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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Nivelul actual scăzut al creșterii și redresării economice a Uniunii Europene după perioada de 

criză este rezultatul unei scăderi a producției, declanșate de factori precum încetinirea 

progresului tehnologic, trecerea structurală la sectoarele cu productivitate scăzută și indicatori 

ridicați ai efectului de levier. Din acest motiv, este extrem de important să ne concentrăm 

forțele într-un efort coordonat pentru a evita pericolele pe care le prezintă stagnarea seculară, 

într-un mod responsabil din punct de vedere economic, ecologic și social. 

 

Optimizarea sectorului energetic, a sectorului telecomunicațiilor, a tehnologiilor digitale, a 

cercetării și inovării, a IMM-urilor, precum și a cadrelor industriale noi și tradiționale se 

numără printre prioritățile esențiale ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), 

stabilite în conformitate cu mandatul său. Aceste sectoare sprijină accelerarea productivității 

europene, atât de necesară. 

 

Raportoarea consideră că FEIS 2.0 este o oportunitate de a accelera producția europeană, 

precum și un instrument dinamic care are potențialul de a reconfigura actualul cadru de 

investiții din UE, prin armonizarea ecosistemului economic, prin reducerea birocrației și prin 

eliminarea ineficiențelor în materie de coordonare și a neconcordanțelor la nivel structural. 

  

Cu toate acestea, FEIS nu este un instrument al politicii de coeziune. Este, mai degrabă, 

destinat să fie un stimulent al capacității economice a UE, care ar trebui să acorde sprijin 

statelor membre pentru a-și elimina deficitul de investiții. FEIS este un mecanism cu valoare 

adăugată care își propune să crească și să completeze resursele și mecanismele de finanțare 

existente, și nu să concureze cu acestea. O concluzie principală care se desprinde de aici este 

aceea că FEIS nu ar trebui niciodată, nici în prezent și nici în viitor, să înlocuiască fondurile 

de coeziune și instrumentele similare. 

 

Pentru a-și atinge cu succes obiectivele în materie de investiții, FEIS ar trebui să stimuleze 

realizarea potențialului economic al fiecărui stat membru, atât din punct de vedere geografic, 

cât și sectorial. Din păcate, FEIS nu a răspuns încă provocării privind diversificarea 

geografică și sectorială. 

 

Raportoarea subliniază faptul că UE nu poate reveni la creștere economică și nu poate crea 

locuri de muncă și prosperitate printr-o atitudine „business as usual”. Acest lucru necesită 

efort și perseverență pe termen mediu și lung. Nu este un sprint. Este un maraton. BEI și 

Comisia, cele două instituții principale responsabile cu implementarea FEIS, ar trebui să 

adopte această mentalitate. Scopul nu este acela de a aloca bani cât mai repede posibil. 

Conținutul, adiționalitatea și repartizarea geografică au o importanță mai mare decât viteza cu 

care sunt absorbite fondurile.  

 

Prezentul aviz ITRE acordă o atenție deosebită, în special, domeniilor energiei, 

telecomunicațiilor, cercetării, tehnologiilor digitale și IMM-urilor și se concentrează asupra 

deficiențelor actuale ale FEIS în ceea ce privește abordarea disfuncționalităților pieței 

sectoriale și geografice și a situațiilor nesatisfăcătoare în ceea ce privește investițiile, care ar 

trebui remediate, în prezent, în cadrul FEIS 2.0. 
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Pe baza argumentelor menționate mai sus, raportoarea propune următoarele amendamente la 

FEIS 2.0: 

 Proiectele sprijinite de FEIS ar trebui să ofere mai multă adiționalitate. BEI ar trebui 

să își consolideze capacitatea de a accepta proiecte mai riscante, atât prin instrumente 

de partajare a riscurilor, cât și prin garanții de primă pierdere, care sunt deosebit de 

utile pentru proiectele de infrastructură. 

 Transparența și răspunderea în cadrul procesului de selecție ar trebui să fie o cerință 

ex-ante esențială pentru criteriul adiționalității și pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului privind FEIS și ar trebui să fie garantată de FEIS 2.0. 

 Diversificarea geografică trebuie asigurată printr-o abordare explicită a problemei 

diverselor prime de risc percepute pentru proiecte similare în diferite părți ale UE, care 

provin din diferitele profiluri de risc ale statelor membre. 

 Al treilea pilon al Planului de investiții pentru Europa (eliminarea obstacolelor din 

calea investițiilor) este o condiție necesară pentru succesul FEIS, dar nu poate fi 

utilizat ca alibi pentru a legitima slaba absorbție a FEIS, în special de către țările 

beneficiare ale fondurilor de coeziune sau de către statele membre care au fost mai 

profund afectate de recenta criză financiară. 

 Comisia ar trebui să colaboreze îndeaproape cu BEI pentru a consolida rolul 

instituțiilor naționale de promovare și să se asigure că în fiecare stat membru există o 

astfel de instituție. 

 În vederea atragerii de fonduri noi, Comisia ar trebui să colaboreze îndeaproape cu 

autoritățile de reglementare financiară ale UE, pentru a le permite instituțiilor 

financiare să investească mai mult în proiecte de infrastructură pe termen lung, prin 

reducerea restricțiilor de reglementare aferente în bilanțurile lor. 

 Punerea în aplicare strictă a Pactului de stabilitate și de creștere nu ar trebui să fie un 

impediment în calea utilizării de către statele membre a FEIS pentru investiții în 

infrastructură. Comisia ar trebui să adopte politici în acest sens. 

 Ar trebui să se acorde o atenție specială proiectelor care sprijină creșterea economică 

și crearea de locuri de muncă în zonele îndepărtate sau în regiunile mai puțin 

dezvoltate. 

 Granturile MIE și alte mecanisme conexe nu ar trebui să concureze cu FEIS și nici cu 

orientarea sa bazată pe piață cu scopul de a atrage „fonduri noi” și de a mobiliza 

capitalul neutilizat. Prin urmare, pentru lansarea cu succes a investițiilor în UE, este 

necesară o combinare optimă a resurselor. Ar trebui să se țină seama de cadrul de 

reglementare care permite această combinare. Se presupune că Regulamentul financiar 

„Omnibus” va oferi sprijin în acest sens. 

 Proiectele de infrastructură multinaționale ar trebui extinse. Comisia ar trebui să 

depună eforturi pentru armonizarea diversităților de reglementare ale statelor membre. 

Acest lucru este necesar pentru accelerarea proiectelor de infrastructură care implică 

două sau mai multe state membre sau a proiectelor transfrontaliere. 

 Consolidarea și extinderea rolului EIAH sunt esențiale pentru succesul FEIS. Aceasta 

ar trebui să sprijine autoritățile locale, INP și investitorii să faciliteze crearea de 

platforme de investiții, dacă sunt necesare, să contribuie la formarea entităților cu scop 

special și a parteneriatelor public-privat și, de asemenea, să acorde consiliere părților 

interesate în legătură cu sursele inovatoare de finanțare, în special în ceea ce privește 

proiectele de infrastructură, proiectele energetice și proiectele din sectorul digital. 
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 FEIS ar trebui ca, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul COP 21, să 

sprijine cel puțin până la 40 % din proiectele care contribuie la politicile climatice, 

inclusiv să acorde cel puțin 20 % din finanțare proiectelor în domeniul eficienței 

energetice. Proiectele în domeniul combustibililor fosili sunt evitate. 

