menține 

cerințe contractuale adecvate care impun 
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obligații standard de raportare atât pentru 

intermediarii financiari, cât și pentru 

beneficiarii finali. 

 

Amendamentul   19 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cursul perioadei acoperite de prezenta 

decizie, BEI ar trebui să depună eforturi 

pentru a menține nivelul actual ridicat al 

operațiunilor legate de schimbările 

climatice, iar volumul minim al acestor 

operațiuni reprezintă cel puțin 25 % din 

totalul operațiunilor de finanțare ale BEI. 

În cursul perioadei acoperite de prezenta 

decizie, BEI ar trebui să depună eforturi 

pentru a menține nivelul actual ridicat al 

operațiunilor legate de schimbările 

climatice, iar volumul minim al acestor 

operațiuni reprezintă cel puțin 25 % din 

totalul operațiunilor de finanțare ale BEI, 

crescând progresiv acest procent pentru a 

ajunge la cel puțin 35 % până în 2020. 

 

Amendamentul   20 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 3 – alineatul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile de finanțare ale BEI care 

sprijină obiectivele generale stabilite la 

alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de 

investiții care abordează cauzele profunde 

ale migrației, contribuie la reziliența 

economică pe termen lung și garantează 

dezvoltarea durabilă în țările beneficiare. 

Operațiunile de finanțare ale BEI 

abordează, în principal, nevoile mai mari 

în materie de infrastructură și de servicii 

conexe pentru a face față afluxului de 

migranți și stimulează oportunitățile de 

încadrare în muncă pentru comunitățile-

gazdă și refugiați, pentru a favoriza 

integrarea economică și pentru a le 

Operațiunile de finanțare ale BEI care 

sprijină obiectivele generale stabilite la 

alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de 

investiții care abordează cauzele profunde 

ale presiunilor exercitate de migrație 

generate de sărăcie, subdezvoltare, 

inegalitate, creștere demografică, lipsa 

oportunităților economice și de ocupare a 

forței de muncă, precum și din 

schimbările climatice și care contribuie la 

reziliența economică pe termen lung și 

garantează dezvoltarea durabilă în țările 

beneficiare, asigurând totodată 

respectarea ODD-urilor. Operațiunile de 

finanțare ale BEI consolidează, în 
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permite refugiaților să devină 

independenți. 

principal, acțiunile umanitare și sprijinul 

acordat creării de locuri de muncă 

decente, asigurând, în același timp, 

respectarea deplină a drepturilor omului, 

a dreptului muncii și a drepturilor sociale, 

a libertăților fundamentale și a integrării 

egalității de gen prin punerea în aplicare 

a unei abordări bazate pe drepturi (ABR), 

care să cuprindă toate drepturile omului 
și drepturile sociale într-un spirit de 

transparență, participare, nediscriminare 

și responsabilitate. Operațiunile de 

finanțare ale BEI trebuie să recunoască 

faptul că egalitatea de gen reprezintă un 

aspect transversal pentru a se ajunge la o 

dezvoltare durabilă. Perspectiva de gen 

trebuie să fie integrată în cadrul tuturor 

operațiunilor de finanțare. BEI asigură 

elaborarea unui plan de acțiune pentru 

egalitatea de gen până la 31 decembrie 

2017 și conformitatea tuturor 

operațiunilor BEI efectuate în temeiul 

acestui mandat cu principiile Strategiei 

pentru egalitatea de gen, aprobată în 

decembrie 2016. 

 

Amendamentul   21 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 3 – alineatul 9 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (ca) alineatul (9) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„9. Garanția UE acoperă numai 

operațiunile de finanțare ale BEI realizate 

în țări eligibile care au încheiat cu BEI un 

acord-cadru de stabilire a condițiilor 

juridice în care urmează să se realizeze 

operațiunile respective.” 

„9. Garanția UE acoperă numai 

operațiunile de finanțare ale BEI realizate 

în țări eligibile care au încheiat cu BEI un 

acord-cadru de stabilire a condițiilor 

juridice în care urmează să se realizeze 

operațiunile respective. Condițiile legale 

care reglementează desfășurarea 

operațiunilor cuprind, de asemenea, 

standarde de mediu, sociale, în domeniul 

drepturilor omului și al muncii.” 



