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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

I. Observații generale 

 

Europa are de suferit din cauza lipsei investițiilor de la începutul crizei economice și 

financiare. Decizia absolut necesară de a recapitaliza sistemul bancar a mărit nivelul datoriei 

publice și, în cele mai multe cazuri, aceasta s-a adăugat unei situații în care bugetele erau deja 

sub presiune, fapt ce a dus la reducerea fondurilor publice disponibile pentru investiții. În 

același timp, sectorul privat deține active lichide importante, în special ca urmare a politicilor 

de relaxare cantitativă aplicate de băncile centrale, care nu sunt redirecționate către economia 

reală. Consecințele acestei lipse a investițiilor au fost dezastruoase pentru competitivitate, 

creștere și ocuparea forței de muncă. În timp ce alte regiuni din lume au început să iasă din 

criză prin investițiile în infrastructura lor industrială, unele țări europene au rămas în urmă. 

 

În acest context, raportorii pentru aviz salută propunerea Comisiei privind Fondul 

european de investiții strategice care vizează stimularea creșterii economice și, astfel, crearea 

de locuri de muncă printr-un efort comun la nivelul UE. Raportorii pentru aviz susțin 

recurgerea la instrumente financiare inovatoare, prin asocierea partenerilor publici și privați, 

care, dacă va fi realizată într-un mod eficient, sigur și centralizat, va permite optimizarea 

folosirii resurselor. Raportorii pentru aviz susțin și ideea că FEIS ar trebui să se bazeze pe o 

listă de proiecte cu valoare adăugată europeană, care pot fi viabile și care pot stimula 

creșterea. Domeniile vizate de fond, în special infrastructurile în sectoarele transporturilor, 

energiei și telecomunicațiilor, precum și cercetarea, dezvoltarea, educația, folosirea 

sustenabilă a resurselor și IMM-urile par, de asemenea, relevante. 

Totuși, deși susțin în principiu crearea acestui fond, raportorii pentru aviz au o serie de 

preocupări, în special cu privire la implementarea concretă a acestuia.  

 

II. Cuantumul și proveniența fondurilor de susținerea a fondului de garantare al UE 

 

În primul rând, raportorii pentru aviz au îndoieli în privința cuantumului fondului, care pare 

destul de modest, având în vedere investițiile necesare. O contribuție a UE de 8 miliarde EUR 

pentru o garanție de 16 miliarde EUR va necesita un efect de pârghie foarte mare, având în 

vedere profilul de risc al proiectelor vizate, pentru a realiza ținta de 315 miliarde EUR de 

investiții. În plus, această țintă este doar o mică parte din necesitățile investiționale estimate, 

care se ridică la 1 000 de miliarde EUR numai pentru realizarea rețelelor transeuropene în 

sectorul transporturilor și energiei și a infrastructurii în bandă largă. Ca termen de comparație, 

Statele Unite au injectat 800 de miliarde EUR în economia lor din 2009. 

 

Proveniența creditelor folosite pentru a sprijini acest fond și garanțiile sale în afara marjelor 

nealocate, în special Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), nu 

poate fi acceptată de raportori ca prima resursă. Este nefericită ideea periclitării celor două 

programe majore din rubrica bugetului UE legată de competitivitate și creștere care au 

beneficiat de o largă consultare și de un sprijin masiv din partea tuturor părților interesate și 

care sunt conforme cu politicile și prioritățile Uniunii și sunt deja operaționale. 

 

Raportorii pentru aviz consideră că transporturile ar trebui să fie o componentă esențială 

a oricărui plan de investiții al UE, deoarece stimulează toate celelalte sectoare economice. 
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Proiectele de infrastructură de transport creează locuri de muncă la trei niveluri: în timpul 

fazei de construcție, în timpul procesului de exploatare (servicii și industrii) și prin creșterea 

competitivității domeniului vizat și dincolo de acesta. Din păcate, acest sector suferă foarte 

mult din cauza lipsei investițiilor.  

 

Această situație a determinat instituțiile europene să creeze MIE, care a intrat în vigoare la 1 

ianuarie 2014. Pe baza unei consultări vaste și aprobate în mod democratic, acest fond vizează 

deja proiecte cu valoare adăugată europeană. Aceste proiecte trebuie să fie viabile și mature, 

să aibă un impact economic și social clar și să contribuie la realizarea pieței interne. În plus, 

acesta prevede posibilitatea folosirii instrumentelor financiare inovatoare pentru anumite 

proiecte, creând, prin urmare, un efect de pârghie, atunci când este posibil. În cele din urmă, 

MIE a lansat deja prima cerere de propuneri în valoare de 12,2 miliarde EUR. Reducerea 

propusă a bugetului MIE ar putea micșora suma totală disponibilă pentru următorii 5 ani cu 

2,2 miliarde, aceasta ajungând la o medie de numai 400 de milioane EUR pe an, o sumă foarte 

mică față de investițiile necesare în UE.  

 

De asemenea, Orizont 2020 joacă un rol esențial pentru transport. Prin susținerea dezvoltării 

noilor tehnologii pentru fabricarea aeronavelor, vehiculelor și navelor mai ecologice, acest 

program contribuie la reducerea impactului transporturilor asupra mediului. În plus, noile 

concepte privind mobilitatea dezvoltate în cadrul Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 

îmbunătățirea siguranței rutiere și la reducerea congestiei. Potențialele avantaje în privința 

eficienței sunt de cea mai mare importanță pentru competitivitatea industriilor europene ale 

transporturilor și a serviciilor conexe. 

 

În aceste circumstanțe, raportorii pentru aviz nu consideră adecvată reducerea pachetelor 

financiare ale Orizont 2020 și MIE pentru a finanța garanția FEIS. Chiar dacă nu pun la 

îndoială principiul unei garanții în valoare de 16 miliarde EUR suportată de la bugetul UE, 

raportorii pentru aviz propun reducerea impactului acesteia asupra acestor programe, prin 

finanțarea FEIS în primul rând din resurse nealocate din bugetul UE. Doar ca o ultimă soluție, 

fondul de garantare poate recurge la angajamente din fondurile nefolosite ale programelor din 

rubrica 1A a cadrului financiar multianual. 

 

III. Guvernanță și criterii de selectare a proiectelor 

 

Necesitatea de a acționa rapid a dus la crearea unui mecanism care este integrat pe deplin în 

Banca Europeană de Investiții (BEI), ținând seama de experiența acesteia și de capacitatea sa 

de a începe să lucreze imediat. 

 

Aceasta ar putea împiedica participarea unor actori instituționali importanți și a deținătorilor 

de capital privat. În plus, trebuie asigurată nevoia de a respecta politicile Uniunii și de a pune 

în aplicare alegerile strategice făcute de instituțiile europene și, prin urmare, guvernanța nu ar 

trebui să fie numai financiară. Așadar raportorii pentru aviz sugerează reechilibrarea 

sistemului, prin regândirea rolului Comisiei, în special cu privire la deciziile comitetului de 

investiții, și reafirmarea importanței de a urma, în sectorul transporturilor, orientările pentru 

dezvoltarea rețelelor transeuropene care au fost convenite cu doi ani în urmă. Aceasta este cu 

atât mai necesară cu cât controlul democratic va fi exercitat numai ex-post, nu în timpul 

funcționării curente a fondului. 
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Deși sunt de acord că FEIS ar trebui să finanțeze proiecte care pot fi viabile, mature și care 

pot fi implementate pe termen scurt, raportorii pentru aviz ar dori să reamintească dificultățile 

de a finanța în condiții de piață proiectele de infrastructură în domeniul transporturilor, chiar 

dacă acestea sunt îmbunătățite prin instrumente financiare. Pentru a evita situația în care BEI 

se concentrează pe proiecte de transport specifice activității sale obișnuite, care ar putea să nu 

fie în deplină concordanță cu prioritățile UE, proiectul de aviz include o serie de 

amendamente pentru a stimula BEI să se axeze pe proiecte prioritare identificate anterior de 

legislatorii UE și care au un puternic impact socio-economic, inclusiv asupra sustenabilității 

mediului. 