 În conformitate cu avantajele concurențiale pe care UE le are în domeniul 

tehnologiilor digitale, FEIS ar trebui să acorde prioritate de finanțare sectorului digital 

orientat spre viitor, în special proiectelor care extind capacitatea și infrastructura de 

conectare, securitatea cibernetică, rețelele, platformele blockchain, internetul 

obiectelor etc. Această ordine a priorităților ar trebui consolidată de către experții din 

sectoarele respective din cadrul EIAH și de către persoanele responsabile cu procesul 

decizional al BEI. 

 FEIS ar trebui să soluționeze deficitul de investiții în domeniul cercetării, în special în 

sectoarele de pionierat și în cele cu un nivel scăzut de maturitate tehnologică (TRL), 

despre care se presupune că vor determina și vor modela cererile consumatorilor în 

următorii 20 de ani. 

 Comisia ar trebui să depună eforturi, împreună cu BEI, pentru a identifica într-un mod 

proactiv jurisdicțiile necooperante și pentru a stabili criterii clare și publice, care să 

îmbunătățească securitatea juridică a FEIS, fără a compromite standardele Uniunii cu 

privire la aspectele legate de guvernanța fiscală. 

 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei 

pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) FEIS, implementat și cofinanțat de 

Grupul BEI, este pe cale să își atingă 

obiectivul de a mobiliza investiții 

suplimentare în economia reală de cel 

puțin 315 miliarde EUR până la 

jumătatea anului 2018. Absorbția pe piață 

a fost deosebit de rapidă în cadrul 

componentei pentru IMM-uri, în cazul 

căreia FEIS a permis obținerea de 

rezultate cu mult peste așteptări. Astfel, în 

iulie 2016, componenta pentru IMM-uri a 

fost suplimentată cu 500 de milioane 

(4) În prima perioadă a punerii sale în 

aplicare, FEIS a generat rezultate 

semnificative și încurajatoare. Este încă 

prea devreme să se evalueze impactul total 

al FEIS asupra eliminării deficitului de 

investiții, a reducerii nivelurilor ridicate 

ale șomajului și a îmbunătățirii ratelor de 

creștere anemică din Uniune în urma 

recentei crize financiare. Cu toate acestea, 

datele existente indică faptul că încă se 

mai pot face îmbunătățiri în diverse 

domenii, inclusiv în ceea ce privește 
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EUR, cu respectarea parametrilor 

existenți, prevăzuți în Regulamentul (UE) 

2015/1017. O pondere mai mare a 

finanțării urmează a fi direcționată spre 

IMM-uri, dată fiind cererea excepțională 

de pe piață pentru finanțare din FEIS 

destinată IMM-urilor: o proporție de 40 

% din capacitatea sporită de a-și asuma 

riscuri a FEIS ar trebui direcționată spre 

creșterea accesului la finanțare al IMM-

urilor. 

complementaritatea cu celelalte 

componente ale Planului de investiții, o 

mai bună repartizare între statele 

membre, adiționalitatea, guvernanța și 

atragerea unor investiții durabile care 

promovează combaterea schimbărilor 

climatice. De asemenea, există indicii 

potrivit cărora FEIS ar putea fi în urmă 

în ceea ce privește operațiunile semnate, 

precum și plățile, în conformitate cu 

evaluarea operațiunilor referitoare la 

funcționarea sa, realizată de BEI, care a 

acoperit perioada de până la 30 iunie 

2016. În plus, componenta pentru IMM-

uri a avut o absorbție pe piață mai rapidă 

în comparație cu componenta pentru 

infrastructură și inovare (IIW), dar acest 

fapt ar putea avea la bază natura diferită 

a proiectelor. 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Potrivit previziunilor, până la 

jumătatea anului 2018, FEIS va mobiliza 

investițiile suplimentare vizate de 315 

miliarde EUR. Cu toate acestea, nu există 

nicio evaluare independentă, nici cu 

privire la respectivele rezultate economice, 

nici referitoare la impactul societal și 

asupra mediului al FEIS. Trebuie 

reamintit că principalul obiectiv al FEIS 

este acela de a susține proiecte care le 

oferă cetățenilor Uniunii beneficii 

societale și ecologice pe termen lung, 

locuri de muncă de înaltă calitate și 

infrastructuri. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) La 28 iunie 2016, Consiliul 

European a concluzionat că „Planul de 

investiții pentru Europa, în special Fondul 

european pentru investiții strategice 

(FEIS), a dat deja rezultate concrete și 

reprezintă un pas important pentru a 

contribui la mobilizarea investițiilor 

private, utilizând totodată în mod inteligent 

resurse bugetare limitate.” Comisia 

intenționează să prezinte curând 

propuneri privind viitorul FEIS, care ar 

trebui examinate în regim de urgență de 

către Parlamentul European și Consiliu.” 

(5) La 28 iunie 2016, Consiliul 

European a concluzionat că „Planul de 

investiții pentru Europa, în special FEIS, a 

dat rezultate concrete. Cu toate acestea, 

ineficiențele și dezechilibrele în ceea ce 

privește diversificarea geografică și 

sectorială persistă. Din punct de vedere 

geografic, până la 30 iunie 2016, 63 % 

dintre proiectele semnate în cadrul IIW 

erau concentrate în Regatul Unit, Italia și 

Spania, iar 91 % în statele membre ale 

UE-15. La rândul lor, 54 % dintre 

proiectele semnate în cadrul SMEW erau 

concentrate în Italia, Franța și Germania, 

iar 93 % în statele membre ale UE-15. O 

atenție specială ar trebui acordată statelor 

membre din Europa de Est care au 

performanțe financiare slabe, ajutându-le 

să depășească dificultățile actuale în 

materie de investiții și să își consolideze 

competitivitatea. Având în vedere aceste 

dezechilibre, precum și discrepanțele 

existente la nivel financiar, impedimentele 

structurale, cadrele de reglementare și 

aversiunea față de risc în rândul 

investitorilor, Comisia ar trebui să 

întreprindă inițiative ambițioase pentru a 

contribui la mobilizarea investițiilor private 

și pentru a continua să introducă 

transformările de reglementare necesare, 

cu scopul de a le permite instituțiilor 

financiare să includă mai multe proiecte 

de infrastructură în portofoliile lor, 

inclusiv finanțarea în continuare a IMM-

urilor, utilizând totodată în mod inteligent 

resursele bugetare limitate. Ar trebui să se 

aibă în vedere și faptul că ineficiențele 

structurale existente în anumite state 

membre nu sunt în favoarea altor state 

membre în ceea ce privește utilizarea 

FEIS. Din acest motiv, niciun stat 

membru nu ar trebui să aibă dreptul de a 

utiliza mai mult de 10 % din mecanismul 

FEIS. 
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Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) FEIS a fost instituit pentru o 

perioadă inițială de trei ani, cu scopul 

mobilizării unor investiții de minimum 

315 miliarde EUR. Având în vedere 

succesul FEIS, Comisia s-a angajat să 

dubleze FEIS, atât în ceea ce privește 

durata, cât și în ceea ce privește capacitatea 

financiară. Prelungirea legală vizează 

perioada actualului cadru financiar 

multianual și ar trebui să atragă investiții în 

valoare totală de cel puțin 500 de miliarde 

de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să 

devină și mai puternic și să atingă ținta de 

dublare a obiectivului de investiții, statele 

membre ar trebui să contribuie și ele în 

mod prioritar. 

