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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete și 

Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, să includă următoarele 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. observă că, fiind deplin operațional de puțin timp, Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) a fost lansat cu succes, obținând rezultate concrete și stimulând 

investițiile pentru a depăși absența investițiilor și a competitivității în Europa prin acțiuni 

coordonate; subliniază, cu toate acestea, că este necesar să se accelereze ritmul în mod 

semnificativ pentru a obţine rezultate şi mai tangibile, în special în statele membre în care 

finanțarea pusă la dispoziție de FEIS a înregistrat un nivel redus, pentru ca instrumentul să 

își atingă pe deplin obiectivele; 

2. subliniază că principiul director al FEIS este de a mobiliza investițiile private, bazate pe 

piață, determinate strict de cerere și îndeamnă Comisia, prin urmare, să analizeze 

posibilitatea de a utiliza garanțiile FEIS pentru a încuraja participarea mai multor surse de 

investiții, cum ar fi fondurile de pensii, fondurile suverane de investiții și investițiile 

sociale, în calitate de cofinanțatori la proiecte-cheie; 

3. subliniază că FEIS ar trebui să asigure o mai mare adiționalitate pentru proiectele sale în 

raport cu activitățile normale ale BEI în sensul articolului 5 din Regulamentul (UE) 

2015/1017; subliniază că, deoarece fondurile FEIS au fost redirecționate de la programele 

UE pentru cercetare, inovare și infrastructură, FEIS ar trebui să sprijine investițiile 

strategice legate de proiectele care nu pot obține finanțare din cauza disfuncționalităților 

pieței, a situațiilor de investiții sub nivelul optim sau a unui nivel ridicat de risc; îndeamnă 

Comisia, în acest sens, să realizeze o evaluare detaliată a adiționalității proiectelor deja 

finanțate de FEIS și, în funcție de rezultate, să stabilească reguli și criterii clare pentru 

definirea adiționalității; reamintește, de asemenea, că, atunci când se stabilesc criteriile 

pentru utilizarea garanției UE, FEIS ar trebui să ia în considerare nu doar rentabilitatea, ci 

și efectele pozitive pe termen lung pentru piaţa unică în ceea ce privește creșterea 

economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

coeziunea; 

4. observă că, chiar dacă că au fost realizate cu succes mai multe proiecte de infrastructură și 

de inovare, plafonul ridicat pentru valoarea minimă a proiectului (50 de milioane EUR) 

limitează numărul de proiecte care pot fi realizate prin intermediul FEIS, în special în 

statele membre mici; solicită, prin urmare, reducerea plafonului minim pentru finanțarea 

proiectelor; 

5. subliniază faptul că, în timp ce componenta pentru IMM-uri din cadrul FEIS are mare 

succes și reprezintă o bună oportunitate pentru întreprinderile nou-înființate, IMM-uri și 

întreprinderile cu capitalizare medie de a avea acces rapid la finanțare, aceasta are încă 

nevoie de îmbunătăţire, ca şi componenta privind investiţiile în infrastructură şi inovare; 

salută, prin urmare, intenția Comisiei de a extinde și consolida componenta de sprijin 

pentru IMM-uri; subliniază că este necesar să se găsească resurse financiare pentru a 

susţine IMM-urile în punerea în aplicare a proiectelor la nivel internaţional şi încurajează 

crearea de noi oportunități pentru IMM-uri de a obține finanțare pentru proiecte mai 

riscante, în special în sectorul digital; subliniază, de asemenea, că nu ar trebui uitate 

proiectele majore de investiții, în special proiectele de infrastructură şi inovare; subliniază 
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că este necesar să se pună la dispoziție fonduri pentru programul de transformare digitală 

cu scopul de a sprijini IMM-urile afectate de tranziția digitală şi de a promova dezvoltarea 

unor tehnologii noi și inovatoare, cu o cooperare mai strânsă între societățile cu vechime 

și întreprinderile nou-înființate; 

6. observă că interesul puternic al băncilor intermediare din întreaga UE pentru proiecte 

finanțate de FEIS și participarea lor la astfel de proiecte oferind finanțare pentru IMM-uri, 

au fost încununate de succes; încurajează Comisia să colaboreze cu Comitetul director al 