 

Pentru a alinia FEIS la politica UE în acest domeniu, prezentul proiect de aviz menționează 

printre proiectele eligibile pentru sprijinul din FEIS rezerva de proiecte identificate în cele 

două regulamente care stabilesc cadrul politicii UE privind infrastructura de transport pe 

termen mediu. Statele membre, Comisia, Parlamentul, regiunile și părțile interesate au realizat 

acest exercițiu, atunci când au aprobat regulamentele TEN-T și MIE la sfârșitul anului 2013. 

MIE oferă o listă cuprinzătoare de proiecte și priorități pe care statele membre sunt pregătite 

să le pună în practică în anii următori și, în același timp, identifică sectoarele care ar putea 

asigura un venit economic rapid și ar putea fi viabile din punct de vedere economic. Noduri 

urbane în care densitatea ridicată a populației poate asigura suficiente venituri, stații 

intermodale, conexiuni de mare viteză cu aeroporturi, sisteme feroviare urbane și suburbane 

sunt exemple de proiecte care ar putea interesa investitorii. Proiectul de aviz prevede de 

asemenea sprijinul FEIS pentru proiecte care respectă standardele orientărilor pentru 

transportul transeuropean, care vor evita problemele nedorite de interoperabilitate și coerență 

a rețelei. 

 

IV. Stimulente pentru participarea publică și privată la planul Juncker 

 

Pentru ca acest plan să aibă succes, trebuie realizate mai multe modificări ale cadrului de 

reglementare pentru ca fondul să devină mai atractiv atât pentru sectorul public, cât și pentru 

cel privat. 

 

În ceea ce privește participarea statelor membre, noile orientări prezentate de Comisie1 

privind tratamentul fiscal pe care îl vor avea investițiile FEIS în raport cu Pactul de stabilitate 

și de creștere sunt un punct esențial. Aceasta este una dintre principalele noutăți ale pachetului 

de investiții care, în mod paradoxal, nu este inclusă în Regulamentul FEIS. 

 

Parlamentul European a propus deja în 2010 acordarea unui tratament diferențiat pentru 

investițiile pe termen lung în infrastructura de transport la calcularea deficitului public în 

cadrul Pactului2. În acest sens, raportorii pentru aviz salută noua interpretare a Comisiei, dar, 

pentru a asigura securitatea juridică, aceștia sugerează introducerea acestei importante 

modificări în prezenta propunere legislativă. 

 

                                                 
1 COM(2015)0012: „Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de pactul de stabilitate și de 

creștere”. 

2 Punctul 32 din Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2010 referitoare la un viitor sustenabil 

pentru transporturi (P7_TA(2010)0260). 
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În plus, în cadrul procedurii de deficit excesiv, statele membre ar trebui să poată beneficia și 

de aplicarea așa-numitei „clauze de investiții” (aplicare la contribuțiile naționale indirecte), 

deoarece chiar în acest domeniu este o nevoie urgentă de a stimula investițiile. 

 

Faptul că aceste proiecte au fost aprobate de organele de conducere ale FEIS, BEI și Comisie 

face din acestea veritabile proiecte cu valoare adăugată europeană care merită un tratament 

diferențiat. Aceasta va permite ajutarea statelor membre, în special a celor care au mai multe 

dificultăți în a investi și a contribui la FEIS. 

 

În ceea ce privește participarea sectorului privat și pentru a recâștiga încrederea investitorilor, 

raportorii pentru aviz consideră că ar trebui ameliorat semnificativ cadrul de reglementare. 

 

Sunt necesare măsuri pentru reducerea profilului de risc al proiectelor vizate de fond, acestea 

necesitând eforturi în domeniul fiscalității, achizițiilor publice și al deschiderii pieței. Ar 

trebui acordată o atenție deosebită ofertei, pentru a stimula competitivitatea industriei 

europene, de exemplu în privința prețurilor la energie. În cele din urmă, raportorii pentru aviz 

consideră că o ușoară modificare a normelor Solvabilitate II ar fi adecvată pentru a atrage mai 

multe fonduri din sectorul privat. În concluzie, cadrul nostru de reglementare trebuie să 

devină mai stabil, ușor de înțeles și atractiv pentru investiții, criterii ce ar fi trebuit să fie 

condiții prealabile pentru orice plan de investiții al UE. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

și Comisiei pentru bugete, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Criza economică și financiară a dus la o 

scădere a nivelului de investiții în cadrul 

Uniunii. Investițiile au scăzut cu 

aproximativ 15 % față de perioada de vârf 

din 2007. Uniunea suferă în special din 

cauza lipsei investițiilor ca urmare a 

incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 

viitorul economic și a constrângerilor 

fiscale asupra statelor membre. Această 

absență a investițiilor încetinește redresarea 

economică și afectează în mod negativ 

crearea de locuri de muncă, perspectivele 

(1) Criza economică și financiară a dus la o 

scădere a nivelului de investiții în cadrul 

Uniunii. Investițiile au scăzut cu 

aproximativ 15 % față de perioada de vârf 

din 2007. Uniunea suferă în special din 

cauza lipsei investițiilor ca urmare a 

incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 

viitorul economic, a constrângerilor fiscale 

asupra statelor membre și a lipsei unui 

cadru de reglementare favorabil 

întreprinderilor. Această absență a 

investițiilor, care a fost și mai gravă în 
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de creștere și competitivitatea pe termen 

lung. 
statele membre afectate cel mai puternic 

de criză, încetinește redresarea economică 

și afectează în mod negativ crearea de 

locuri de muncă, perspectivele de creștere 

pe termen lung și competitivitatea. Potrivit 

Comisiei, investițiile necesare pentru 

rețelele transeuropene din sectoarele 

transporturilor, energiei și 

telecomunicațiilor sunt estimate la 970 de 

milioane EUR pentru perioada de până în 

anul 2020. 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 

globală vizând disiparea incertitudinilor 

legate de investițiile publice și private. 

Strategia se sprijină pe trei piloni: 

mobilizarea resurselor financiare pentru 

investiții, aducerea investițiilor la 

economia reală și îmbunătățirea mediului 

de investiții în Uniune. 

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 

globală vizând disiparea incertitudinilor 

legate de investițiile publice și private. 

Strategia se sprijină pe trei piloni: 

mobilizarea resurselor financiare pentru 

investiții, aducerea investițiilor la 

economia reală și îmbunătățirea mediului 

de investiții în Uniune. Această strategie 

trebuie să fie complementară obiectivelor 

economice, sociale și de mediu, precum și 

celor legate de coeziunea teritorială ale 

Uniunii, precum și 

Strategiei Europa 2020. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 

trebui îmbunătățit prin eliminarea 

obstacolelor în calea investițiilor, prin 

consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 

gradului de previzibilitate a 

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 

trebui îmbunătățit prin eliminarea 

obstacolelor în calea investițiilor, de 

exemplu, a sarcinilor administrative, prin 

consolidarea pieței unice și prin 
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reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 

și investițiile din Europa, în general, ar 

trebui să beneficieze de această activitate 

paralelă. 

consolidarea cadrului de reglementare 

pentru ca acesta să devină mai simplu, 

mai flexibil și mai stabil și, în consecință, 

mai atractiv. Activitatea FEIS, precum și 

investițiile din Europa, în general, ar trebui 

să beneficieze de această activitate 

paralelă. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 

contribuie la soluționarea dificultăților de 

finanțare și la punerea în aplicare a 

investițiilor productive în Uniune și să 

asigure accesul crescut la finanțare. 

Intenția este ca accesul crescut la finanțare 

să avantajeze în special întreprinderile mici 

și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 

extindă avantajele unui astfel de acces 

sporit la finanțare către societățile cu 

capitalizare medie, care sunt societăți cu 

până la 3000 de angajați. Depășirea 

dificultăților de investiții actuale din 

Europa ar trebui să contribuie la 

consolidarea coeziunii economice, sociale 

și teritoriale în Uniune. 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 

contribuie la soluționarea dificultăților de 

finanțare și la punerea în aplicare a 

investițiilor productive în Uniune și să 

asigure accesul crescut și echitabil la 

finanțarea proiectelor la toate nivelurile. 