(6) Având în vedere indicatorii 

pozitivi, Comisia s-a angajat să dubleze 

FEIS, atât în ceea ce privește durata, cât și 

în ceea ce privește capacitatea financiară. 

Prelungirea legală vizează perioada 

actualului cadru financiar multianual și ar 

trebui să atragă investiții în valoare totală 

de cel puțin 500 de miliarde de euro până 

în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai 

puternic și să atingă ținta de dublare a 

obiectivului de investiții, statele membre ar 

trebui să contribuie și ele în mod prioritar. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) FEIS cu durata prelungită ar trebui 

să vizeze disfuncționalitățile rămase ale 

pieței și situațiile suboptime care încă mai 

persistă în ceea ce privește investițiile și să 

continue să mobilizeze finanțare din partea 

sectorului privat în investiții cruciale 

pentru crearea de locuri de muncă (inclusiv 

pentru tineri) și pentru creștere și 

competitivitate în Europa în viitor, cu 

adiționalitate consolidată. Aceste investiții 

le includ pe cele din domeniul energiei, din 

cel al mediului și din cel al politicilor 

climatice, investițiile în capital social și 

uman și în infrastructurile aferente, 

investițiile în asistență medicală, cercetare 

și inovare, în transportul transfrontalier și 

transportul durabil, precum și investițiile 

(8) FEIS cu durata prelungită ar trebui 

să vizeze disfuncționalitățile rămase ale 

pieței și situațiile suboptime care încă mai 

persistă în ceea ce privește investițiile și să 

continue să mobilizeze finanțare din partea 

sectorului privat în investiții cruciale 

pentru viitorul Europei în ceea ce privește 

niveluri ridicate și durabile ale capitalului 

uman, crearea de locuri de muncă de 

calitate (în special pentru tineri), creșterea 

și competitivitatea, cu adiționalitate 

consolidată, precum și creșterea coeziunii 

sociale și a incluziunii sociale, 

consolidând astfel bunăstarea cetățenilor 

Uniunii. Aceste investiții ar trebui să le 

includă și pe cele din domeniul energiei, 

din cel al mediului și din cel al politicilor 
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legate de transformarea digitală. În special, 

ar trebui consolidată contribuția 

operațiunilor sprijinite de FEIS la 

îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale 

Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la 

Paris (COP 21). De asemenea, ar trebui 

vizate din ce în ce mai mult proiectele 

prioritare de interconectare energetică și 

proiectele din domeniul eficienței 

energetice. În plus, ar trebui să se evite 

acordarea de sprijin din FEIS pentru 

autostrăzi, cu excepția cazului în care este 

necesar pentru sprijinirea investițiilor 

private în transporturi în țări beneficiare 

ale fondurilor de coeziune sau în proiecte 

de transport transfrontaliere care implică 

cel puțin o țară beneficiară a fondurilor 

de coeziune. Din motive de claritate, deși 

sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă 

explicit că proiectele din domeniul 

agriculturii, din cel al pescuitului și din cel 

al acvaculturii se încadrează în obiectivele 

generale eligibile pentru sprijin din FEIS. 

climatice, investițiile în capital social și 

uman și în infrastructurile aferente, 

investițiile în asistență medicală, cercetare 

și inovare, în transportul transfrontalier și 

transportul durabil, precum și investițiile 

legate de transformarea digitală. În special, 

ar trebui consolidată contribuția 

operațiunilor sprijinite de FEIS la 

îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale 

Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la 

Paris (COP 21) și a angajamentului 

Uniunii pentru 2050 privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-

95%. De asemenea, ar trebui vizate din ce 

în ce mai mult proiectele prioritare de 

interconectare a energiei electrice, 

proiectele din domeniul eficienței 

energetice și al economiei circulare, în 

special atunci când îmbunătățesc 

securitatea energetică a Uniunii, 

permițând persoanelor fizice și 

comunităților și cooperativelor locale să 

se implice în mod activ, precum și 

proiectele de adaptare a rețelelor 

energetice, de producere, stocare și 

distribuire a energiei din surse 

regenerabile, precum și cele din domeniul 

resurselor alternative de energie pentru 

vehicule și sectorul construcțiilor. 

Constatările de până acum indică faptul 

că sprijinul extins oferit de FEIS 

proiectelor privind energia, eficiența 

energetică și energia din surse 

regenerabile a fost însoțit de o reducere 

corespunzătoare a investițiilor obișnuite 

ale BEI în aceste sectoare, anulând astfel 

noțiunea de adiționalitate. Creditele 

finanțate de FEIS ar trebui acordate în 

plus față de operațiunile obișnuite de 

investiții ale BEI. În mod similar, în 

sectorul digital și în cadrul domeniului de 

aplicare al politicii ambițioase a Uniunii 

cu privire la economia digitală, ar trebui 

stabilite noi obiective pentru 

infrastructura digitală, pentru a se 

asigura eliminarea decalajului digital și 

faptul că Uniunea va fi un pionier la nivel 

mondial în noua eră a așa-numitului 

„internet al obiectelor”, a tehnologiei 
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„blockchain” și a securității cibernetice și 

a rețelelor. În plus, un criteriu pentru 

succesul FEIS ar trebui să fie sprijinul 

oferit domeniilor de politică ce au suferit 

reduceri ale investițiilor pentru a finanța 

FEIS, cum ar fi granturile de cercetare, 

în special pentru nivelurile scăzute de 

pregătire tehnologică. Ar trebui să se evite 

acordarea de sprijin din FEIS pentru 

autostrăzi, cu excepția cazului în care este 

necesar pentru sprijinirea investițiilor 

private în transporturi în țări beneficiare 

ale fondurilor de coeziune sau în proiecte 

de transport transfrontaliere care implică 

cel puțin o țară beneficiară a fondurilor 

de coeziune. Din motive de claritate, deși 

sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă 

explicit că proiectele din domeniul 

agriculturii, din cel al pescuitului și din cel 

al acvaculturii se încadrează în obiectivele 

generale eligibile pentru sprijin din FEIS. 

Ar trebui evitat sprijinul din FEIS pentru 

proiecte care vizează combustibilii fosili, 

în special infrastructura și instalațiile 

nucleare. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Ar trebui să se sublinieze faptul că, 

în cadrul activităților sale speciale care 

sunt sprijinite de FEIS, BEI utilizează în 

mod sistematic participarea la 

instrumentele de partajare a riscurilor cu 

coinvestitorii săi. Prin urmare, BEI ar 

trebui să intervină automat în cazul 

„finanțării mixte” (blending) și, atunci 

când este necesar, în alte cazuri, sub 

forma unei „garanții de primă pierdere” 

pentru activitățile în cauză, pentru a 

optimiza adiționalitatea mecanismului 

FEIS și pentru a mobiliza mai multe 

fonduri private. 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Ar trebui amintit faptul că, pentru 

a domina competiția tehnologică și 

științifică, toate marile puteri ale lumii au 

creat complexe militaro-industriale. Prin 

urmare, este absolut necesar ca Uniunea 

să facă același lucru prin alocarea de 

resurse financiare substanțiale, în special 

prin intermediul FEIS, în vederea creării 

unei industrii de apărare a Uniunii în 

cadrul căreia eforturile depuse în 

domeniul cercetării și al dezvoltării vor 

avea ca efect obținerea unor beneficii 

civile și economice considerabile. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Adiționalitatea, un element-cheie al 

FEIS, ar trebui consolidată în contextul 

selectării proiectelor. În special, ar trebui 

să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar 

operațiunile care vizează situații suboptime 

în ceea ce privește investițiile sau 

disfuncționalități ale pieței care sunt clar 

identificate. Operațiunile de infrastructură 

din cadrul componentei pentru 

infrastructură și inovare care leagă două 

sau mai multe state membre, inclusiv 

operațiunile de infrastructură electronică, 

ar trebui considerate ca oferind 

adiționalitate, datorită dificultății lor 

inerente și valorii lor adăugate ridicate la 

nivelul Uniunii. 

