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Contextul şi aspectele pozitive ale propunerii Comisiei

Începând cu anul 2009, mandatul extern al BEI este stabilit prin codecizie de Parlament şi 
Consiliu, în urma contestării alegerii temeiului juridic de către Parlamentul European.

Uniunea Europeană acordă o garanţie bugetară Băncii Europene de Investiţii, care acoperă 
riscurile de natură suverană şi politică legate de operaţiunile de împrumut şi de garantare a 
împrumuturilor realizate de bancă în afara UE, ca sprijin pentru obiectivele de politică 
externă ale UE.

Propunerea Comisiei Europene1 se bazează pe evaluarea la jumătatea perioadei a 
mandatului extern al BEI, mai precis pe toate studiile şi discuţiile care au avut loc pe acest 
subiect anul trecut2. 
Propunerea Comisiei stabileşte o agendă ambiţioasă pentru continuarea îmbunătăţirii 
activităţii BEI în afara UE în ceea ce priveşte eficienţa, coordonarea şi alinierea cu obiectivele 
UE. 
Adoptarea şi punerea în aplicare a acestei propuneri ar permite băncii să acţioneze mai 
eficient în ţările non-UE şi să îşi consolideze capacităţile în anii viitori, până în 2013. 

Plafonul maxim al operaţiunilor de finanţare ale BEI acoperite de garanţia UE pentru 
perioada 2007-2013 este stabilit la 27,8 miliarde EUR, defalcat în două părţi:

(a) un mandat general de 25,8 miliarde EUR;

(b) un mandat privind schimbările climatice de 2 miliarde EUR.

Implicaţiile bugetare estimate referitoare la provizionarea fondului de garantare, precum şi la 
resursele umane şi administrative implicate în administrarea garanţiei UE pentru 2011-2013 
sunt după cum urmează:

2011: 138,9 milioane EUR;
2012: 326 milioane EUR;
2013: 271 milioane EUR.

Propunerea Comisiei asigură continuarea activităţilor BEI în regiunile respective, permite 
stabilirea mai coerentă a obiectivelor şi a priorităţilor prin stabilirea unor obiective orizontale 
de înalt nivel, consolidează capacitatea şi resursele BEI de a aborda obiective de dezvoltare şi 
propune mecanisme concrete de îmbunătăţire a coordonării cu alte instituţii financiare şi cu 
donatorii internaţionali.  Comisia propune eliberarea sumei de 2 miliarde EUR ca mandat 
opţional, nu ca o mărire a plafoanelor regionale individuale, ci ca mandat consacrat 
proiectelor care contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice în toate regiunile vizate 
de decizie. 
                                               
1 Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei garanţii a UE Băncii 
Europene de Investiţii pentru pierderile rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi acordate unor 
proiecte din afara Uniunii Europene (COM(2010)0174). A se vedea şi COM(2010)173.
2 Evaluare independentă realizată de COWI  (febr. 2010) Raport şi recomandări ale „comitetului înţelepţilor” 
condus de Michel Camdessus (febr. 2010) SEC(2010)442, SEC(2010)443, Studiu al departamentului de politică 
privind reforma Băncii Europene de Investiţii: creşterea rolului BEI în aspecte legate de dezvoltare.
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Adoptarea propunerii Comisiei ar permite BEI să îşi consolideze experienţa pozitivă în ţările 
non-UE şi să ajungă la rezultate mai bune, mai eficiente şi mai coerente.

Chestiuni supuse dezbaterii

Există totuşi anumite aspecte pe care raportorul doreşte să le abordeze mai detaliat în cadrul 
dezbaterilor din Parlamentul European şi cu alte instituţii şi părţi interesate:

1) Plafoanele rămân neschimbate în ciuda faptului că au fost adăugate noi ţări eligibile şi 
în ciuda ratei foarte mari de absorbţie în anumite regiuni până la sfârşitul lui 2010. 
Această situaţie va aduce regiuni întregi în situaţia de a dispune de posibilităţi foarte 
reduse de a realiza proiecte suplimentare până în 2013;

2) Există multe îmbunătăţiri care se pot face la mecanismul de aliniere a activităţilor BEI 
cu politicile UE în respectivele regiuni. Rolul pe care îl va avea SEAE nu este totuşi 
foarte activ la capitolul coordonare între Comisie şi BEI. Este, de asemenea, nevoie de 
o perspectivă mai amplă a Parlamentului European asupra stabilirii şi aplicării 
obiectivelor orizontale;

3) Este necesar să se acorde o mai mare atenţie obiectivelor de dezvoltare acţionând ex 
ante cu deplin profesionalism şi evaluând proiectele. Cu toate acestea, criteriile pentru 
evaluarea obiectivelor în materie de dezvoltare nu sunt bine definite;

4) Există foarte multe dispoziţii privind o mai mare transparenţă şi furnizarea mai multor 
informaţii privind proiectele realizate în cadrul mandatului extern al BEI, dar rolul 
diverselor părţi interesate, cum ar fi guvernele din statele în care BEI desfăşoară 
operaţiuni şi ONG-urile, în ceea ce priveşte evaluarea impactului proiectelor asupra 
aspectelor de dezvoltare nu este suficient de clar;

