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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context și observații privind procedura 

Banca Europeană de Investiții (BEI), ai cărei acționari sunt statele membre, reprezintă unul 
dintre cele mai importante instrumente financiare ale UE. Împrumuturile acordate de BEI 
unor beneficiari din afara UE (9 miliarde EUR) au reprezentat peste 12 % din împrumuturile 
sale totale acordate în 2010.

Mandatul extern al BEI, adică garanția bugetară a UE care acoperă riscurile de natură 
suverană și politică legate de operațiunile de împrumut și de garantare a împrumuturilor 
realizate de bancă în afara UE, este stabilit prin codecizie de către Parlament și Consiliu odată 
cu adoptarea Deciziei 633/2009/CE din 13 iulie 2009, după contestarea temeiului juridic de 
către Parlamentul European (PE)1.

La 21 aprilie 2010, Comisia a prezentat PE și Consiliului o propunere de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de 
Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor 
proiecte din afara Uniunii Europene2. Propunerea de decizie se bazează pe evaluarea 
intermediară a mandatului extern al BEI prevăzută în Decizia 633/2009/CE. Această evaluare 
a fost prezentată într-o comunicare a Comisiei3, care s-a bazat pe o evaluare externă 
supravegheată și gestionată de un comitet director al „înțelepților” (Steering Committee of 
Wise Persons), pe o evaluare efectuată de un consultant extern4 și pe evaluări specifice 
efectuate de serviciul de evaluare al BEI.

La nivel de comisie, au fost depuse mai multe amendamente în primă lectură, inclusiv 
amendamente de compromis care au fost rezultatul unor contacte informale multiple cu cinci 
comisii parlamentare și al avizelor primite de la acestea. La 27 ianuarie 2011, Comisia pentru 
bugete (BUDG) și-a adoptat recomandarea prezentată în ședință plenară care cuprindea un 
amendament global de compromis sub forma unui text consolidat.

În cursul ședinței din 17 februarie 2011, Parlamentul European a adoptat în primă lectură o 
rezoluție legislativă5 de modificare a propunerii Comisiei. 

                                               
1 Un Fond de garantare protejează bugetul UE de șocurile care l-ar putea afecta în situația 
nerambursării împrumuturilor care sunt garantate de către UE. În prezent, 9 % din suma totală 
contractată acordată cu titlu de împrumut este pusă la dispoziție în cadrul Fondului de la 
buget. Provizionarea Fondului de garantare are loc în exercițiul N+2 de la acordarea 
împrumutului.
2 2010/0101 (COD) - COM(2010)0174, SEC(2010)0443.
3 COM(2010)0173, SEC(2010)442.
4 Evaluare independentă realizată de COWI (februarie 2010), Michael Camdessus et al., 
„Mandatul extern al BEI pentru perioada 2007-2013. Evaluare intermediară: Raport și 
recomandări ale comitetului director al „înțelepților”, februarie 2010. Disponibil la adresa: 
<www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-
term_review.pdf. 
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
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La 3 martie 2011, raportorul a primit un mandat din partea Comisiei BUDG, în vederea 
inițierii de negocieri cu Consiliul și Comisia cu scopul de a ajunge la un acord în a doua
lectură, în conformitate cu Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii 
de codecizie1 și cu articolul 70.

S-a organizat o serie de triloguri informale, la care au participat PE, Consiliul și Comisia (a se 
vedea anexa). BEI a fost invitată să abordeze problemele de interes în cadrul unor reuniuni 
separate și a fost informată cu regularitate asupra progreselor înregistrate. În acest context, la 
data de 21 iunie s-a ajuns la un acord, care a fost confirmat de către Comisia BUDG prin 
intermediul unei scrisori a președintelui său din 27 iunie 2011 și de către COREPER la data 
de 14 septembrie 2011.

La 19 septembrie 2011, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, în conformitate cu 
articolul 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), acordul fiind inclus 
în poziția Consiliului.

2. Propunerea Comisiei: obiective și elemente principale

Obiectivul general, pe baza concluziilor evaluării intermediare, este asigurarea continuității în 
acordarea garanției UE pentru operațiunile de finanțare externă ale BEI, pentru tot restul 
perspectivelor financiare actuale 2007-2013, introducând în același timp câteva elemente noi 
în mandat.

Elementele noi sunt următoarele:

* Activarea „mandatului opțional” de 2 miliarde EUR, care a fost pus în rezervă. Acest 
mandat opțional va fi activat nu ca o majorare a plafoanelor regionale individuale, ci ca 
mandat consacrat proiectelor care contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice în toate 
regiunile acoperite de decizie. 