(9) Adiționalitatea, un element-cheie al 

FEIS, ar trebui evaluată, documentată și 

raportată în mod sistematic în cadrul 

fiecărui proiect. BEI ar trebui să publice 

date analitice pentru fiecare proiect 

finanțat, oferind evaluări ex-ante și ex-

post ale fiecărui proiect, împreună cu o 

explicație detaliată a indicatorilor de 

selectare și de evaluare, precum și a 

criteriilor utilizate. În special, ar trebui să 

fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar 

operațiunile care vizează situații suboptime 

în ceea ce privește investițiile sau 

disfuncționalități ale pieței care sunt clar 

identificate. Adiționalitatea ar trebui 

consolidată, de asemenea, de factorii 

geografici, precum originea 

beneficiarului sau destinația geografică a 
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proiectului. Operațiunile de infrastructură 

din cadrul componentei pentru 

infrastructură și inovare care leagă două 

sau mai multe state membre, în special 

dacă cel puțin unul dintre respectivele 

state membre este o țară beneficiară a 

fondurilor de coeziune, inclusiv 

operațiunile de infrastructură electronică, 

ar trebui considerate ca oferind 

adiționalitate, datorită dificultății lor 

inerente și valorii lor adăugate ridicate la 

nivelul Uniunii. De asemenea, proiectele 

sprijinite de FEIS ar trebui, de asemenea, 

considerate surse de adiționalitate dacă 

aduc beneficii sociale și ecologice pe 

termen lung. Ar trebui întocmit un raport 

de activitate privind modul și măsura în 

care au fost luați în considerare factorii 

sociali și ecologici. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) BEI a dezvoltat deja o gamă de 

produse care facilitează asumarea de 

riscuri în continuare, preponderent prin 

intermediul instrumentelor de partajare a 

riscurilor cu coinvestitorii săi. BEI ar 

trebui să intervină prin asigurarea de 

garanții de primă pierdere pentru a 

optimiza adiționalitatea FEIS, a mobiliza 

mai multe fonduri private și a accelera 

investițiile, în special în sectorul 

infrastructurilor. 

  

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Transparența în cadrul etapelor de 

eligibilitate, aprobare și selectare a 

proiectelor este o condiție esențială și 

trebuie reflectată în structura de 

guvernanță a procesului decizional. Rolul 

comitetelor directoare și de investiții ar 

trebui clarificat într-o mai mare măsură. 

Rezultatul deciziilor adoptate de acestea 

în cadrul procedurii de selecție ar trebui 

să asigure adiționalitatea, iar motivele pe 

baza cărora un proiect este respins ar 

trebui făcute publice. Prin urmare, este 

important să se confirme în permanență 

responsabilitatea factorilor decizionali, 

pentru a se asigura faptul că nicio 

dificultate întâmpinată în punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) 

2015/1017 nu se repetă în contextul 

prezentului regulament. În plus, Comisia 

ar trebui să acționeze cu promptitudine 

pentru elaborarea de criterii prestabilite, 

clare, obiective și disponibile pentru 

public, care să reducă incertitudinea 

juridică și să îmbunătățească guvernanța 

în domeniul fiscal, în special atunci când 

activitățile investiționale implică entități 

care au legături cu țări și teritorii 

necooperante. De asemenea, este nevoie 

de transparență la nivelul metodologiei 

utilizate de BEI pentru a defini rata 

dobânzii pentru activitățile sale de 

finanțare prin intermediul FEIS. Primele 

de risc de țară excesive nu ar trebui să 

descurajeze participarea beneficiarilor din 

statele membre defavorizate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Având în vedere potențialul lor de a 

spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui 

(10) Având în vedere potențialul lor de a 

spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui 
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încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, 

care combină formele de sprijin 

nerambursabile și/sau instrumentele 

financiare din bugetul Uniunii, precum cele 

disponibile în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, cu finanțarea din 

partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea 

din partea BEI în cadrul FEIS, precum și 

din partea altor investitori. Finanțarea 

mixtă are scopul de a spori valoarea 

adăugată a cheltuielilor Uniunii prin 

atragerea unor resurse suplimentare din 

partea investitorilor privați și de a asigura 

viabilitatea din punct de vedere economic 

și financiar a acțiunilor sprijinite. 

încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, 

care combină formele de sprijin 

nerambursabile și/sau instrumentele 

financiare din bugetul Uniunii, precum cele 

disponibile în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, cu finanțarea din 

partea Grupului BEI, inclusiv finanțarea 

din partea BEI în cadrul FEIS, precum și 

din partea altor investitori. Finanțarea 

mixtă are scopul de a spori valoarea 

adăugată a cheltuielilor Uniunii prin 

atragerea unor resurse suplimentare din 

partea investitorilor privați și de a asigura 

viabilitatea din punct de vedere economic 

și financiar a acțiunilor sprijinite. Având în 

vedere complexitatea inerentă a acestor 

instrumente, EIAH ar trebui să ofere, de 

asemenea, orientări cu privire la alegerea 

optimă a instrumentelor de finanțare și a 

finanțării mixte. În plus, EIAH, fiind un 

instrument orientat către piață, care oferă 

recomandări cu privire la investiții în 

diverse sectoare ale pieței, ar trebui ca, 

după caz, să ofere, de asemenea, acces la 

expertiză altor entități de consiliere care 

au cunoștințe specializate relevante cu 

privire la sectoare de piață specifice. 

Încurajarea continuării colaborării între 

EIAH și alte entități de consiliere este 

esențială pentru succesul FEIS, în special 

în domeniile și în nișele pieței pentru care 

sunt necesare un grad mai ridicat de 

specializare și un know-how mai 

aprofundat. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Pentru a îmbunătăți performanța 

FEIS la nivel atât național, cât și 

regional, este necesar să se consolideze 

cooperarea dintre BEI, care gestionează 

FEIS, și băncile sau instituțiile naționale 
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de promovare. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a se consolida utilizarea 

FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de 

tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor 

generale eligibile pentru sprijin din partea 

FEIS. 