Intenția este ca accesul crescut la finanțare 

să avantajeze în special atât întreprinderile 

mici și mijlocii, cât și întreprinderile 

inovatoare nou-înființate. Este de 

asemenea oportun să se extindă avantajele 

unui astfel de acces sporit la finanțare către 

societățile cu capitalizare medie, care sunt 

societăți cu până la 3 000 de angajați. 

Depășirea dificultăților de investiții actuale 

din Europa ar trebui să contribuie la 

consolidarea coeziunii economice, sociale 

și teritoriale în Uniune.  

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 

strategice cu o valoare economică adăugată 

ridicată care contribuie la realizarea 

obiectivelor politicilor Uniunii. 

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 

strategice cu o valoare economică adăugată 

ridicată care contribuie la realizarea 

obiectivelor politicilor Uniunii în 

conformitate cu Strategia Europa 2020. 
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Toate operațiunile din cadrul FEIS ar 

trebui să fie coerente cu politicile Uniunii, 

de exemplu, cu politica de coeziune, și 

complementare cu alte instrumente 

financiare relevante ale UE Investițiile ar 

trebui să garanteze o valoare economică 

și socială adăugată ridicată, prin 

promovarea creșterii sustenabile și a 

inovării, prin asigurarea unor locuri de 

muncă și a unor competențe de înaltă 

calitate, precum și prin integrarea și 

finalizarea pieței unice, stimulând 

competitivitatea Uniunii. FEIS ar trebui 

să contribuie la depășirea dificultăților de 

investiții actuale din Europa și, astfel, să 

contribuie la consolidarea coeziunii 

economice, sociale și teritoriale a Uniunii. 

 Sprijinul FEIS pentru infrastructura de 

transport ar trebui să contribuie la 

realizarea obiectivelor Regulamentului 

(UE) nr. 1316/2013 (MIE) și ale 

Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 

(TEN-T) prin crearea de noi 

infrastructuri, construirea de 

infrastructuri în cazul în care lipsesc și 

modernizarea și renovarea infrastructurii 

existente, făcând totodată posibile 

operațiuni de cercetare și inovare în acest 

sector. Ar trebui să se acorde o atenție 

deosebită proiectelor care creează 

sinergii, consolidând legăturile dintre 

sectoarele transportului, 

telecomunicațiilor și energiei și proiectele 

de transport inteligent și sustenabil. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 

cu un profil de risc-randament mai ridicat 

decât instrumentele existente ale BEI și ale 

Uniunii pentru a asigura 

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 

cu un profil de risc-randament mai ridicat 

decât cele vizate de instrumentele existente 

ale BEI și ale Uniunii pentru a asigura 
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complementaritatea cu activitățile 

existente. FEIS ar trebui să finanțeze 

proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, 

inclusiv în țările cele mai afectate de criza 

financiară. FEIS ar trebui folosit doar 

atunci când nu sunt disponibile alte surse 

de finanțare în condiții rezonabile. 

complementaritatea cu activitățile 

existente. FEIS ar trebui să finanțeze 

proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, în 

special în țările cele mai afectate de criza 

economică și financiară. FEIS ar trebui 

folosit doar atunci când nu sunt disponibile 

alte surse de finanțare în condiții 

rezonabile. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 

despre care se presupune că sunt viabile 

din punct de vedere economic și tehnic, 

ceea ce implică un risc adecvat, 

răspunzând, în același timp, cerințelor 

specifice pentru finanțarea FEIS. 

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 

despre care se presupune că sunt viabile 

din punct de vedere economic și tehnic, 

precum și sustenabile din punctul de 

vedere al mediului, ceea ce implică un risc 

adecvat, răspunzând, în același timp, 

cerințelor specifice pentru finanțarea FEIS. 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 

sprijinul proiectelor de infrastructură și a 

proiectelor de anvergură cu capitalizare 

medie ar trebui luate de către un comitet 

pentru investiții. Comitetul pentru investiții 

trebuie să fie compus din experți 

independenți, care au cunoștințe și 

experiență în materie de proiecte de 

investiții. Comitetul pentru investiții 

trebuie să răspundă în fața unui comitet 

director al FEIS, care ar trebui să 

supravegheze îndeplinirea obiectivelor 

FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 

sprijinul proiectelor de infrastructură și al 

proiectelor de anvergură cu capitalizare 

medie ar trebui luate de către un comitet 

pentru investiții. Comitetul pentru investiții 

trebuie să fie compus din experți 

independenți, care au cunoștințe și 

experiență în materie de proiecte de 

investiții, precum și în domeniile de 

investiții vizate de FEIS, astfel cum se 

prevede la articolul 2a alineatul (2), 

precum și dintr-un reprezentant al 

Comisiei Europene. Acest reprezentant ar 



 

AD\1055563RO.doc 11/37 PE551.752v02-00 

 RO 

FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 

FEI pentru a permite FEI să întreprindă 

proiecte individuale în domenii precum 

întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 

mici cu capitalizare medie. 

trebui să coopereze îndeaproape cu 

direcțiile generale ale Comisiei, în funcție 

de domeniile de investiții ale proiectelor, 

precum și să asigure și să confirme 

consecvența operațiunilor potențiale cu 

politicile Uniunii. Comitetul pentru 

investiții trebuie să răspundă în fața unui 

comitet director al FEIS, care ar trebui să 

supravegheze îndeplinirea obiectivelor 

FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 

FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 

FEI pentru a permite FEI să întreprindă 

proiecte individuale în domeniile 

întreprinderilor mici și mijlocii și 

întreprinderilor mici cu capitalizare medie. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 

să cofinanțeze împreună cu FEIS pe bază 

de proiect sau în cadrul unor platforme de 

investiții care vizează anumite regiuni sau 

sectoare de activitate. 

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 

să cofinanțeze împreună cu FEIS pe bază 

de proiect sau în cadrul unor platforme de 

investiții care pot viza anumite regiuni sau 

sectoare de activitate. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2 a) Comunicarea Comisiei din 13 

ianuarie 2015 („Utilizarea optimă a 

flexibilității în cadrul normelor prevăzute 

de Pactul de stabilitate și de creștere”) 

stabilește criteriile specifice aplicabile 

contribuțiilor la FEIS în contextul 

evaluării sale privind finanțele publice în 

temeiul articolului 126 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. 

Proiectele aprobate de organele de 
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conducere ale FEIS în conformitate cu 

politicile UE sunt considerate veritabile 

proiecte cu valoare adăugată europeană 

care merită un tratament diferențiat în 

raport cu Pactul de stabilitate și de 

creștere. Pentru a încuraja statele 

membre, băncile de promovare naționale 

și platformele de investiții să contribuie la 

FEIS și la operațiunile sale, aceste 

contribuții și participări la proiecte FEIS 

ar trebui considerate măsuri unice în 

sensul Regulamentului (CE) nr. 1467/97 

și al Regulamentului (CE) nr. 1466/97. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21b) Contribuțiile financiare la FEIS sau 

la platformele de investiții specifice 

efectuate de statele membre sau de 

băncile de promovare naționale nu sunt 

luate în considerare de Comisia 

Europeană atunci când stabilește 

ajustarea fiscală fie în cadrul 

componentei preventive, fie în cel al 

componentei corective a Pactului de 

stabilitate și creștere. În plus, profitând la 

maximum de flexibilitatea pactului, 

contribuțiile financiare în numele statului 

pentru operațiuni individuale care sunt 

susținute de FEIS nu sunt luate în 

considerare de Comisia Europeană atunci 

când stabilește ajustarea fiscală fie în 

cadrul componentei preventive, fie în cel 

al componentei corective a pactului. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Având în vedere necesitatea unor 

măsuri urgente în cadrul Uniunii, este 

posibil ca BEI și FEI să fi finanțat proiecte 

suplimentare, care nu se încadrează în 

profilul lor obișnuit, în cursul anului 2015, 

înainte de intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Pentru a maximiza beneficiile 

măsurilor prevăzute în prezentul 

regulament, ar trebui să fie posibil ca 

aceste proiecte suplimentare să fie incluse 

în acoperirea garanției UE dacă respectă 

criteriile de fond prevăzute în prezentul 

regulament. 