* Înlocuirea sistemului actual de obiective regionale pentru operațiuni care beneficiază de 
garanția UE cu obiective orizontale de nivel înalt, acoperind toate regiunile vizate de 
mandatul extern. 

* Elaborarea de către Comisie, în colaborare cu BEI și prin consultare cu Serviciul European 
de Acțiune Externă (SEAE), a unor orientări operaționale pentru fiecare regiune vizată de 
mandatul extern, care să reflecte strategiile regionale ale UE, în vederea întăririi legăturii 
dintre implementarea activităților BEI conforme obiectivelor generale de înalt nivel în temeiul 
mandatului extern și prioritățile regionale ale UE.

* Întărirea capacității BEI de a sprijini obiectivele de dezvoltare ale UE prin 

– ameliorarea evaluării și monitorizării de către BEI a aspectelor sociale și de 
dezvoltare ale proiectelor;

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5. 
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– concentrarea intervențiilor BEI în sectoarele care vor favoriza dezvoltarea 
țărilor terțe, cum ar fi infrastructura de mediu (inclusiv apă și canalizare), 
transportul sustenabil și măsurile de adaptare și de atenuare referitoare la 
schimbările climatice. BEI ar trebui să-și intensifice progresiv activitatea în 
sprijinul sănătății și învățământului.

* Activarea mandatului extern al BEI pentru cinci noi țări, inclusiv Belarus.

3. Prima lectură a Parlamentului 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European adoptată în primă lectură cu o foarte mare 
majoritate (538 de voturi pentru, 37 împotrivă și 37 abțineri) a fost însoțită de 5 de 
amendamente. Amendamentul 1 prezentat de Comisia BUDG a introdus modificări în text. 
În poziția sa PE a încercat, în primul rând, să ajusteze plafoanele pentru a asigura 
continuitatea operațiunilor BEI până la data de 31 decembrie 2013, să consolideze 
transparența operațiunilor BEI din mandatul său extern și să sporească sprijinul oferit de 
acestea obiectivelor de politică externă ale UE și să facă pregătirile necesare în vederea unor 
perspective pe termen mai lung, unele dintre acestea fiind evidențiate de recomandările din 
evaluarea intermediară.
Cele mai importante modificări vizează următoarele aspecte:

Plafoane: Plafoanele sunt majorate cu suma de 1,857 miliarde EUR pentru a putea acoperi în 
mod adecvat extinderea mandatului la noi țări [considerentul (7a), articolul 2 alineatul (1)] și 
se introduce o marjă de flexibilitate de 20 % pentru eventuale realocări între plafoanele 
regionale (anexa I, ultimul paragraf). Se încurajează posibilitatea ca BEI să reinvestească 
restituirile de împrumuturi provenite din operațiuni anterioare (reflows), conform propunerii 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 [considerentul (8c)].

Obiective și condiții ale UE: Operațiunile BEI contribuie în special la punerea în aplicare a 
principiilor menționate la articolul 21 TUE; în țările în curs de dezvoltare, se acordă atenție 
resurselor naturale și reducerii sărăciei; BEI și Comisia vor prezenta până în 2012 o strategie 
care urmărește eliminarea treptată a proiectelor care afectează negativ îndeplinirea 
obiectivelor UE în materie de schimbări climatice (articolul 3). Se face referire la Declarația 
de la Paris din 2005 și la Agenda de acțiune de la Accra din 2008 [considerentul 13, articolul 
5 alineatul (2)], precum și la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (considerentul 15a). 
Eligibilitatea țărilor pentru operațiunile de finanțare din cadrul mandatului referitor la 
schimbările climatice poate fi restricționată în cazul țărilor care nu își asumă angajamentul de 
a îndeplini obiective adecvate în acest sens [articolul 2 alineatul (4)]. BEI examinează cu 
diligența necesară aspectele legate de dezvoltare, iar acest demers include verificarea 
efectuării consultărilor publice locale necesare [articolul 6 alineatul (1)]. Extinderea 
mandatului la Belarus este respinsă (anexa II B - Țări vizate de politica de vecinătate și de 
parteneriat). Orientările operaționale regionale sunt adoptate prin intermediul actelor delegate 
[considerentul (23), articolul 5]. 