(11) Pentru a se consolida utilizarea 

FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de 

tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor 

generale eligibile pentru sprijin din partea 

FEIS, pentru a asigura o distribuire 

echilibrată a proiectelor în Uniune, astfel 

încât toate statele membre să aibă acces la 

finanțare. Pentru a contribui la obiectivul 

Uniunii privind coeziunea economică, 

socială și teritorială, reducerea 

disparităților regionale, creșterea 

numărului de locuri de muncă de calitate 

și extinderea bazei de producție din statele 

membre, în special pentru statele membre 

cel mai grav afectate de criza financiară 

sau pentru regiunile care nu se 

încadrează în media Uniunii din punctul 

de vedere al creșterii PIB-ului, echilibrul 

geografic al sprijinului FEIS trebuie 

consolidat, în conformitate cu orientările 

în materie de diversificare și de 

concentrare geografică și prin 

consolidarea rolului EIAH. Acest lucru ar 

trebui să se realizeze menținând, în 

același timp, orientarea spre piață 

caracteristică FEIS. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a se finanța o parte a 

contribuției bugetului general al Uniunii la 

fondul de garantare al UE pentru 

investițiile suplimentare care urmează a fi 

(14) Pentru a se finanța o parte a 

contribuției bugetului general al Uniunii la 

fondul de garantare al UE pentru 

investițiile suplimentare care urmează a fi 
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realizate, ar trebui efectuat un transfer din 

pachetul financiar disponibil pentru 

Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) prevăzut în Regulamentul 

(UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului4. . În plus, 

credite în valoare de 1 145 797 000 EUR ar 

trebui transferate de la instrumentele 

financiare ale MIE la partea de grant a 

MIE, pentru a se facilita combinarea cu 

FEIS, sau la alte instrumente financiare 

relevante, în special cu cele care vizează 

eficiența energetică. 

realizate, o ajustare adecvată la rata țintă 

a fondului de garantare al UE ar trebui să 

permită creșterea necesară a finanțării 

fără a fi nevoie de reducerea 

suplimentară a resurselor limitate din 

pachetul financiar disponibil pentru 

Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) și Orizont 2020, prevăzut în 

Regulamentele (UE) nr. 1316/20134 și 

(UE) nr. 1291/20135 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului, așa cum s-a 

prezentat în evaluarea realizată de 

Comisie. În plus, credite în valoare de 1 

145 797 000 EUR ar trebui transferate de 

la instrumentele financiare ale MIE la 

partea de grant a MIE, pentru a se facilita 

combinarea cu FEIS, sau la alte 

instrumente financiare relevante, în special 

cu cele care vizează eficiența energetică. 

__________________ __________________ 

4Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a 

Mecanismului pentru Interconectarea 

Europei, de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) 

nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 

129). 

4Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a 

Mecanismului pentru Interconectarea 

Europei, de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) 

nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 

129). 

 4a Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a 

Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 

abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE, 

Text cu relevanță pentru SEE (JO L 347, 

20.12.2013, p. 104). 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pe baza experienței dobândite (15) Pe baza experienței dobândite 
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grație investițiilor sprijinite de FEIS, 

valoarea țintă a fondului de garantare ar 

trebui stabilită la 35 % din totalul 

obligațiilor aferente garanției UE, pentru a 

se asigura un nivel de protecție adecvat. 

grație investițiilor sprijinite de FEIS, 

valoarea țintă a fondului de garantare ar 

trebui stabilită la 32 % din totalul 

obligațiilor aferente garanției UE, pentru a 

se asigura un nivel de protecție adecvat. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Este extrem de important să se 

evalueze dacă și în ce măsură punerea 

strictă în aplicare a Pactului de stabilitate 

și de creștere constituie un obstacol 

pentru unele state membre, în special 

pentru cele care au fost mai afectate de 

recenta criza financiară, în calea 

participării directe la FEIS sau indirecte, 

prin contribuția adusă de finanțarea 

publică la proiectele individuale și la 

platformele de investiții individuale. Este 

esențial, de asemenea, să se cerceteze 

dacă tratarea contribuțiilor directe sau 

indirecte din partea statelor membre și a 

administrațiilor locale sau regionale drept 

„măsuri cu caracter excepțional” în 

cadrul Pactului de stabilitate și de creștere 

conduce la crearea mai multor locuri de 

muncă și la o mai mare creștere 

economică. Măsurile respective vor 

sprijini statele membre în punerea în 

aplicare a reformelor necesare, care sunt 

esențiale pentru consolidarea creșterii 

economiilor locale. 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15b) De asemenea, trebuie menționat că 

FEIS este un mecanism financiar instituit 

pentru a adăuga valoare instrumentelor 
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de finanțare existente, precum fondurile 

ESI, fondurile de coeziune și MIE și nu 

pentru a concura cu ele. În plus, orice 

nouă extindere a FEIS dincolo de 

actualul CFM ar trebui să exploreze surse 

alternative de finanțare, altele decât cele 

indicate în Regulamentul (UE) nr. 

1291/2013, având în vedere provocările cu 

care se confruntă Uniunea în poziția de 

lider mondial în domeniul științei, al 

cercetării și al descoperirilor științifice. 

Prin urmare, FEIS nu ar trebui să 

înlocuiască (nici măcar parțial) fondurile 

de coeziune și structurale existente și 

mecanismele conexe sau să le compromită 

și să le reducă importanța. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Dată fiind cererea excepțională de 

pe piață pentru finanțare din FEIS destinată 

IMM-urilor, cerere care este de așteptat să 

continue, ar trebui potențată componenta 

pentru IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită întreprinderilor 

sociale, inclusiv prin dezvoltarea și 

utilizarea unor instrumente noi. 

(16) Dată fiind cererea excepțională de 

pe piață pentru finanțare din FEIS destinată 

IMM-urilor, componenta pentru IMM-uri 

a FEIS ar trebui consolidată cu resurse 

suplimentare, precum și prin capacitățile 

de sprijin pentru IMM-uri ale platformei 

de consiliere. Ar trebui să se acorde o 

atenție deosebită întreprinderilor sociale. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) BEI și FEI ar trebui să se asigure că 

beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt 

informați în legătură cu existența 

sprijinului FEIS, pentru a se spori 

vizibilitatea garanției UE acordate în 

(17) BEI și FEI ar trebui să se asigure că 

beneficiarii finali, inclusiv întreprinderile 

nou înființate și IMM-urile, sunt informați 

în legătură cu existența sprijinului FEIS, 

pentru a se spori vizibilitatea garanției UE 

acordate în temeiul Regulamentului (UE) 
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temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017. 2015/1017. Sigla FEIS ar trebui să fie 

afișată într-un loc vizibil în cadrul 

acordului de finanțare, în special în cazul 

IMM-urilor, astfel încât să crească 

vizibilitatea FEIS ca inițiativă a Uniunii.  

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Platforma europeană de consiliere 

în materie de investiții (EIAH) ar trebui 

îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să 

se concentreze asupra nevoilor care nu sunt 

satisfăcute în mod adecvat prin 

mecanismele actuale. Platforma ar trebui să 

sprijine cu o atenție deosebită pregătirea 

proiectelor care implică două sau mai 

multe state membre și a proiectelor care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 

21. Deși obiectivul ei este completarea 

actualelor servicii de consultanță ale BEI și 

ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca 

platformă unică de consultanță tehnică 

pentru finanțarea proiectelor în cadrul 

Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să 

contribuie activ la îndeplinirea obiectivului 

de diversificare sectorială și geografică al 

FEIS și să sprijine BEI în inițierea de 

proiecte, atunci când este necesar. 

Totodată, EIAH ar trebui să contribuie 

activ la instituirea platformelor de investiții 

și să ofere sfaturi privind combinarea cu 

FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii. 