 

PE599.683v03-00 16/24 AD\1122193RO.docx 

RO 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Justificare 

Acordurile-cadru încheiate între BEI și țările beneficiare cuprind, printre altele, prevederi 

privind impozitarea, convertibilitatea monedelor, transferul de fonduri, tratamentul vamal și 

fiscal aplicabil proiectelor, precum și licitațiile și tratamentul reprezentanților băncii. Prin 

urmare, acordurile-cadru ar trebui să conțină prevederi referitoare la obligațiile în materie 

de mediu, sociale, în domeniul drepturilor omului și al muncii. 

 

Amendamentul   22 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La articolul 9 alineatul (1), se 

adaugă următorul paragraf: 

 „Înainte de finanțarea operațiunilor care 

afectează terenurile și resursele naturale, 

BEI se asigură că principiul 

consimțământului liber, prealabil și în 

cunoștință de cauză este pus în aplicare.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 

Justificare 

În 2007, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile popoarelor indigene, prin care sunt recunoscute drepturile acestora și care 

menționează în mod specific consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză (FPIC) 

drept condiție prealabilă pentru orice activitate care afectează terenurile, teritoriile și 

resursele naturale ancestrale ale acestora. Acest principiu ar trebui respectat și în cadrul 

operațiunilor BEI. 

 

Amendamentul   23 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) La articolul 9 alineatul (1), se 

adaugă următorul paragraf: 

 „BEI elaborează un ghid practic privind 

evaluarea aspectelor legate de toate 

drepturile fundamentale ale omului care 

trebuie utilizat în timpul evaluării ex-ante 

și în cadrul monitorizării continue a 

fiecărui proiect în parte, inclusiv a 

proiectelor care implică intermediari 

financiari, pe baza cadrelor existente, în 

special a Cadrului strategic al UE și a 

Planului de acțiune privind drepturile 

omului.”; 

 

Amendamentul   24 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) BEI elaborează indicatori pentru 

proiectele care oferă un răspuns strategic în 

vederea abordării cauzelor profunde ale 

migrației; 

(b) BEI elaborează indicatori pentru 

proiectele care oferă un răspuns strategic în 

vederea abordării cauzelor profunde ale 

migrației și consolidării rezilienței 

economice pe termen lung a 

comunităților-gazdă și a celor de tranzit 

în consultare și în cooperare cu părțile 

interesate și cu societatea civilă”; 

 

Amendamentul   25 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) la articolul 11 alineatul (1), litera 

(c) se înlocuiește cu următorul text: 

„(c)  o evaluare a contribuției „(c)  o evaluare a contribuției 
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operațiunilor de finanțare ale BEI la 

îndeplinirea obiectivelor strategice și a 

obiectivelor de politică externă ale Uniunii, 

ținând cont de orientările operaționale 

regionale tehnice menționate la articolul 

5;” 

operațiunilor de finanțare ale BEI la 

îndeplinirea obiectivelor strategice și a 

obiectivelor de politică externă ale Uniunii. 

 În colaborare cu Serviciul European de 

Acțiune Externă (SEAE), Comisia 

instituie cadrul și metodologia pentru o 

raportare anuală a BEI referitoare la 

operațiunile acesteia acoperite de 

garanția comunitară și conformitatea 

acestora cu principiile generale care stau 

la baza acțiunii externe a Uniunii, astfel 

cum sunt prevăzute la articolul 21 din 

TUE. Principalul obiectiv al acestei 

raportări este monitorizarea conformității 

BEI cu obligațiile prevăzute de TUE și în 

special cu dispozițiile articolului 21 din 

tratat, printre care se numără respectarea 

și promovarea drepturilor omului, 

eradicarea sărăciei și gestionarea 

riscurilor de mediu. 

 Metodologia este elaborată de Comisie și 

SEAE pe parcursul primului an în urma 

intrării în vigoare a prezentei decizii 

revizuite și se bazează pe rapoartele BEI 

referitoare la respectarea drepturilor 

omului, astfel cum se solicită în Cadrul 

strategic și Planul de acțiune al UE 

privind drepturile omului. 