Transparență și raportare 
Raportul anual al Comisiei (articolul 10) include în special secțiuni referitoare la:
- sprijinul acordat prin operațiunile eligibile obiectivelor de politică externă ale UE,
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- impactul asupra dezvoltării, sustenabilitatea ecologică și socială, 
- defalcarea detaliată a tuturor resurselor financiare ale Uniunii utilizate în combinație cu 
finanțarea acordată de BEI și de alți donatori. 
Indicatorii de performanță elaborați de BEI în legătură cu aspectele legate de dezvoltare, 
mediu și drepturile omului [articolul 5 alineatul (2)] constituie fundamentul rapoartelor anuale 
publice [articolul 6 alineatul (2a)].
Atunci când este posibil, se face publică și monitorizarea acestor aspecte (inclusiv sprijinul 
intermediarilor financiari pentru IMM-uri) pe durata punerii în aplicare și finalizării 
proiectelor de către promotorii de proiecte [articolul 6 alineatul (2)].
Se introduce un nou articol care interzice desfășurarea operațiunilor în jurisdicțiile 
necooperante (articolul 10a).

Perspective pe termen mai lung Până la mijlocul anului 2012 va fi creată o platformă a UE 
pentru cooperare și dezvoltare cu scopul de a spori și de a raționaliza combinarea granturilor 
și a împrumuturilor, asigurând implicarea altor instituții financiare multilaterale și bilaterale 
europene [considerentul (25), articolul 8 alineatul (2a)]. Un nou articol prevede crearea unui 
grup de lucru cu scopul de a revizui viitorul ajutorului pentru dezvoltare, inclusiv rolul BEI 
(articolul 10b). Se face referire la microcredite (considerentul 8b) și se prevede o analiză a 
raportului cost-beneficiu cu privire la crearea de filiale, în special în regiunea mediteraneeană 
(considerentul 25a).

4. Evaluarea primei lecturi a Consiliului

Consiliul sprijină acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul în cadrul trilogurilor 
informale (a se vedea anexa). 

Foarte puține amendamente ale Parlamentului nu au fost acceptate de Consiliu în totalitate, 
parțial sau de principiu [considerentele (6a), (8b), (8c), (25a),  articolul 5 alineatul (3a), 
articolul 8 alineatul (2a), articolul 10b]. Domeniile față de care PE a arătat un interes deosebit 
– de exemplu raportarea, plafoanele, dezvoltarea, mediul, condițiile aplicabile – sunt abordate 
în text. 

Plafoane: Plafonul pentru mandatul general se majorează cu 1,684 miliarde EUR, din care 1 
miliard EUR este alocat regiunii de sud a Mediteranei, așa cum a solicitat PE în primă lectură 
[considerentul (7a), anexa I]. Se prevede o marjă de flexibilitate de 10% în cadrul regiunilor și 
între regiuni. Nu a fost păstrată referirea la restituirile de împrumuturi provenite din operațiuni 
anterioare (reflows), un aspect restant care a fost abordat într-o altă procedură.

Obiective și condiții ale UE:
Nu sunt prevăzute restricții referitoare la eligibilitatea Islandei, în timp ce Belarus este în 
continuare neeligibilă.  Se pune accentul și mai mult pe condiționalitate, Comisiei oferindu-i-
se posibilitatea de a modifica lista țărilor eligibile prin intermediul actelor delegate (anexa 
IIa). Pe de altă parte, se clarifică faptul că orientările operaționale regionale au un caracter 
tehnic și sunt integrate într-un cadru al politicii regionale stabilit de către legislatori prin 
intermediul codeciziei (anexa IIb).

Perspective pe termen mai lung Referirea la crearea unei platforme a UE pentru cooperare și 
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dezvoltare este păstrată doar în textul considerentului, analiza cost-beneficiu fiind prevăzută 
ca etapă intermediară.
Nu s-au păstrat referirile la evaluarea oportunității de a crea filiale - o prerogativă a 
Consiliului de administrație al BEI - și la viitorul ajutorului pentru dezvoltare (grupul de 
lucru). 
În noul considerent (31a) se examinează posibilitatea ca BEI să ofere finanțare sub forma 
microcreditelor, printre alte modalități, pe durata următorului cadru financiar. 

5. Conținutul recomandării

Raportorul recomandă acceptarea primei lecturi a Consiliului. Conținutul documentului 
Consiliului reflectă în mare măsură prima lectură a Parlamentului. Acest document este 
rezultatul unor negocieri intense, care au avut loc în perioada februarie-iunie 2011.

În ansamblu, mandatul extins al BEI va permite o coordonare mult mai bună pentru 
îndeplinirea obiectivelor UE, un nivel semnificativ mai ridicat de responsabilitate și 
transparență și o utilizare mai eficientă a garanției bugetare a UE.
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ANNEX

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up a 

negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement.

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA),  Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD).

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the  European Union.