(21) Platforma europeană de consiliere 

în materie de investiții (EIAH) ar trebui 

îmbunătățită prin creșterea accesibilității 

și a transparenței, iar activitățile ei ar 

trebui să se concentreze asupra nevoilor 

care nu sunt satisfăcute în mod adecvat 

prin mecanismele actuale. Platforma ar 

trebui să sprijine cu o atenție deosebită 

pregătirea proiectelor care oferă o 

veritabilă adiționalitate, care implică două 

sau mai multe state membre sau 

proiectelor din regiunile de frontieră și 

celor care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor COP 21. Deși obiectivul ei 

este completarea actualelor servicii de 

consultanță ale BEI și ale Comisiei, astfel 

încât să acționeze ca platformă unică de 

consultanță tehnică pentru finanțarea 

proiectelor în cadrul Uniunii, EIAH ar 

trebui, de asemenea, să contribuie activ la 

îndeplinirea obiectivului de diversificare 

sectorială și geografică al FEIS și să 

sprijine BEI în inițierea și agregarea de 

proiecte, atunci când este necesar, prin 

consolidarea prezenței sale locale în 

statele membre cu capacitate limitată, dar 

cu un potențial ridicat de investiții. Este 

necesară majorarea fondurilor pentru a 

permite EIAH să înființeze birouri care să 

acționeze drept grupuri regionale de 

asistență tehnică descentralizate și să se 

asigure că materialele informative sunt 

disponibile în toate limbile statelor 

membre. Ar trebui, de asemenea, să țină 

cont de particularitățile statelor membre, 
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cum ar fi maturitatea piețelor financiare, 

experiența limitată în utilizarea de 

instrumente financiare complexe, precum 

și obstacolele specifice legate de 

dezvoltarea și punerea în aplicare a 

proiectelor. Totodată, EIAH ar trebui să 

colaboreze în mod activ cu băncile sau 

instituțiile naționale de promovare 

înființate, să colaboreze cu Comisia 

pentru a ajuta statele membre să 

înființeze bănci naționale de promovare 

(BNP), să contribuie la instituirea 

platformelor de investiții sectoriale, 

tematice sau regionale și să ofere sfaturi 

privind combinarea cu FEIS a altor surse 

de finanțare ale Uniunii, precum și să 

furnizeze informații cu privire la criteriile 

de eligibilitate care trebuie respectate de 

fondurile respective. 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Apreciază pozitiv posibilitatea ca 

anumite finanțări prin FEIS să fie oferite 

sub formă de participațiuni la proiectele 

finanțate. Dată fiind posibilitatea ca 

anumite finanțări să fie oferite sub 

această formă, este oportună integrarea 

unui astfel de sistem în proiectele publice 

depuse spre finanțare. 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Prin urmare, Regulamentul (UE) 

nr. 1316/2013 și Regulamentul (UE) 

2015/1017 ar trebui modificate în 

consecință, 

(22) Prin urmare, Regulamentul (UE) 

2015/1017 ar trebui modificat în 

consecință. 
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Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Pentru o mai bună soluționare a 

disfuncționalităților pieței sau a situațiilor 

suboptime în ceea ce privește investițiile, 

activitățile speciale ale BEI sprijinite de 

FEIS prezintă trăsături tipice precum 

subordonarea, participarea la instrumente 
de partajare a riscurilor, caracteristici 

transfrontaliere, expunere la riscuri 

specifice sau alte aspecte identificabile 

potrivit descrierilor mai detaliate din 

anexa II. 

Activitățile speciale ale BEI sprijinite de 

FEIS soluționează mai bine ineficiențele 

economice și financiare, 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții sub nivelul optim, inclusiv 

discrepanțele în ceea ce privește 

capacitatea de a investi a statelor membre 

și diversele prime de risc ale acestora, 

angrenarea neconcordanțelor, 

multiplicatorii asociați unui nivel scăzut 
de investiții, proiectele multinaționale și 

transfrontaliere complicate și aversiunea 

față de investițiile cu risc, în special în 

domeniul cercetării, al inovării, al noilor 

tehnologii, precum și al infrastructurilor 

existente și al celor noi. 

 În acest scop, aceste activități speciale 

prezintă trăsături tipice precum 

subordonarea, participarea la instrumente 

de partajare a riscurilor, scheme de 

garantare pentru prima pierdere în cazul 

în care FEIS este combinat cu resurse 

bugetare naționale și/sau ale Uniunii, 

caracteristici transfrontaliere și expunere 

la riscuri specifice sau alte aspecte 

identificabile potrivit descrierilor mai 

detaliate din anexa II. FEIS maximizează 

numărul de proiecte, numărul 

beneficiarilor finali și potențialul efect de 

levier. 

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut 

decât riscul minim al activităților speciale 

ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de 

FEIS dacă este necesară utilizarea 

garanției UE pentru asigurarea 

adiționalității astfel cum este definită la 

primul paragraf din prezentul alineat. 

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut 

decât riscul minim al activităților speciale 

ale BEI nu sunt sprijinite de FEIS decât 

dacă este necesară utilizarea garanției UE 

pentru asigurarea adiționalității, astfel cum 

este definită la primul paragraf din 

prezentul alineat, și cu condiția ca aceste 

proiecte să nu poată fi finanțate în 

condiții mai bune prin intermediul altor 



 

PE597.734v02-00 22/36 AD\1121585RO.docx 

RO 

surse de finanțare. 

Sunt considerate, de asemenea, surse de 

adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS 
care constau într-o infrastructură fizică ce 

leagă două sau mai multe state membre sau 

în extinderea de la un stat membru la un alt 

stat membru sau la mai multe state membre 

a unei infrastructuri fizice sau a unor 

servicii legate de infrastructura fizică. 

FEIS poate sprijini proiecte care constau 

într-o infrastructură fizică ce leagă două 

sau mai multe state membre sau în 

extinderea de la un stat membru la un alt 

stat membru sau la mai multe state membre 

a unei infrastructuri fizice sau a unor 

servicii legate de infrastructura fizică, cu 

condiția ca aceste proiecte să fie surse de 

adiționalitate. 

 Adiționalitatea este legată, de asemenea, 

de natura inovatoare, de beneficiile 

societale și de mediu pe termen lung ale 

proiectelor și de nevoile de finanțare 

potențial pe termen mai lung și cu un 

grad de risc mai ridicat. 

 În plus, pentru a răspunde mai eficient 

nevoilor sectoarelor în care cererea de 

finanțare nu poate fi suficient satisfăcută 

de piața privată și în care natura și 

volumul operațiunilor și cerințele de 

creditare nu permit accesul la finanțare 

prin intermediul activităților clasice ale 

BEI, FEIS ar trebui să sprijine, de 

asemenea, mecanismele financiare 

sectoriale specifice, în special în cazul 

industriilor culturale și creative (ICC), 

prevăzute de programele-cadru ale 

Uniunii, cum ar fi mecanismul de 

garantare în cadrul programului „Europa 

creativă”, prin acordarea de garanții 

pentru finanțarea complementară și 

alimentarea anticipată a acestor 

mecanisme. 

