
AD\893175RO.doc PE480.660v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/0283(COD)

1.3.2012

AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce 
privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor 
în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt 
amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

Raportor pentru aviz: Crescenzio Rivellini



PE480.660v02-00 2/7 AD\893175RO.doc

RO

PA_Legam



AD\893175RO.doc 3/7 PE480.660v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu o criză economică și financiară persistentă, 
care afectează nu numai stabilitatea macroeconomică a multor state membre, ci și accesul la 
finanțare peste tot în Uniunea Europeană. Acest fapt periclitează aplicarea programelor 
politicii de coeziune, deoarece problemele legate de lichidități cu care se confruntă instituțiile 
financiare limitează valoarea finanțării disponibile părților interesate publice și private care 
desfășoară proiectele subiacente.

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene (COM (2011)0655) de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (regulamentul general) și menționează că
principalul obiectiv este acela de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru promotorii 
proiectelor, pentru a le permite acestora să continue aplicarea programelor fondurilor 
structurale și ale Fondului de coeziune pe teren. În acest scop, s-ar crea un instrument de 
împărțire a riscurilor. Statele membre ar transfera o parte din fondurile alocate lor către un 
astfel de instrument, prin care s-ar pune apoi la dispoziție aporturi de capital pentru a acoperi 
pierderile estimate și neestimate de împrumuturi și garanții acordate în cadrul unui parteneriat 
de împărțire a riscurilor cu Banca Europeană de Investiții și / sau cu alte instituții financiare 
cu o misiune de interes public. Astfel s-ar pune la dispoziție lichidități suplimentare pentru 
realizarea proiectelor de investiții în infrastructură și în producție, fără a se modifica fondurile 
totale alocate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. 

Raportorul susține intenția Comisiei de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru promotorii 
investițiilor în infrastructură și în producție. Raportorul este de acord cu ideile generale 
incluse în propunerea Comisiei, însă consideră necesară introducerea câtorva modificări 
pentru a îmbunătăți fezabilitatea propunerii. 

În primul rând, raportorul consideră că lipsa de lichidități cu care se confruntă sectorul 
financiar nu se limitează doar la țările care au beneficiat de asistență financiară prin 
Mecanismul european de stabilizare financiară sau prin Mecanismul privind balanța de plăți. 
Prin urmare, promotorii de investiții în infrastructură și în producție din toate statele membre 
se confruntă cu reducerea surselor lor de finanțare. Așadar, raportorul consideră că extinderea 
posibilității de instituire a unor astfel de mecanisme de împărțire a riscurilor la toate statele 
membre ar mări investițiile în creștere și în ocuparea forței de muncă peste tot în Uniune, prin 
utilizarea fondurilor structurale și a Fondului de coeziune, care altfel nu ar fi absorbite până la 
sfârșitul actualei perioade de programare.

În plus, raportorul consideră că, pentru ca propunerea să aibă cu adevărat un impact asupra 
economiei statelor membre care decid să o pună în aplicare, aceasta ar trebui să se aplice atât 
pentru operațiunile cofinanțate deja prin fondurile structurale și prin Fondul de coeziune, cât 
și pentru cele legate de infrastructură și de IMM-uri care sunt relevante pentru redresarea 
economică a statului membru în cauză. Posibilitatea susținerii „proiectelor de infrastructură 
relevante în contextul redresării economice a statelor membre în cauză” este deja inclusă în 
expunerea de motive a propunerii Comisiei. Posibilitatea susținerii operațiunilor IMM-urilor 
va face posibilă majorarea lichidităților de care dispune unul dintre sectoarele care oferă 
locuri de muncă pentru o parte mai mare din populația UE și care este în prezent afectat de o 
lipsă acută de lichidități. 
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În cele din urmă, raportorul consideră că, pentru a permite utilizarea intensificată a acestui 
instrument și pentru a garanta faptul că sectorul privat contribuie la un nivel adecvat la 
proiectele susținute, ar trebui eliminată restricția privind susținerea în mod exclusiv a 
cheltuielilor care nu sunt reglementate de articolul 56. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criza gravă a datoriilor din mai 
multe state membre impune modalități noi 
și inovatoare de investire a fondurilor 
structurale, ceea ce ar facilita cea mai 
bună utilizare posibilă a acestora în 
perioadele de programare 2007-2013 și 
2014-2020.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a 
accelera punerea în aplicare a programelor 
operaționale și a proiectelor, precum și 
pentru a susține redresarea economică, este 
necesar ca autoritățile de gestionare din 
statele membre care au cunoscut dificultăți 
grave cu privire la stabilitatea financiară și 
care au obținut asistență financiară în 
conformitate cu unul dintre mecanismele 
de asistență financiară menționate mai sus 
să poată aloca resurse financiare din 
programele operaționale pentru crearea de 
instrumente de împărțire a riscurilor legate 
de împrumuturi sau garanții sau alte 
instrumente financiare, pentru finanțarea 

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a 
accelera punerea în aplicare a programelor 
operaționale și a proiectelor, precum și 
pentru a susține redresarea economică, este 
necesar ca autoritățile de gestionare din 
statele membre care au cunoscut dificultăți 
grave cu privire la stabilitatea financiară și 
care au obținut asistență financiară în 
conformitate cu unul dintre mecanismele 
de asistență financiară menționate mai sus 
să poată aloca resurse financiare din 
programele operaționale pentru crearea de 
instrumente de împărțire a riscurilor legate 
de împrumuturi sau garanții sau alte 
instrumente financiare, pentru finanțarea 
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proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul 
unui program operațional.

proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul 
unui program operațional. În plus, pot fi 
sprijinite și investițiile în infrastructură și 
în producție relevante pentru redresarea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în statele membre în cauză și respectarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un astfel de instrument de împărțire a 
riscurilor este utilizat exclusiv pentru 
împrumuturi și garanții și pentru alte
instrumente financiare, pentru finanțarea 
operațiunilor cofinanțate de Fondul 
european de dezvoltare regională și de 
Fondul de coeziune, în ceea ce privește 
cheltuielile care nu sunt reglementate de 
articolul 56.

Un astfel de instrument de împărțire a 
riscurilor este utilizat exclusiv pentru 
împrumuturi și garanții și pentru alte
facilități financiare, pentru finanțarea 
operațiunilor cofinanțate de Fondul 
european de dezvoltare regională și de 
Fondul de coeziune sau pentru proiecte de 
investiții în infrastructură, IMM-uri și
producție relevante pentru redresarea 
economică și crearea de locuri de muncă
în statele membre în cauză și pentru a 
asigura respectarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. Pentru statele membre care 
îndeplinesc una dintre condițiile 
prevăzute la articolul 77 alineatul (2), un 
astfel de instrument de împărțire a 
riscurilor este utilizat, de asemenea, 
pentru operațiuni legate de obiectivele 
politicii de coeziune care nu sunt 
cofinanțate prin programele Cadrului 
strategic național de referință (CSNR).

Justificare

Este important să se asigure faptul că instrumentele de împărțire a riscurilor respectă 
obiectivele Strategiei UE 2020, deoarece acestea urmăresc scopuri mai largi decât cele ale 
FEDER și ale Fondului de coeziune.

Amendamentul 4
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trasabilitate și contabilitate, informații 
legate de utilizarea fondurilor, precum și 
de sistemele de monitorizare și de control;
precum și

(a) trasabilitate și contabilitate, structură 
de guvernanță în strânsă consultare cu 
statul membru și cu instituțiile financiare 
implicate, informații legate de efectul de 
levier, de utilizarea fondurilor și de 
sistemele de monitorizare și de control;
precum și
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