5) O chestiune majoră la elaborarea revizuirii la jumătatea perioadei a mandatului extern 
al BEI este dacă să se ia în considerare sau nu perspectiva pe termen mai lung. 
Raportorul consideră că o mai mare claritate privind activităţile viitoare ar permite 
găsirea unor soluţii mai bune privind schimbările imediate. Se va discuta în viitor în 
special posibilitatea înfiinţării unei instituţii separate care să se ocupe de chestiuni de 
dezvoltare, dar între timp este iminentă crearea unor astfel de capacităţi în cadrul BEI. 
Prin urmare, în raport ar trebui să se stabilească cadrul discuţiei privind schimbările pe 
termen mediu;

6) În propunerea Comisiei, discuţia privind crearea unei platforme pentru cooperarea cu 
alte instituţii financiare internaţionale, cu donatori şi alte instituţii financiare este 
amânată pentru o perioadă ulterioară. În acelaşi timp, există deja o experienţă pozitivă 
acumulată, precum şi sugestia de a utiliza o astfel de platformă pentru rezerva 
eliberată de 2 miliarde de euro pentru combaterea schimbărilor climatice. Prin urmare, 
crearea unei astfel de platforme reprezintă un aspect ce trebuie soluţionat pe termen 
scurt;
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7) Ar trebui să existe orientări mai clare privind o mai bună coexistenţă în viitor a 
subvenţiilor din partea UE şi a împrumuturilor acordate de BEI. Există o experienţă 
bogată şi s-au realizat nenumărate cercetări pe această temă, însă problema constă în 
stabilirea detaliilor. Acest aspect ar putea fi luat în considerare mai mult în cuprinsul 
deciziei;

8) În ciuda progreselor considerabile realizate în ceea ce priveşte transparenţa 
operaţiunilor BEI pe teritoriul ţărilor, inclusiv în cadrul mandatului extern, se doreşte a 
avea o şi mai mare transparenţă, în special în chestiunile legate de prevenirea 
contactelor cu companiile înregistrate sau care îşi desfăşoară activitatea în paradisuri 
fiscale şi aplicarea standardelor UE privind achiziţiile publice şi lupta împotriva 
corupţiei;

9) Coordonarea cu alte instituţii financiare internaţionale dă naştere la preocupări privind 
posibila suprapunere a activităţilor şi crearea unei concurenţe nedorite între proiectele 
finanţate de UE. Este posibil ca Parlamentul şi Consiliul să hotărască examinarea 
acestei chestiuni în cadrul deciziei;

10) Experienţa acumulată de BEI permite discutarea diversificării instrumentelor 
financiare, aplicate în diferite regiuni, a reglementărilor privind împrumuturile sub-
suverane şi a necesităţii de a consolida capacitatea băncii de a-şi îndeplini mandatul;

11)  Eliberarea sumei pentru mandatul opţional destinat finanţării proiectelor în materie de 
combatere a schimbărilor climatice poate fi completată cu anumite criterii de 
eligibilitate mai ample (de exemplu durabilitatea, angajamentele internaţionale ale 
ţărilor care beneficiază de credite etc.);

12) Există propuneri de a permite BEI să dispună de o mai mare flexibilitate a 
instrumentelor de finanţare, a gestionării riscurilor şi capacităţii administrative pentru 
a permite realizarea de operaţiuni în ţări cu venit mic sau mediu care ar dispune de un 
important capital privat. O parte din aceste idei ar putea fi puse în aplicare pe termen 
lung, dar raportorul propune analizarea acestora, deoarece ele ar implica modificarea 
mandatului extern şi a memorandumurilor de înţelegere ale BEI cu alte instituţii 
financiare internaţionale. 

Perspective

Aspectele menţionate mai sus sunt rezultatul discuţiilor din cadrul comisiilor parlamentare 
competente în materie (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT), precum şi cu diferite părţi 
interesate.

Raportorul vă supune atenţiei aceste aspecte, dar trebuie să vă informeze că poziţia iniţială 
a Consiliului este mai degrabă conservatoare şi sugerează continuarea discuţiilor de 
principiu privind latura axată pe probleme de dezvoltare a activităţilor externe ale BEI şi 
respectarea reglementărilor existente şi a orientărilor în materie de investiţii ale băncii. 

Având în vedere procedura de codecizie, Parlamentul şi Consiliul vor trebui să ajungă la 
un compromis acceptabil de către ambele părţi. Prin urmare, Comisia pentru bugete 
trebuie să decidă nu doar asupra priorităţilor, dar şi asupra punctelor centrale din poziţia 
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Parlamentului.

Intervalul pentru a ajunge la un astfel de acord va fi scurt, deoarece de el va fi nevoie deja la 
începutul anului 2011 pentru a asigura continuitatea operaţiunilor BEI. 