 În plus, atunci când FEIS este combinat 

cu alte fonduri, cum ar fi MIE, Orizont 

2020 sau fondurile ESI, se aplică criteriile 

de adiționalitate, iar tranșa cu cele mai 

mari riscuri este acoperită de FEIS. Cu 

toate acestea, finanțarea prin intermediul 

FEIS nu înlocuiește granturile acordate 

din surse de finanțare ale Uniunii, 

precum fondurile ESI, MIE și Orizont 

2020. 
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Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 5, se introduce 

următorul alineat: 

 „2a. În acest scop și pentru a se 

garanta faptul că criteriile de 

adiționalitate includ mai mult decât doar 

variabilele financiare sau de risc, FEIS 

evaluează performanțele de mediu și 

sociale ale fiecărui proiect sprijinit.” 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

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

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La articolul 6 alineatul (1), se 

adaugă următorul paragraf: 

 „Comitetul de investiții este responsabil să 

asigure că, în general, proiectele 

desfășurate în cadrul garanției UE 

promovează coeziunea socială și 

regională în toată Uniunea.” 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul -i (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 8 – litera d 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-i)  litera (d) se înlocuiește cu 

următorul text: 
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„(d)  infrastructuri din domeniul 

tehnologiilor informației și comunicațiilor; 

„(d) infrastructuri din domeniul 

tehnologiilor informației, securității 

cibernetice, rețelelor, blockchain și 

comunicațiilor;” 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul ia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 8 – litera f 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (ia) litera (f) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„(f) educație și formare; „(f) dezvoltarea capitalului uman, 

educație și formare;” 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul ii (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 8 – litera h 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-ii) litera (h) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„(h) IMM-uri;” „(h) întreprinderi nou-înființate și 

IMM-uri;” 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul iia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 8 – litera la (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) Se adaugă următorul punct: 

 „(la) apărare”. 
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Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

 Articolul 7 – alineatul 12 – paragraful 2 – a doua teză 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

Deciziile prin care se aprobă utilizarea 

garanției UE se publică și sunt accesibile și 

includ motivarea deciziei, concentrându-se 

mai ales asupra îndeplinirii criteriului 

privind adiționalitatea. Publicarea nu 

conține informații sensibile din punct de 

vedere comercial. În sprijinul luării unei 

decizii, Comitetul pentru investiții 

utilizează documentația furnizată de BEI. 

Deciziile prin care se aprobă utilizarea 

garanției UE, însoțite de procesele-verbale 

detaliate, se publică și sunt accesibile și 

includ motivarea deciziei, concentrându-se 

mai ales asupra îndeplinirii criteriului 

privind adiționalitatea. În propunerea sa, 

Comitetul pentru investiții acordă o 

importanță mai mare ocupării forței de 

muncă și sustenabilității. Publicațiile nu 

conțin informații sensibile din punct de 

vedere comercial. În sprijinul luării unei 

decizii, Comitetul pentru investiții 

utilizează documentația furnizată de BEI. 

Fiecare proiect aprobat în cadrul FEIS ar 

trebui însoțit de justificarea argumentată 

și verificabilă a adiționalității de către 

Comitetul director. Evaluarea 

adiționalității proiectelor individuale este 

detaliată, în special în ceea ce privește 

eșecurile pieței pe care FEIS își propune 

să le remedieze. 

 Tabloul de bord funcționează ca un 

instrument de stabilire a priorităților 

pentru fiecare proiect FEIS și se pune la 

dispoziția publicului, de asemenea, după 

evaluarea proiectelor care solicită 

utilizarea garanției UE. În plus, tabelul de 

bord al indicatorilor este utilizat de 

Comitetul pentru investiții pentru a 

asigura o evaluare independentă și 

transparentă a utilizării potențiale și 

efective a garanției UE și pentru a 

prioritiza utilizarea garanției UE pentru 

operațiuni care prezintă punctaj mai mare 

și valoare adăugată. 
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Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e – punctele ia - ic (noi) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la articolul 9 alineatul (2) litera (e), 

se introduc următoarele puncte: 

 „(ia) tehnologia blockchain; 

 (ib) internetul obiectelor; 

 (ic) infrastructuri de protecție a rețelei și 

de securitate cibernetică;” 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

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

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – alineatul 2 – punctul ia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (2), se adaugă 

următoarea literă: 

 „(ia) sprijinirea inițiativelor Uniunii în 

domeniul apărării, în special prin:  

 (i) cercetare și dezvoltare la nivelul 

Uniunii; 

 (ii) dezvoltarea capacităților de 

apărare ale Uniunii; 

 (iii) IMM-uri și întreprinderi cu 

capitalizare medie în domeniul apărării.” 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

BEI își propune ca cel puțin 40 % din 

finanțarea din FEIS în cadrul componentei 

pentru infrastructură și inovare să sprijine 

proiecte cu elemente care contribuie la 

politicile climatice, în conformitate cu 

angajamentele asumate în cadrul COP 21. 

Comitetul director oferă îndrumări 

detaliate în acest scop; 

Comitetul director al FEIS și Comitetul 

pentru investiții se asigură că fiecare 

proiect sprijinit este conform cu criteriile 

prevăzute în prezentul regulament și 

contribuie la atingerea obiectivelor 

climatice ale Uniunii și la stimularea 

tranziției acesteia către durabilitate. Cel 

puțin 40 % din finanțarea din FEIS în 

cadrul componentei pentru infrastructură și 

inovare se alocă pentru proiectele care 

îndeplinesc în mod direct angajamentele 

asumate în cadrul COP 21, precum și 

angajamentele UE2050 de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-

95 %. În plus, cel puțin 20 % din 

finanțarea FEIS sprijină proiecte din 

domeniul eficienței energetice, acordând 

prioritate proiectelor inovatoare la scară 

redusă din sectorul construcțiilor și o 

atenție specială proiectelor care vizează 

eliminarea inegalităților sociale și 

combaterea sărăciei energetice. 

Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 

întreprinderile cu capitalizare medie nu 

este inclusă în acest calcul. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera da (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Normele privind flexibilitatea și punerea 

în aplicare a Pactului de stabilitate și de 

creștere în cadrul componentei preventive 

și corective a pactului nu restricționează 

participarea statelor membre la FEIS. 

Prin urmare, pentru a servi obiectivului 

FEIS privind crearea de locuri de muncă 

și de creștere economică, atunci când 

statele membre și administrațiile 

regionale și locale cofinanțează proiecte 
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individuale sprijinite de FEIS, 

participarea lor este considerată 

contribuție cu caracter excepțional în 

cadrul Pactului de stabilitate și de 

creștere. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 12 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Sumele cu care este alimentat 

fondul de garantare, menționate la alineatul 

(2), se utilizează pentru a atinge un nivel 

corespunzător (denumit în continuare 

„valoarea țintă”) care să reflecte valoarea 

totală a obligațiilor aferente garanției UE. 

Valoarea țintă este de 35 % din totalul 

obligațiilor aferente garanției UE.; 

5. Sumele cu care este alimentat 

fondul de garantare, menționate la alineatul 

(2), se utilizează pentru a atinge un nivel 

corespunzător (denumit în continuare 

„valoarea țintă”) care să reflecte valoarea 

totală a obligațiilor aferente garanției UE. 