(23) Având în vedere necesitatea unor 

măsuri urgente în cadrul Uniunii, este 

posibil ca BEI și FEI să fi finanțat proiecte 

suplimentare, care nu se încadrează în 

profilul lor obișnuit, în cursul anului 2015, 

înainte de intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Pentru a maximiza beneficiile 

măsurilor prevăzute în prezentul 

regulament, ar trebui să fie posibil ca 

aceste proiecte suplimentare să fie incluse 

ulterior în acoperirea garanției UE dacă 

respectă criteriile de fond prevăzute în 

prezentul regulament și dacă raportul risc-

randament este mai mare decât în cazul 

proiectelor vizate de BEI în vederea 

asigurării adiționalității aferente 

operațiunilor existente. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Alături de operațiunile de finanțare 

realizate prin FEIS, se recomandă crearea 

unei Platforme europene de consiliere în 

materie de investiții (denumită în 

continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 

ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 

și elaborarea proiectelor în întreaga 

Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 

specialitate de care dispun Comisia, BEI, 

băncile de promovare naționale și 

autoritățile care gestionează Fondurile 

europene structurale și de investiții. În 

acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 

aspectele legate de asistența tehnică pentru 

investiții în cadrul Uniunii. 

(26) Alături de operațiunile de finanțare 

realizate prin FEIS, se recomandă crearea 

unei Platforme europene de consiliere în 

materie de investiții (denumită în 

continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 

ofere sprijin consolidat statelor membre și 

autorităților lor, investitorilor privați și 

platformelor de investiții de la toate 

nivelurile pentru dezvoltarea și elaborarea 

proiectelor în întreaga Uniune, bazându-se 

pe cunoștințele de specialitate de care 

dispun Comisia, BEI, băncile de 

promovare naționale și autoritățile care 

gestionează Fondurile europene structurale 

și de investiții. În acest fel, s-ar crea un 

ghișeu unic pentru aspectele legate de 

asistența tehnică pentru investiții în cadrul 

Uniunii, în mod descentralizat, dacă este 
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posibil, fără a aduce atingere obiectivului 

programelor actuale de asistență tehnică 

și fără a afecta calitatea sau capacitatea 

acestora de a îndeplini sarcinile ce le 

revin. Pentru a asigura diversificarea 

sectorială a beneficiarilor de instrumente 

financiare, precum și pentru a încuraja 

diversificarea geografică în cadrul 

statelor membre, prin EIAH, comitetul 

director ar trebui să ofere sprijin statelor 

membre și promotorilor de proiecte pentru 

dezvoltarea unei rezerve adecvate de 

proiecte care ar putea fi avute în vedere 

pentru finanțare. În sectorul 

transporturilor, EIAH ar trebui să lucreze 

îndeaproape cu Comisia, cu sprijinul 

Agenției Executive pentru Inovare și 

Rețele, în special în ceea ce privește 

respectarea politicii UE în materie de 

infrastructură de transport. În acest sens, 

EIAH ar trebui să dispună de cunoștințe 

sectoriale. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a acoperi riscurile legate de 

garanția UE acordată BEI, ar trebui instituit 

un fond de garantare. Fondul de garantare 

ar trebui constituit prin vărsăminte 

eșalonate de la bugetul Uniunii. În plus, 

fondul de garantare ar urma să primească 

venituri și rambursări din proiecte care 

beneficiază de sprijinul FEIS, precum și 

sumele recuperate de la debitorii care nu și-

au achitat datoriile, atunci când fondul de 

garantare a onorat deja garanția acordată 

BEI. 

(27) Pentru a acoperi riscurile legate de 

garanția UE acordată BEI, ar trebui instituit 

un fond de garantare. Fondul de garantare 

ar trebui constituit prin vărsăminte 

eșalonate de la bugetul Uniunii. În plus, 

fondul de garantare ar urma să primească 

venituri și rambursări din proiecte care 

beneficiază de sprijinul FEIS, venituri 

obținute din investirea resurselor fondului 

de garantare, precum și sumele recuperate 

de la debitorii care nu și-au achitat 

datoriile, atunci când fondul de garantare a 

onorat deja garanția acordată BEI. 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Pentru a finanța parțial contribuția 

de la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 

pachetele financiare disponibile în 

programul Orizont 2020, Programul-

cadru pentru cercetare și inovare (2014-

2020), prevăzut în Regulamentul (UE) 

nr. 1291/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei, prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului3. Aceste programe servesc 

unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. 

Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 

celor două programe pentru finanțarea 

fondului de garantare să asigure investiții 

mai mari în anumite zone ale mandatelor 

lor decât ar fi posibil prin programele 

existente. FEIS ar trebui să fie în măsură 

să mobilizeze garanția UE pentru a 

multiplica efectul financiar în domeniile 

cercetării, dezvoltării și inovării, 

transporturilor, telecomunicațiilor și 

infrastructurii energetice, comparativ cu 

situația în care resursele ar fi cheltuite 

prin intermediul granturilor, în cadrul 

mecanismului Conectarea Europei și al 

programului Orizont 2020. Prin urmare, 

este oportun să se redirecționeze către 

FEIS o parte din finanțarea preconizată 

în prezent pentru aceste programe. 

(29) Fondul de garantare ar trebui 

finanțat parțial de la bugetul Uniunii, 

folosindu-se în primul rând resursele 

nealocate, excedentele bugetare, 

mecanismele de flexibilitate și toate 

resursele și mecanismele bugetare 

disponibile în temeiul Regulamentului de 

stabilire a cadrului financiar multianual. 

Fondul de garantare ar trebui să nu 

afecteze programele care sunt destinate 

deja investițiilor și care vizează 

consolidarea creșterii și competitivității, 

sunt operaționale și prevăd posibilitatea 

folosirii instrumentelor financiare 

inovatoare. Prin urmare, numai dacă se 

dovedește necesar ca urmare a cererii, ar 

trebui reduse pachetele financiare 

disponibile pentru programele de la 

rubrica 1A din cadrul financiar 

multianual pentru perioada 2014 - 2020. 

În conformitate cu tratatele, autoritatea 

bugetară ar trebui să stabilească anual 

dacă permite folosirea liniilor bugetare 

pentru finanțarea fondului de garantare. 

În ceea ce privește angajamentele și 

plățile, finanțarea fondului de garantare 

ar trebui să fie reevaluată la sfârșitul 

anului 2016, ca parte a revizuirii 

intermediare a cadrului financiar 

multianual [conform articolului 2 din 

Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 1311/2013]. Pentru a evita 

redistribuirea fondurilor de la rubrica 1A 

în perioada 2016-2020, ar trebui 

identificate opțiuni de finanțare 

alternative doar în cazul în care se 

dovedește necesar ca urmare a cererii pe 

baza unei analize a performanțelor și a 

ratelor de execuție a diferitelor programe. 

__________________  
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2 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 (JO 

L 347, 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Regulamentul (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 

Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și 

(CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, 

p. 129). 

 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Deși proiectele identificate în cadrul 

rezervei de proiecte pot fi folosite de BEI 

pentru a identifica și selecta proiecte care 

să beneficieze de sprijinul FEIS, rezerva de 

proiecte ar trebui să aibă un domeniu de 

aplicare mai larg, identificând proiecte în 

întreaga Uniune. Domeniul său de aplicare 

poate include proiecte care pot fi finanțate 

integral de sectorul privat sau cu ajutorul 

altor instrumente disponibile la nivel 

european sau național. Ar trebui ca FEIS să 

poată sprijini finanțările și investițiile 

pentru proiecte identificate de rezerva de 

proiecte, dar includerea pe listă nu ar trebui 

să însemne accesul automat la sprijinul 

FEIS, iar FEIS ar trebui să dispună de 

libertatea de a selecta și de a susține 

proiecte care nu sunt incluse pe listă. 

