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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene vine la momentul în care punerea în aplicare a programelor 
din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune întâmpină probleme serioase într-o 
serie de state membre. Criza financiară și economică prelungită a afectat grav bugetele 
statelor membre, presiunea asupra resurselor financiare naționale disponibile pentru a finanța 
investițiile publice crește în mod constant, iar condițiile pentru participarea sectorului privat, 
în special a celui financiar, se deteriorează.

Principalul obiectiv al propunerii Comisiei este, prin urmare, acela de a ajuta statele membre 
cele mai afectate de criză să continue punerea în aplicare pe teren a programelor din cadrul 
fondurilor structurale și al Fondului de coeziune, deci acela de a injecta fonduri în economie. 
Prin posibilitatea de a transfera o parte a fondurilor UE pentru crearea de instrumente de 
împărțire a riscurilor, Comisia dorește să faciliteze acordarea de împrumuturi și de garanții de 
către Banca Europeană de Investiții sau de către alte instituții financiare internaționale, pentru 
a cofinanța contribuțiile private la proiectele puse în aplicare cu sprijin public.

Raportorul salută propunerea Comisiei și potențialul său impact pozitiv asupra economiei UE 
și asupra absorbției fondurilor UE. Pentru a garanta aplicarea optimă și cea mai rapidă a 
propunerii, raportorul propune două modificări la textul acesteia. 

În primul rând, raportorul consideră că în actualul mediu economic potrivnic, toate statele 
membre ale UE, indiferent dacă primesc deja asistență financiară prin intermediul 
mecanismelor UE sau dacă se confruntă cu dificultăți legate de stabilitatea lor financiară și 
depun eforturi pentru a atrage capital din sectorul privat pentru a suplimenta resursele 
financiare publice din ce în ce mai reduse, au posibilitatea de a beneficia de introducerea unor
instrumente de împărțire a riscurilor. Astfel de instrumente ar permite creșterea investițiilor în 
proiecte care generează creștere și locuri de muncă, prin folosirea fondurilor structurale și a 
Fondului de coeziune care pot rămâne neabsorbite spre sfârșitul perioadei de programare 
2007-2013. 

În al doilea rând, raportorul este de acord cu opinia Comisiei conform căreia în cadrul 
instrumentelor de împărțire a riscurilor ar trebui să se acorde prioritate finanțării operațiunilor 
cofinanțate prin intermediul fondurilor structurale sau al Fondului de coeziune. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie eligibile și alte proiecte de infrastructură relevante pentru redresarea 
economică și crearea de locuri de muncă în statele membre (expunerea de motive din 
propunerea Comisiei include deja această posibilitate). În special, unele proiecte de 
infrastructură generatoare de venituri care, în afara perioadelor de criză, ar fi obținut finanțare 
din surse externe (și care, prin urmare, nu sunt eligibile sau incluse în programele operaționale 
din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune pentru 2007-2013), dar care, în 
condițiile actuale, nu pot găsi finanțare, ar putea beneficia de includerea în cadrul 
instrumentelor de împărțire a riscurilor, fără a trebui să treacă printr-o modificare de durată a 
programelor operaționale.

În cele din urmă, având în vedere succesul unor instrumente similare din alte sectoare (de 
exemplu, mecanismul de finanțare cu împărțirea riscurilor pentru C&D), raportorul speră că 
instituirea unui astfel de mecanism temporar de împărțire a riscurilor se va dovedi în egală 
măsură benefică pentru statele membre care decid să îl utilizeze în actuala situație de criză și 
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consideră că acesta reprezintă un instrument valoros, după expirarea actualei perioade de 
programare, pentru explorarea posibilităților de creare a unui instrument analog permanent de 
împărțire a riscurilor de care să beneficieze toate statele membre în condiții clar definite.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criza serioasă a datoriilor din mai 
multe țări participante la program impune 
moduri noi și inovatoare de a investi 
fondurile structurale, care vor facilita 
utilizarea optimă a acestora în perioada
de programare 2007-2013.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
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 
proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul 

(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, în mod temporar și fără a 
aduce atingere perioadei de programare 
2014-2020, 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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unui program operațional. proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul 
unui program operațional.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1083/2066
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 iminente care fac parte 
dintr-un program operațional și care sunt
cofinanțate de Fondul european de 
dezvoltare regională sau de Fondul de 
coeziune sau a proiectelor de 
infrastructură relevante în contextul 
redresării economice și al creării de locuri 
de muncă în statele membre în cauză, în 
ceea ce privește cheltuielile care nu sunt 
reglementate de articolul 56.

Justificare

Intenția este de a permite finanțarea altor proiecte importante de infrastructură, care au 
potențial de a genera creștere economică și locuri de muncă, fără a trebui să treacă printr-o 
modificare de durată a programelor operaționale. Accentul în acest context se pune pe 
proiecte de infrastructură generatoare de venituri care, în afara perioadelor de criză, ar fi 
obținut finanțarea din surse externe private și care, prin urmare, nu sunt eligibile sau incluse 
în programele operaționale din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune 
pentru perioada 2007-2013, dar care, în condițiile actuale, nu pot găsi finanțare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 
Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune în aplicare instrumentul de 
împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii 
centralizate indirecte în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Comisia pune în aplicare instrumentul de 
împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii 
centralizate indirecte în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1605/2002. Selectarea 
unei operațiuni de către Comisie are loc 
în conformitate cu articolul 41 alineatul 
(1) și demonstrează efecte pozitive asupra 
economiilor și a piețelor muncii de la 
nivel local.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește termenele pentru 
punerea în aplicare a respectivelor 
instrumente de împărțire a riscurilor.

Justificare

Deși cererea din partea statului membru în cauză va fi acceptată până la sfârșitul anului 
2013, punerea în aplicare a instrumentelor de împărțire a riscurilor este încheiată în viitorul 
prevăzut specificat de Comisie.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 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 și

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele restante după finalizarea unei 
operațiuni reglementate de instrumentul de 
împărțire a riscurilor pot fi refolosite, la 
cererea statului membru în cauză, în cadrul 
instrumentului de împărțire a riscurilor, 
dacă statul membru îndeplinește în 
continuare una dintre condițiile stabilite în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (2).
În cazul în care respectivul stat membru nu 
mai îndeplinește aceste condiții, suma 
restantă este considerată venit alocat în 
sensul articolului 18 din Regulamentul 
financiar. La cererea statului membru în 
cauză, creditele de angajament 
suplimentare generate de venitul alocat se 
adaugă anul următor la suma alocată 
statului membru în cauză pentru politica de 
coeziune.

Sumele restante după finalizarea unei 
operațiuni reglementate de instrumentul de 
împărțire a riscurilor pot fi refolosite, la 
cererea statului membru în cauză, în cadrul 
instrumentului de împărțire a riscurilor, 
dacă statul membru îndeplinește în 
continuare una dintre condițiile stabilite în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (2).
În cazul în care respectivul stat membru nu 
mai îndeplinește aceste condiții, suma 
restantă este considerată venit alocat în 
sensul articolului 18 din Regulamentul 
financiar. La cererea statului membru în 
cauză, creditele de angajament 
suplimentare generate de venitul alocat se 
adaugă anul următor la suma alocată 
statului membru în cauză pentru politica de 
coeziune. Suma restantă la 31 decembrie 
2013 este transferată la bugetul Uniunii 
Europene.

Justificare

De fapt, statul membru renunță la suma alocată lui pentru politica de coeziune din cauza 
problemelor de absorbție. Dacă respectiva sumă alocată nu este absorbită înainte de 
următoarea perioadă de programare, aceasta este transferată la bugetul UE.
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