Valoarea țintă este de 32 % din totalul 

obligațiilor aferente garanției UE. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a – punctul ii 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – a doua teză  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

De asemenea, EIAH sprijină pregătirea 

proiectelor din domeniul politicilor 

climatice și din cel al economiei circulare 

sau a componentelor unor astfel de 

proiecte, în special în contextul COP 21, 

pregătirea proiectelor din sectorul digital, 

precum și pregătirea proiectelor menționate 

la articolul 5 alineatul (1) al cincilea 

paragraf.; 

De asemenea, EIAH sprijină pregătirea 

proiectelor din domeniul politicilor 

climatice și din cel al economiei circulare 

sau a componentelor unor astfel de 

proiecte, în special în contextul COP 21, 

pregătirea proiectelor transfrontaliere 

ambițioase, a proiectelor de cercetare și 

inovare, cum ar fi cele din sectorul digital 

și al telecomunicațiilor, precum și 

pregătirea proiectelor menționate la 

articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf. 
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Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul i 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) mobilizarea cunoștințelor locale 

pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga 

Uniune și contribuția, ori de câte ori este 

posibil, la îndeplinirea obiectivului de 

diversificare sectorială și geografică al 

FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, 

prin sprijinirea inițierii de operațiuni de 

către BEI; 

(c) mobilizarea cunoștințelor locale și 

regionale pentru a facilita sprijinul FEIS în 

întreaga Uniune și contribuția la 

îndeplinirea obiectivului de diversificare 

sectorială și geografică al FEIS menționat 

în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea 

inițierii și agregării de operațiuni de către 

BEI și dezvoltatorii de proiecte; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul ii 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea de sprijin proactiv cu 

privire la instituirea platformelor de 

investiții; 

(e) furnizarea de sprijin proactiv cu 

privire la instituirea platformelor de 

investiții, ori de câte ori este necesar; 

Platformele de investiții reprezintă un 

instrument esențial pentru soluționarea 

disfuncționalităților pieței, în special în 

ceea ce privește finanțarea de proiecte 

regionale sau tematice multiple, inclusiv 

proiecte în domeniul eficienței energetice 

și proiecte transfrontaliere. Dat fiind că 

dezvoltarea de platforme de investiții în 

Uniune nu este proporțională cu nevoile 

actuale ale pieței, se acordă o atenție 

deosebită extinderii domeniului de 

aplicare și ariei de utilizare a platformelor 

de investiții, pentru a permite agregarea 

eficientă a proiectelor mici; 
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Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iii 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) furnizarea de sprijin privind 

combinarea cu FEIS a altor surse de 

finanțare ale Uniunii (precum fondurile 

structurale și de investiții europene, 

Orizont 2020 și Mecanismul pentru 

interconectarea Europei).; 

(f) furnizarea de sprijin privind 

combinarea FEIS cu alte surse de finanțare 

ale Uniunii, precum fondurile ESI, Orizont 

2020 (inclusiv, printre altele, Institutul 

European de Inovare și Tehnologie) și 

MIE, facilitând astfel combinarea optimă 

a mai multor resurse ale Uniunii; Acest 

lucru se realizează într-o manieră care să 

nu descurajeze atragerea sau mobilizarea 

de fonduri noi sau a capitalului neutilizat; 

  

  

  

  

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iiia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) Se adaugă următoarea literă: 

„ (fa) acordarea de consultanță pentru 

proiecte care implică două sau mai multe 

state membre și furnizarea de sprijin 

pentru înființarea unor entități cu scop 

special sau a altor organisme ad-hoc, 

inclusiv grupuri descentralizate de 

asistență tehnică pentru a satisface mai 

bine nevoile unui anumit sector și/sau ale 

unei anumite regiuni, cum ar fi proiecte 

de eficiență energetică din statele membre 

din sud-est. Se acordă, de asemenea, 
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consultanță pentru proiecte 

multinaționale, intraregionale, 

multiregionale și transfrontaliere, precum 

și cu privire la posibila combinare cu alte 

surse de finanțare din partea Uniunii, 

inclusiv fonduri care implică cooperare 

teritorială în Uniune;” 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul iiib (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiib) Se adaugă următoarea literă: 

 „(fb) acordarea de sprijin suplimentar 

pentru statele membre ale căror piețe 

financiare și de capital au fost grav 

afectate de recenta criză financiară și 

care, prin urmare, se confruntă cu un 

deficit de investiții semnificativ în sectoare 

strategice care oferă avantaje 

concurențiale pe termen lung, inclusiv în 

proiecte de cercetare și inovare riscante și 

mai puțin dezvoltate.” 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Pentru a îndeplini obiectivul 

prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita 

furnizarea de sprijin consultativ la nivel 

local, EIAH vizează să utilizeze experiența 

relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau 

instituțiilor naționale de promovare și a 

autorităților de management al fondurilor 

structurale și de investiții europene. 

5. Pentru a îndeplini obiectivul 

prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita 

furnizarea de sprijin consultativ la nivel 

local, EIAH vizează să utilizeze experiența 

relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau 

instituțiilor naționale de promovare și a 

autorităților de management al fondurilor 

structurale și de investiții europene, 
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precum și să colaboreze cu acestea. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera da (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 7 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (da) alineatul (7) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„7. Uniunea contribuie cu maximum 

20 000 000 EUR pe an la acoperirea 

costurilor operațiunilor EIAH până la 31 

decembrie 2020 pentru serviciile furnizate 

de EIAH în temeiul alineatului (2) care se 

adaugă serviciilor deja disponibile în 

cadrul altor programe ale Uniunii, în 

măsura în care costurile respective nu sunt 

acoperite din suma rămasă din încasările 

provenite din taxele menționate la alineatul 

(4).” 

‘7. Uniunea contribuie cu suma 

necesară, dar cu minimum 20 000 000 

EUR pe an, la acoperirea costurilor 

operațiunilor EIAH până la 31 decembrie 

2020, pentru a-și îndeplini 

responsabilitățile sporite și a intensifica 
serviciile furnizate de EIAH în temeiul 

alineatului (2) care se adaugă serviciilor 

deja disponibile în cadrul altor programe 

ale Uniunii, în măsura în care costurile 

respective nu sunt acoperite din suma 

rămasă din încasările provenite din taxele 

menționate la alineatul (4).” 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 18 – alineatele 7 și 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) alineatele (7) și (8) se elimină. eliminat 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 19 – paragraful 1 a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

BEI și FEI informează sau obligă 

intermediarii financiari să informeze 

beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în 

legătură cu existența sprijinului FEIS.; 

BEI și FEI informează sau obligă 

intermediarii financiari să informeze 

beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în 

legătură cu existența sprijinului FEIS și se 

asigură că informațiile respective sunt 

clar vizibile, în special în cazul IMM-

urilor, în acordul de finanțare și în 

fiecare contract care include sprijin din 

partea FEIS, contribuind astfel la 

creșterea gradului de sensibilizare a 

opiniei publice și la extinderea vizibilității; 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă este necesar, Comisia oferă îndrumări 

detaliate; 

Dacă este necesar, Comisia oferă îndrumări 

detaliate. În plus, Comisia are 

responsabilitatea de a identifica definiții și 

criterii standard pentru a asigura 

transparența cu privire la aspectele legate 

de guvernanța fiscală. De asemenea, 

Comisia depune un raport anual în care 

menționează, pentru fiecare domeniu de 

politică, detaliile tuturor proiectelor din 

cadrul acestora care au primit sprijinul 

Uniunii prin FEIS, inclusiv cuantumul 

total al contribuției fiecărei surse, precum 

și profilurile de risc. În plus, în 

operațiunile sale de finanțare și de 

investiții, BEI respectă principiile și 

standardele prevăzute de dreptul Uniunii 

cu privire la prevenirea utilizării 

sistemului financiar în scopul spălării 

banilor și al finanțării terorismului, 

inclusiv cerința de a lua măsuri 

rezonabile pentru a identifica beneficiarii 

reali, dacă este cazul. 
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Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sectorul telecomunicațiilor: 1 091 

602 000 EUR; 

(b) sectorul telecomunicațiilor: 

1 141 602 000 EUR; 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sectorul energetic: 5 005 075 000 

EUR; 

(c) sectorul energetic: 

5 350 075 000 EUR. 
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