FEIS pentru a folosi toate posibilitățile existente în cadrul Regulamentului privind FEIS 

pentru a consolida accesul IMM-urilor la finanțare, cu scopul de a crește volumul global 

de acțiuni pentru aceste instrumente și a-i permite FEI să finanțeze un volum de operațiuni 

suplimentar semnificativ; 

7. solicită o mai bună coordonare şi sinergie între FEIS și alte fonduri ale UE, în special 

fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), pentru a promova o mai 

mare eficacitate a cheltuielilor, o coeziune mai puternică în Europa și a se asigura că FEIS 

dispune de o largă acoperire geografică, în special în țările cu un nivel redus de finanțare 

din FEIS, cu scopul de a asigura o mai mare uniformitate a investiţiilor şi a reduce 

disparităţile regionale; solicită, de asemenea, să se intensifice cooperarea cu băncile 

naționale de promovare, autoritățile locale și regionale și părțile interesate relevante, 

precum și să se încurajeze într-o mai mare măsură crearea de platforme de investiții, 

pentru a agrega posibilitățile de investiții sectoriale și geografice; 

8. subliniază necesitatea de a crește transparența operațiunilor FEIS și de a difuza mai bine 

informaţiile cu privire la proiecte și la rezultatele lor în rândul cetățenilor și al potențialilor 

beneficiari; îndeamnă Comisia să depună eforturi mai bine direcţionate în materie de 

comunicare şi consiliere pentru a creşte nivelul de informare cu privire la FEIS; sugerează 

să fie pregătite informații pentru IMM-uri pentru a le explica, simplu și inteligibil, prin 

exemple concrete, modul în care pot obține finanțare și tipurile de proiecte finanțate prin 

FEIS; 

9. consideră că toate contractele semnate între BEI și clienții săi, atât publici, cât și privați, 

trebuie să fie făcute publice în mod sistematic, pentru a dovedi valoarea adițională a 

proiectelor FEIS și a demonstra publicului normele ridicate care se aplică proiectelor 

finanţate prin FEIS; atrage atenția asupra necesității de a consolida Portalul european 

pentru proiecte de investiții (PEPI) și Platforma europeană de consiliere în materie de 

investiții (EIAH) cu scopul de a stabili o legătură cu economia reală, inclusiv o cooperare 

consolidată cu băncile naționale de promovare, a conferi vizibilitate proiectelor și a 

asigura asistență tehnică de înaltă calitate pentru promotorii potențiali; 

10. consideră că FEIS contribuie la completarea și stimularea pieței unice; subliniază, în acest 

sens, importanța de a consolida cel de-al treilea pilon al „Planului de investiții pentru 

Europa”, și în contextul procesului semestrului european, pentru ca mediul de 

reglementare al UE să devină mai sigur, omogen și favorabil investițiilor, axându-se în 

special asupra obiectivelor strategice, cum ar fi finalizarea unei piețe unice pe deplin 

integrată, competitivă şi funcţională și dezvoltarea unei piețe unice digitale bazată pe 

inovare, precum și asupra unor acțiuni-cheie care să sprijine aceste obiective; constată că 

angajamentele FEIS pentru proiecte din sectorul digital sunt extrem de insuficiente; 

11. invită statele membre și părțile interesate să exploreze și să promoveze mai mult 



 

AD\1106300RO.docx 5/6 PE584.238v02-00 

 RO 

oportunitățile de investiții în domeniul conținutului și serviciilor digitale, al reţelelor de 

bandă largă generalizate, accesibile şi de mare viteză și al insfrastructurilor de 

telecomunicații, acestea fiind condiţii prealabile pentru o aplicare autentică a drepturilor 

consumatorilor în ceea ce privește accesul la conţinut, calitatea serviciilor şi costurile 

reduse; subliniază importanța de a elimina diferențele în materie de dezvoltare a 

infrastructurii între regiunile din Europa și între zonele urbane și cele rurale; subliniază că 

este important să se finanțeze crearea unor centre tehnologice în regiunile mai puțin 

industrializate pentru a reduce disparitățile regionale și a revitaliza economiile locale prin 

furnizarea de locuri de muncă de înaltă calitate și sprijinirea dezvoltării de competențe; 

12. salută recenta propunere a Comisiei de a extinde FEIS după 2018, cu scopul de a depăși 

deficitul actual de investiții în Europa și de a continua să se mobilizeze capital din sectorul 

privat. 
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