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Fondul european de investiții strategice ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 iunie 2015 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul 

european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 

(UE) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0010), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 172, articolul 173, articolul 175 al 

treilea paragraf și articolul 182 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 

(C8-0007/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 9 

iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 

alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolului 55 din 

Regulamentul de procedură,  

                                                 
1 Avizul din 19 martie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2 Avizul din 16 aprilie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 



– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei 

pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei 

pentru cultură și educație și Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0139/2015), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația comună făcută de Parlamentul European, Consiliu și Comisie anexată 

la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii 

Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ; 

3. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție, care vor fi publicate în seria 

L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului 

legislativ; 

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 iunie 2015 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului 

privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere 

în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru 

investiții strategice 

 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/1017.) 



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

 

1. Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind 

defalcarea pentru programul Orizont 2020 

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit ca următoarele linii bugetare să nu 

contribuie la finanțarea FEIS: «Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European 

pentru Cercetare», «Acțiuni Marie Skłodowska-Curie» și «Răspândirea excelenței și 

extinderea participării». Suma rămasă rezultată din utilizarea suplimentară a marjei 

comparativ cu propunerea Comisiei va fi reintrodusă la celelalte linii bugetare aferente 

programului Orizont 2020 proporțional cu reducerile propuse de Comisie. Defalcarea 

orientativă este prevăzută în anexa I la Regulamentul privind FEIS.” 

2. Declarația Comisiei privind proiectul de buget pentru 2016 

„Comisia va analiza impactul potențial al contribuțiilor la FEIS de la diferitele linii bugetare 

ale programului Orizont 2020 asupra punerii în aplicare eficace a programelor în cauză și va 

propune, dacă este cazul, o scrisoare rectificativă la proiectul de buget general al Uniunii 

pentru 2016 pentru a ajusta defalcarea liniilor bugetare ale programului Orizont 2020.”  

3. Declarația Comisiei privind evaluarea contribuțiilor unice în contextul inițiativei 

FEIS în scopul punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere 

„Fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a Pactului de 

stabilitate și de creștere (PSC), contribuțiile unice ale statelor membre la FEIS sau la 

platformele tematice de investiții sau la platformele tematice de investiții sau la platformele 

de investiții la care participă mai multe țări, instituite pentru punerea în aplicare a planului de 

investiții, fie că sunt realizate de un stat membru sau de băncile naționale de promovare care 

sunt clasificate în sectorul public general sau care acționează în numele unui stat membru, ar 

trebui ca, în principiu, să reprezinte măsuri unice, în înțelesul articolului 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1466/97 al Consiliului și al articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 

Consiliului.” 

 