(33) Deși proiectele identificate în cadrul 

rezervei de proiecte pot fi folosite pentru a 

identifica și selecta proiecte care să 

beneficieze de sprijinul FEIS, rezerva de 

proiecte ar trebui să asigure diversificarea 

sectorială și geografică și să aibă un 

domeniu de aplicare mai larg, identificând 

proiecte în întreaga Uniune. Domeniul său 

de aplicare poate include proiecte care pot 

fi finanțate integral de sectorul privat sau 

cu ajutorul altor instrumente disponibile la 

nivel european sau național. Ar trebui ca 

FEIS să poată sprijini finanțările și 

investițiile pentru proiecte identificate de 

rezerva de proiecte, dar includerea pe listă 

nu ar trebui să însemne accesul automat la 

sprijinul FEIS, iar FEIS ar trebui să 

dispună de libertatea de a selecta și de a 

susține proiecte care nu sunt incluse pe 

listă. 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 

de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 

prezinte în mod regulat Parlamentului 

European și Consiliului rapoarte privind 

progresele și impactul FEIS. 

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 

de cetățenii europeni, Comisia și BEI, 

președintele Grupului director al FEIS și 

directorul executiv al Comitetului de 

investiții al FEIS ar trebui să prezinte în 

mod regulat Parlamentului European și 

Consiliului rapoarte privind progresele și 

impactul FEIS. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia și Banca Europeană de Investiții 

(BEI) încheie un acord privind instituirea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice („FEIS”). 

Comisia și Banca Europeană de Investiții 

(BEI) încheie un acord privind instituirea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice („FEIS”) pentru perioada 2015-

2020. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 

Uniune și să asigure un acces sporit la 

finanțare pentru societățile cu până la 3 000 

de angajați, cu un accent special pe 

întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 

capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 

FEIS”). 

Scopul FEIS este să sprijine investițiile 

strategice pentru Uniune și să asigure un 

acces sporit și echitabil la finanțare pentru 

societățile cu până la 3 000 de angajați, cu 

un accent special pe întreprinderile mici și 

mijlocii, dar și pe întreprinderile nou-

înființate inovatoare, oferind BEI 
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capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 

FEIS”). 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Definiție 

 În sensul prezentului regulament, se 

aplică următoarele definiții. 

 (1) „platformă de investiții” înseamnă 

entitate cu scop special, conturi 

gestionate, regimuri contractuale de 

cofinanțare sau de partajare a riscurilor 

care permit reunirea mai multor resurse 

ale investitorilor. Acestea pot viza un 

anumit sector sau o anumită zonă 

geografică și pot fi gestionate de un 

organism public sau privat; 

 (2) „bănci sau instituții naționale de 

promovare” înseamnă entități juridice 

care desfășoară activități financiare în 

mod profesional și cărora un stat membru 

le-a conferit, la nivel central, regional sau 

local, mandatul de a desfășura activități 

publice de dezvoltare sau de promovare. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valoarea și modalitățile contribuției 

financiare care va fi furnizată de BEI prin 

FEIS; 

(b) valoarea și modalitățile contribuției 

financiare care este furnizată de BEI prin 

FEIS și care nu este mai mică de 

5 000 000 000 EUR în garanții; 
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Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Acordul FEIS prevede crearea unei 

Platforme europene de consiliere în materie 

de investiții (European Investment 

Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI. 

EIAH are ca obiectiv să completeze 

actualele servicii de consultanță ale BEI și 

ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 

consultativ în ceea ce privește 

identificarea, pregătirea și dezvoltarea 

proiectelor de investiții și să acționeze ca 

platformă unică de consultanță tehnică 

pentru finanțarea proiectelor în cadrul 

Uniunii. Aceasta include sprijin privind 

utilizarea asistenței tehnice în vederea 

structurării proiectelor, utilizarea unor 

instrumente financiare inovatoare, 

utilizarea parteneriatelor public-privat și 

consiliere, după caz, privind chestiunile 

relevante din legislația UE. 

Acordul FEIS prevede crearea unei 

Platforme europene de consiliere în materie 

de investiții (European Investment 

Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI. 

EIAH are ca obiectiv să completeze și să 

suplimenteze actualele servicii de 

consultanță ale BEI și ale Comisiei, într-un 

mod descentralizat, dacă este posibil, 

pentru a oferi sprijin consultativ statelor 

membre și autorităților acestora, 

investitorilor privați și platformelor de 

investiții de la toate nivelurile în ceea ce 

privește identificarea, pregătirea și 

dezvoltarea proiectelor de investiții și să 

acționeze ca platformă unică de consultanță 

tehnică pentru finanțarea proiectelor în 

cadrul Uniunii. Aceasta include sprijin 

privind utilizarea asistenței tehnice în 

vederea structurării proiectelor, utilizarea 

unor instrumente financiare inovatoare, 

utilizarea parteneriatelor public-privat și 

consiliere, după caz, privind chestiunile 

relevante din legislația UE. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Comisia este împuternicită să adopte 

acordul FEIS prin intermediul unui act 

delegat în temeiul articolului 17 din 

prezentul regulament. 
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Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atât timp cât Uniunea Europeană și BEI 

sunt singurii contribuitori la FEIS, 

numărul de membri și de voturi din cadrul 

comitetului director este alocat în funcție 

de mărimea contribuțiilor sub formă de 

numerar sau de garanții. 

Atât timp cât Uniunea Europeană și BEI 

sunt singurii contribuitori la FEIS, 

comitetul director este alcătuit din cinci 

membri, dintre care patru sunt numiți de 

Comisia Europeană și unul de BEI. 

Comitetul director alege un președinte din 

rândul membrilor săi pentru un mandat 

fix de trei ani, care poate fi prelungit. 

Numărul membrilor și al voturilor 

Uniunii reflectă contribuțiile sectoriale de 

la bugetul Uniunii, în conformitate cu 

diferitele politici sectoriale menționate la 

articolul 5 alineatul (2). 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comitetul director ia decizii prin consens. Comitetul director se reunește cel puțin o 

dată pe trimestru și ia decizii prin consens. 

La stabilirea politicii privind proiectele și 

a orientării strategice prevăzute la 

alineatul (1) și pentru a evita o expunere 

excesivă, comitetul director ar trebui să 

asigure diversificarea sectorială și 

geografică a beneficiarilor. 

 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 

comitet de investiții, care este responsabil 

de examinarea potențialelor operațiuni 

conforme cu politicile de investiții ale 

FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 

UE pentru operațiuni conforme cu 

articolul 5, indiferent de localizarea lor 

geografică. 

Acordul FEIS prevede că FEIS are un 

comitet de investiții, care este responsabil 

de examinarea potențialelor operațiuni 

conforme cu politicile de investiții ale 

FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 

UE pentru operațiuni conforme cu 

articolul 5, indiferent de localizarea lor 

geografică. 

 Comitetul de investiții este format din șase 

experți independenți și din directorul 

executiv. Experții independenți trebuie să 

aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 

relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 

numiți de comitetul director pentru un 

mandat fix reînnoibil de trei ani. 

Comitetul de investiții este format din opt 

experți independenți, directorul executiv și 

un reprezentant al Comisiei Europene. 

Experții independenți au un nivel ridicat de 

experiență pertinentă de piață în ceea ce 

privește finanțarea proiectelor, precum și 

în sectoarele de investiții vizate de FEIS, 

astfel cum sunt definite la articolul 5 

alineatul (2) și sunt selecționați de 

comitetul director pentru un mandat fix 

reînnoibil de trei ani, cu o durată maximă 

de șase ani. Recrutarea acestora urmează 

o procedură transparentă, iar declarația 

lor de interese financiare este transmisă 

Comisiei, Parlamentului European și 

Consiliului. Reprezentantul Comisiei 

Europene nu are drept de vot, dar va avea 

rolul de a confirma consecvența 

eventualelor operațiuni cu politicile 

Uniunii. În funcție de domeniile de 

investiții ale proiectelor, reprezentantul 

Comisiei cooperează îndeaproape cu 

direcțiile generale competente ale 

Comisiei. În sectorul transporturilor, 

comitetul de investiții ține seama de 

recomandările exprimate de respectiva 

direcție generală a Comisiei. 

Deciziile comitetului de investiții se iau cu 

majoritate simplă.  