 Pe baza raportării anuale a BEI, Comisia 

prezintă în fiecare an, Parlamentului 

European, o evaluare proprie a 

informațiilor furnizate de BEI și 

sugerează eventuale modificări în ceea ce 

privește politicile și procedurile urmate de 

BEI pentru a fi adoptate de statele 

membre, ținând cont de avizul 

Parlamentului European referitor la 

astfel de modificări. Eventualele 

recomandări ale Comisiei Europene și ale 

Parlamentului European cu privire la 

modul de îmbunătățire a raportărilor BEI 

în acest sens sunt integrate în cadrul 

actualizării orientărilor operaționale 

tehnice regionale;” 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Amendamentul   26 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera b 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera j 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) o evaluare a contribuției 

operațiunilor de finanțare ale BEI la 

furnizarea unui răspuns strategic, care să 

abordeze cauzele profunde ale migrației. ; 

(j) o evaluare a contribuției 

operațiunilor de finanțare ale BEI la 

furnizarea unui răspuns strategic care să 

abordeze cauzele profunde ale migrației, 

generate de sărăcie, de inegalitate, de 

creșterea demografică, de lipsa de locuri 

de muncă și de posibilități economice, de 

schimbările climatice și la consolidarea 

rezistenței economice pe termen lung a 

comunităților-gazdă și a celor de tranzit; 

 

Amendamentul   27 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) La articolul 12 alineatul (1), teza 

introductivă se înlocuiește cu următorul 

text: 

„1.  În conformitate cu propria sa 

politică de transparență și cu principiile 

Uniunii privind accesul la documente și 

informații și, treptat, în conformitate cu 

standardele Inițiativei privind transparența 

ajutoarelor internaționale, BEI pune la 

dispoziția publicului, pe site-ul său 

internet, informații cu privire la:” 

„1.  În conformitate cu propria sa 

politică de transparență și cu dreptul 

Uniunii privind accesul la documente și 

informații și, treptat, în conformitate cu 

standardele Inițiativei privind transparența 

ajutoarelor internaționale, BEI pune la 

dispoziția publicului, pe site-ul său 

internet, informații cu privire la:”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 
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Amendamentul   28 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou) 

Decizia 466/2014/UE 

Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) La articolul 12 alineatul (1), se 

adaugă următorul paragraf: 

 „(ba) BEI pune la dispoziție în registrul 

său public următoarele documente: 

 -  toate fișele de măsurare a 

rezultatelor (MR) pentru proiecte care se 

încadrează în domeniul de aplicare al 

acestei garanții, în special cele legate de 

modul în care această garanție contribuie 

la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, 

evidențiind mai ales impactul său 

economic, social și asupra mediului; 

 -  rapoartele de monitorizare și de 

evaluare; 

 -  rapoartele de finalizare a 

proiectelor; 

 -  avizele emise de către Comisie în 

conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 19 din Statutul BEI.” 

Justificare 

Accesul la informații și documente vizând proiecte acoperite de prezenta garanție ar trebui să 

se bazeze în mod direct pe legislația actuală a UE privind accesul la documente și divulgarea 

de informații, cum ar fi Regulamentul nr. 1049/2001 din 30 mai 2001 privind accesul public 

la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei și Regulamentul nr. 

1367/2006 din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele 

comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, 

participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de decizie 

Anexa II 
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Decizia 466/2014/UE 

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia Europa de Est, Caucazul de Sud 

 

Amendamentul  30 

Propunere de decizie 

Anexa II 

Decizia 466/2014/UE 

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Rusia eliminat 

 

Amendamentul  31 

Propunere de decizie 

Anexa II 

Decizia 466/2014/UE 

Anexa II – litera B – punctul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela 

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, 

Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

 

Amendamentul  32 

Propunere de decizie 

Anexa III 

Decizia 466/2014/UE 

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia Europa de Est, Caucazul de Sud 
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Amendamentul  33 

Propunere de decizie 

Anexa III 

Decizia 466/2014/UE 

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Rusia eliminat 
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