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Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea 

duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri 

tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0597), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 172 și 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-

0375/2016), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 decembrie 

20161, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 20162, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 noiembrie 2017, 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 
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afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din 

Regulamentul de procedură, 

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

economice și monetare, precum 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 și Comisiei pentru dezvoltare 

regională (A8-0198/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului.  

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0276 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în 

ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și 

introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de 

consiliere în materie de investiții 

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

cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/2396.) 

  



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ  

 

Declarația Comisiei privind majorarea cu 225 de milioane EUR a programului aferent 

Mecanismului pentru interconectarea Europei 

 

Ca urmare a acordului politic dintre Parlamentul European și Consiliu privind finanțarea FEIS 

2.0, o sumă în valoare de 275 de milioane EUR va fi realocată pornind de la instrumentele 

financiare ale MIE, reprezentând o reducere de 225 de milioane EUR în comparație cu 

propunerea Comisiei. 

Comisia confirmă că programarea financiară va fi revizuită pentru a reflecta majorarea cu 225 

de milioane EUR aferentă programului MIE. 

În cadrul procedurilor bugetare anuale pentru anii 2019-2020, Comisia va face propunerile 

necesare pentru a asigura alocarea optimă a acestei sume în cadrul programului MIE. 

 

 