Deciziile comitetului de investiții se iau cu 

majoritate simplă și sunt aprobate de 

comitetul director. 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Uniunea acordă BEI o garanție pentru 

operațiuni de finanțare sau de investiții 

efectuate în cadrul Uniunii și care fac 

obiectul prezentului regulament (denumită 

în continuare „garanția UE”). Garanția UE 

se acordă ca garanție la cerere pentru 

instrumentele menționate la articolul 6. 

Prin intermediul FEIS, Uniunea acordă 

BEI o garanție irevocabilă și 

necondiționată pentru operațiuni de 

finanțare sau de investiții efectuate în 

cadrul Uniunii și care fac obiectul 

prezentului regulament (denumită în 

continuare „garanția UE”). Garanția UE se 

acordă ca garanție la cerere pentru 

instrumentele menționate la articolul 6. 

Garanția este disponibilă pentru proiecte 

în țări terțe cu condiția ca aceste proiecte 

să necesite cooperarea transfrontalieră cu 

un stat membru și să existe un acord scris 

între țările vizate de proiect. 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 Articolul 5 

Cerințe privind utilizarea garanției UE Cerințe privind utilizarea garanției UE 

1. Acordarea garanției UE este 

condiționată de intrarea în vigoare a 

acordului FEIS. 

1. Acordarea garanției UE este 

condiționată de intrarea în vigoare a 

acordului FEIS. 

2. Garanția UE se acordă pentru operațiuni 

de finanțare și de investiții ale BEI, 

aprobate de comitetul de investiții 

menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 

pentru finanțare către FEI pentru a efectua 

operațiuni de finanțare și de investiții ale 

BEI, în conformitate cu articolul 7 

alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 

să fie conforme cu politicile Uniunii și să 

sprijine oricare dintre următoarele 

2. Garanția UE se acordă, cu condiția să 

fie aprobată de comitetul director, pentru 

operațiuni de finanțare și de investiții ale 

BEI, aprobate de comitetul de investiții 

menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 

pentru finanțare către FEI, în conformitate 

cu articolul 7 alineatul (2), pentru a 

efectua operațiuni de finanțare și de 

investiții ale BEI, de asemenea cu 

aprobarea comitetului de investiții. 

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
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obiective generale: politicile Uniunii și sprijină oricare dintre 

următoarele obiective generale: 

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 

domeniile transportului, în special în 

centre industriale; energie, în special 

interconexiunile energetice; și 

infrastructura digitală;  

(a) în ceea ce privește transportul, 

dezvoltarea de noi infrastructuri, 

renovarea infrastructurii existente și 

construirea de infrastructuri în cazul în 

care lipsesc în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 (MIE) 

și Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 

(orientările TEN-T), atât la nivelul 

rețelelor centrale și cele globale, cât și al 

priorităților orizontale; 

(b) investițiile în educație și formare, 

sănătate, cercetare și dezvoltare, 

tehnologia informației și comunicațiilor și 

inovare;  

(b) dezvoltarea de proiecte ce vizează 

mobilitatea urbană inteligentă și 

sustenabilă, care să aibă în vedere și 

obiectivele legate de accesibilitate, 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, energie și accidente; 

(c) extinderea surselor regenerabile de 

energie și creșterea eficienței energetice și 

a resurselor; 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii energetice, în conformitate 

cu prioritățile uniunii energetice și cu 

Cadrul de politici climatice și energetice 

pentru 2020, 2030 și 2050, în special în 

ceea ce privește interconexiunile, rețelele 

inteligente de distribuție, stocarea energiei 

și sincronizarea piețelor; 

(d) proiecte de infrastructură în domeniul 

mediului, al resurselor naturale, al 

dezvoltării urbane și în domeniul social; 

(d) extinderea energiei din surse 

regenerabile; eficiența utilizării 

resurselor; eficiența energetică și 

economisirea energiei, acordând o atenție 

specială reducerii cererii de energie prin 

managementul cererii de energie și 

reabilitarea clădirilor; 

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru 

societățile menționate la articolul 1 

alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește 

finanțarea riscurilor legate de capitalul 

circulant. 

(e) dezvoltarea de tehnologii ale 

informației și comunicațiilor; 

infrastructură digitală și de 

telecomunicații și rețele de bandă largă în 

toată Uniunea; 

 (f) dezvoltarea de proiecte bazate pe 

sinergii între rețelele transeuropene de 

transport, de telecomunicații și de energie, 

astfel cum sunt definite în Regulamentul 

nr. 1315/2013 privind MIE; 

 (g) investiții în inovare, cercetare și 

dezvoltare, inclusiv în infrastructura de 
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cercetare, în proiecte pilot și 

demonstrative, colaborări între mediul 

academic și industrie, precum și 

transferul de cunoștințe și tehnologie; 

 (h) investiții în educație, formare și 

competențe antreprenoriale; 

 (i) investiții în soluțiile inovatoare în 

domeniul sănătății, de exemplu, în e-

sănătate și în medicamente noi și eficace, 

și în sectorul social; 

 (j) investiții în industriile culturale și 

creative; 

 (k) investiții în proiecte și infrastructuri 

pentru protecția și gestionarea mediului; 

consolidarea serviciilor ecosistemice și a 

dezvoltării urbane durabile; 

 (l) furnizarea de sprijin financiar pentru 

IMM-uri, inclusiv pentru întreprinderi 

nou înființate și de tip spin-off și pentru 

întreprinderi mici cu capitalizare medie, 

inclusiv în ceea ce privește finanțarea 

riscurilor legate de capitalul circulant, cu 

scopul de a asigura poziția de lider în 

domeniul tehnologic în sectoare 

inovatoare și sustenabile; 

 (m) finanțarea proiectelor care sunt în 

conformitate cu obiectivele Programului-

cadru Orizont 2020 și al Mecanismului 

pentru interconectarea Europei. 

 FEIS sprijină doar proiecte și operațiuni 

care: 

 a) au o valoare adăugată europeană și 

sunt coerente cu politicile Uniunii, în 

conformitate cu Strategia Europa 2020 și 

creează o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii; respectă obiectivele 

menționate la articolul 9 și sunt coerente 

cu articolul 10 și cu anexa I din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

 b) sunt viabile din punct de vedere 

economic și tehnic; 

 c) asigură adiționalitatea față de 

activitățile existente, neputând fi realizate 
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cu instrumentele de finanțare existente 

ale UE; 

 d) maximizează, în cazul în care este 

posibil, mobilizarea capitalului din 

sectorul privat; 

 e) sunt sustenabile cu beneficii la nivelul 

societății și cu o valoare adăugată netă 

dovedite în ceea ce privește crearea de 

locuri de muncă durabile, investițiile și 

competitivitatea, luând în considerare 

costurile și beneficiile proiectului pe toată 

durata de viață preconizată a acestuia. 

 FEIS oferă acces privilegiat la garanții 

pentru proiecte mici și actori mici, în 

urma unei strategii de reducere a 

riscurilor. În acest scop, garanția UE se 

acordă, printre altele, pentru instituirea: 

 – unui fond special pentru eficiență 

energetică, care acoperă o sumă a 

garanțiilor de cel puțin 5 miliarde de 

euro, în special pentru a sprijini proiecte 

promovate de orașe și de guverne locale, 

 – unui fond special pentru IMM-uri, care 

acoperă o sumă de cel puțin 5 miliarde de 

euro și care este implementat de FEI 

conform dispozițiilor definite la articolul 

7. 

 Investițiile sunt în conformitate cu 

orientările și criteriile privind investițiile 

adoptate de BEI la 23 iulie 2013. 

În plus, garanția UE se acordă, prin 

intermediul BEI, pentru sprijinirea 

platformelor de investiții specifice și a 

băncilor naționale de promovare care 

investesc în operațiuni care îndeplinesc 

cerințele prezentului regulament. În acest 

caz, comitetul director va specifica 

politicile privind platformele de investiții 

eligibile. 

În plus, garanția UE se acordă, prin 

intermediul BEI, pentru sprijinirea 

platformelor de investiții specifice și a 

băncilor naționale de promovare care 

investesc în operațiuni care îndeplinesc 

cerințele prezentului regulament. În acest 

caz, comitetul director specifică politicile 

privind platformele de investiții eligibile. 

3. În conformitate cu articolul 17 din 

statutul Băncii Europene de Investiții, BEI 

percepe de la beneficiarii operațiunilor de 

finanțare sume pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de FEIS. Fără a aduce 

3. În conformitate cu articolul 17 din 

statutul Băncii Europene de Investiții, BEI 

percepe de la beneficiarii operațiunilor de 

finanțare sume pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de FEIS. Fără a aduce 



 

PE551.752v02-00 26/37 AD\1055563RO.doc 

RO 

atingere paragrafelor 2 și 3, nicio altă 

cheltuială administrativă și niciun alt tip de 

taxă a BEI, pentru activitățile de finanțare 

și investiții desfășurate de BEI în temeiul 

prezentului regulament, nu sunt acoperite 

din bugetul Uniunii. 

atingere paragrafelor 2 și 3, nicio altă 

cheltuială administrativă și niciun alt tip de 

taxă a BEI pentru activitățile de finanțare și 

investiții desfășurate de BEI în temeiul 

prezentului regulament nu sunt acoperite 

din bugetul Uniunii. 

BEI poate cere executarea garanției UE, în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 

litera (e), într-o limită maximă cumulată 

corespunzând cu 1 % din totalul 

obligațiilor restante rezultate din garanția 

UE pentru a acoperi cheltuielile care, deși 

facturate beneficiarilor operațiunilor de 

finanțare, nu au fost recuperate. 

BEI poate cere executarea garanției UE, în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 

litera (e), într-o limită maximă cumulată 

corespunzând cu 1 % din totalul 

obligațiilor restante rezultate din garanția 

UE pentru a acoperi cheltuielile care, deși 

facturate beneficiarilor operațiunilor de 

finanțare, nu au fost recuperate.  

Taxele către BEI, în cazul în care BEI 

furnizează FEI finanțare din partea FEIS 

care beneficiază de garanția UE în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (2) pot 

fi recuperate din bugetul Uniunii. 

Taxele către BEI, în cazul în care BEI 

furnizează FEI finanțare din partea FEIS 

care beneficiază de garanția UE în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (2) pot 

fi recuperate din bugetul Uniunii. 

4. Cu condiția ca toate criteriile de 

eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 

statele membre pot utiliza fondurile 

structurale și de investiții europene pentru 

a contribui la finanțarea proiectelor 

eligibile în care BEI investește cu sprijinul 

garanției UE. 

4. Cu condiția ca toate criteriile de 

eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 

statele membre pot utiliza orice tip de 

finanțare a Uniunii, inclusiv fondurile 

structurale și de investiții europene, pentru 

a contribui la finanțarea proiectelor 

eligibile în care BEI investește cu sprijinul 

garanției UE. 

 Comisia, BEI și statele membre se asigură 

că toate investițiile sprijinite de FEIS iau 

în considerare impactul lor în funcție de 

sector la nivel local și regional asupra 

coeziunii economice, sociale și teritoriale, 

crescând cererea, fără a afecta oferta, și 

promovează sinergii și coordonare 

eficientă între FEIS și fondurile 

structurale și de investiții europene, 

pentru a se asigura că acestea contribuie 

la îndeplinirea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale a Uniunii și la 

reducerea șomajului. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) plăți din bugetul general al Uniunii, (a) contribuții din bugetul general al 

Uniunii, 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) orice alte plăți primite de Uniune în 

conformitate cu acordul FEIS. 

(d) orice alte contribuții primite de Uniune 

în conformitate cu acordul FEIS. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sumele cu care este alimentat fondul de 

garantare, prevăzute la alineatul (2) literele 

(c) și (d), constituie venituri alocate 

interne, în conformitate cu articolul 21 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) 

nr. 966/2012. 

3. Sumele cu care este alimentat fondul de 

garantare, prevăzute la alineatul (2) literele 

(b), (c) și (d), constituie venituri alocate 

interne, în conformitate cu articolul 21 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) 

nr. 966/2012. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Valoarea țintă este inițial atinsă prin plăți 

treptate din resursele menționate la 

alineatul 2 litera (a). În cazul în care au 

existat cereri de executare a garanției în 

perioada inițială de constituire a fondului 

de garantare, sumele care au alimentat 

fondul de garantare, prevăzute la alineatul 

(2) literele (b), (c) și (d), contribuie, de 

Valoarea țintă este inițial atinsă prin 

mobilizarea treptată a resurselor 
menționate la alineatul 2 litera (a). În cazul 

în care au existat cereri de executare a 

garanției în perioada inițială de constituire 

a fondului de garantare, sumele care au 

alimentat fondul de garantare, prevăzute la 

alineatul (2) literele (b), (c) și (d), 
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asemenea, la atingerea valorii țintă până la 

o valoare egală cu cea a cererilor de 

executare a garanției. 

contribuie, de asemenea, la atingerea 

valorii țintă până la o valoare egală cu cea 

a cererilor de executare a garanției. 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a . Fără a aduce atingere articolului 8 

alineatul (5), valoarea țintă este atinsă 

treptat prin angajamente bugetare 

destinate fondului de garantare, care 

urmează să fie decise în cadrul procedurii 

bugetare anuale, utilizând orice surplus 

bugetar înscris în bugetul general al 

Uniunii Europene și toate resursele 

bugetare disponibile, ținând seama în 

mod corespunzător de toate mijloacele 

disponibile în temeiul Regulamentului nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014 - 2020, 

în special de: 

 (i) marja globală pentru plăți, 

 (ii) marja globală pentru angajamente, 
 

 (iii) instrumentul de flexibilitate, 

 (iv) marja pentru situații neprevăzute. 

 Doar în cazul în care se dovedește necesar 

ca urmare a cererii și ca soluție de ultimă 

instanță, cu respectarea deplină a 

punctelor 17 și 18 din AII din 2 decembrie 

2013, fonduri din programele multianuale 

din rubrica 1A pot fi redistribuite dacă se 

dovedește că aceste programe nu 

beneficiază de suficiente credite de 

angajament.  
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Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b . Finanțarea fondului de garantare, 

atât cu privire la creditele de angajament, 

cât și cu privire la creditele de plată, este 

revizuită în cadrul evaluării la jumătatea 

perioadei a CFM pentru 2014-2020, care 

urmează să fie lansată până cel târziu la 

sfârșitul anului 2016, așa cum prevede 

articolul 2 din Regulamentul nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a CFM pentru perioada 

2014 - 2020. Pentru a evita redistribuirea 

fondurilor de la rubrica 1A în perioada 

2016-2020, sunt identificate opțiuni de 

finanțare alternative, în cazul în care se 

dovedește necesar ca urmare a cererii pe 

baza unei analize a performanțelor și a 

ratelor de execuție a diferitelor programe.  

 În cazul în care redistribuirea din 

programele UE a fost convenită în cadrul 

procedurii bugetare anuale drept sursă de 

finanțare pentru garanția UE în anii de 

dinaintea revizuirii la jumătatea perioadei 

a CFM, Parlamentul European și 

Consiliul analizează, cu această ocazie, 

modalități de a le compensa în cea mai 

mare măsură posibil. 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) orice surplus este plătit într-o singură 

tranșă către o poziție specială din declarația 

de venituri din bugetul general al Uniunii 

Europene pe anul n+1, 

(a) orice surplus este plătit într-o singură 

tranșă către o poziție specială din declarația 

de venituri din bugetul general al Uniunii 

Europene pe anul n+1 și este realocat 

programelor ale căror pachete financiare 
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au fost reduse pentru a finanța fondul de 

garantare, în conformitate cu alineatul 

(5a) (nou), pentru a compensa 

respectivele pierderi; 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 

membre, promovează crearea unei rezerve 

transparente de proiecte de investiții 

actuale și potențiale în viitor din Uniune. 

Rezerva nu aduce atingere proiectelor 

finale selectate pentru sprijin în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (5). 

1. Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 

membre, creează o rezervă transparentă 

de proiecte de investiții actuale și 

potențiale în Uniune. Rezerva nu aduce 

atingere proiectelor finale selectate pentru 

sprijin în conformitate cu articolul 3 

alineatul (5). În sectorul transportului, 

rezerva ar trebui să aibă ca bază 

prioritățile și proiectele identificate în 

Regulamentul nr 1315/2013 privind TEN-

T și Regulamentul nr. 1316/2013 privind 

MIE. 

 

2. Comisia și BEI elaborează, actualizează 

și difuzează, în mod regulat și structurat, 

informații cu privire la investițiile actuale 

și viitoare care contribuie în mod 

semnificativ la atingerea obiectivelor 

politice ale UE. 

2. Comisia și BEI elaborează, actualizează 

și difuzează, în mod regulat, transparent și 

structurat, informații cu privire la 

investițiile actuale și viitoare care 

contribuie în mod semnificativ la atingerea 

obiectivelor politice ale UE. 

3. Statele membre elaborează, actualizează 

și difuzează, în mod regulat și structurat, 

informații cu privire la proiectele de 

investiții actuale și viitoare de pe teritoriul 

lor.  

3. Statele membre elaborează, actualizează 

și difuzează, în mod regulat, transparent și 

structurat, informații cu privire la 

proiectele de investiții actuale și viitoare de 

pe teritoriul lor.  

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) o evaluare a impactului 

socioeconomic și de mediu al proiectelor 

finanțate prin FEIS, bazată pe o listă de 

indicatori de performanță. Pentru 

operațiunile de transport, evaluarea se 

bazează pe lista indicatorilor stabiliți la 

articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 1316/2013 (MIE); 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (e a) o evaluare a activităților desfășurate 

de EIAH; 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 Articolul 11 

Responsabilitate Responsabilitate 

1. La cererea Parlamentului European, 

directorul executiv este audiat de 

Parlamentul European cu privire la 

performanțele FEIS.  

1. La cererea Parlamentului European și cel 

puțin o dată pe an, președintele 

comitetului director și directorul executiv 

participă la o audiere comună organizată 
de comisiile competente din Parlamentul 

European cu privire la performanțele FEIS.  

2. Directorul executiv răspunde verbal sau 

în scris la întrebările adresate FEIS de 

Parlamentul European, în termen de cel 

mult cinci săptămâni de la primirea 

întrebărilor.  

2. Directorul executiv răspunde verbal sau 

în scris la întrebările adresate FEIS de 

Parlamentul European, în termen de cel 

mult cinci săptămâni de la primirea 

întrebărilor.  

3. La cererea Parlamentului European, 3. La cererea Parlamentului European, cel 
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Comisia transmite Parlamentului European 

un raport cu privire la aplicarea prezentului 

regulament. 

puțin o dată pe an, Comisia transmite 

Parlamentului European un raport cu 

privire la aplicarea prezentului regulament. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 iunie 2018 și, ulterior, la 

fiecare trei ani: 

2. Până la 30 iunie 2018, din doi în doi ani 

ulterior și la 6 luni de la data încetării 

acordului FEIS: 

 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În conformitate cu propriile politici de 

transparență cu privire la accesul la 

documente și informații, BEI pune la 

dispoziția publicului, pe site-ul său de 

internet, informații cu privire la toate 

operațiunile de finanțare și de investiții ale 

BEI, precum și cu privire la modul în care 

acestea contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor generale menționate la 

articolul 5 alineatul (2). 

În conformitate cu propriile politici de 

transparență cu privire la accesul la 

documente și informații, BEI pune la 

dispoziția publicului, pe site-ul său de 

internet, informații cu privire la toate 

operațiunile de finanțare și de investiții ale 

BEI, precum și cu privire la modul în care 

acestea contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor și a altor criterii de 

eligibilitate generale menționate la 

articolul 5a. Un schimb de informații 

periodic va fi organizat între Parlamentul 

European și BEI cu privire la 

operațiunile de finanțare și investiții 

derulate de BEI în temeiul prezentului 

regulament. 
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Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Clauza de investiții 

 În sensul articolului 5 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și al 

articolului 3 alineatul (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 1467/97, 

următoarele contribuții sunt considerate 

măsuri unice: 

 (a) contribuțiile financiare la FEIS ale 

statelor membre sau ale băncilor de 

promovare naționale; 

 (b) contribuții financiare ale statelor 

membre sau ale băncilor de promovare 

naționale la platforme de investiții 

specifice eligibile în temeiul prezentului 

regulament; 

 (c) contribuții financiare în numele 

statului pentru operațiuni individuale 

sprijinite prin FEIS. 

 Toate contribuțiile financiare menționate 

la primul paragraf contribuie la atingerea 

obiectivelor politicilor Uniunii și sunt 

considerate un factor relevant în sensul 

articolului 2 alineatul (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 1467/97, astfel 

încât acestea nu pot depăși valoarea de 

referință menționată la articolul 126 

alineatul (2) din TFUE. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 
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Modificări la Regulamentul (UE) 

nr. 1291/2013 

 

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 se 

modifică după cum urmează: 

 

(1) La articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) 

se înlocuiesc cu următorul text: 

 

'1. Pachetul financiar pentru punerea în 

aplicare a programului Orizont 2020 este 

stabilit la 74 328,3 milioane EUR în 

prețuri curente, din care o sumă maximă 

de 71 966,9 milioane EUR este alocată 

activităților în temeiul titlului XIX din 

TFUE. 

 

Creditele anuale se autorizează de către 

Parlamentul European și de către 

Consiliu în limitele cadrului financiar 

multianual. 

 

2. Suma destinată activităților prevăzute 

la titlul XIX din TFUE se repartizează 

între prioritățile prevăzute la articolul 5 

alineatul (2) din prezentul regulament, 

după cum urmează: 

 

(a) 23 897,0 milioane EUR în prețuri 

curente pentru prioritatea „Excelența 

științifică”; 

 

(b) 16 430,5 milioane EUR în prețuri 

curente pentru prioritatea „Poziția de 

lider în sectorul industrial”; 

 

(c) 28 560,7 milioane EUR în prețuri 

curente pentru prioritatea „Provocări 

societale”. 

 

Suma maximă totală a contribuției 

financiare a Uniunii din partea Orizont 

2020 destinată pentru obiectivele specifice 

prevăzute la articolul 5 alineatul (3) și 

pentru acțiunile nenucleare directe ale 

CCC este următoarea: 

 

(i) 782,3 milioane EUR în prețuri curente 

pentru „Răspândirea excelenței și 

extinderea participării”; 

 

(ii) 443,8 milioane EUR în prețuri curente 

pentru „Știința cu și pentru societate”; 
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(iii) 1 852,6 milioane EUR în prețuri 

curente pentru acțiunile nenucleare 

directe ale CCC. 

 

Defalcarea orientativă pentru prioritățile 

și obiectivele specifice stabilite la articolul 

5 alineatele (2) și (3) este prevăzută în 

anexa II. 

 

3. EIT este finanțat printr-o contribuție 

maximă de la Orizont 2020 în valoare de 

2 361,4 milioane EUR în prețuri curente, 

astfel cum este prevăzut în anexa II.” 

 

(2) Anexa II se înlocuiește cu textul din 

anexa I la prezentul regulament. 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 19 eliminat 

Modificare la Regulamentul (UE) 

nr. 1316/2013 

 

La articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 

1316/2013, alineatul (1) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 

'1. Pachetul financiar de punere în 

aplicare aferent MIE pentru perioada 

2014-2020 este de 29 942 259 000 EUR 

(*) în prețuri curente. Această sumă se 

distribuie după cum urmează: 

 

(a) sectorul transporturilor: 

23 550 582 000 EUR, din care 

11 305 500 000 EUR se transferă din 

Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, 

în conformitate cu prezentul regulament, 

exclusiv în statele membre eligibile pentru 

finanțare din partea Fondului de 

coeziune; 

 

(b) sectorul telecomunicațiilor: 1 041 602 

000 EUR; 
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(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 

EUR. 

 

Aceste valori nu aduc atingere aplicării 

mecanismului de flexibilitate prevăzut în 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului (*). 

 

(*) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014 - 2020 

(JO L 347, 20.12.2013, p. 884).” 

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Anexa 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 
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