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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor urmează să fie 
lansată printr-o etapă-pilot în perioada 2012-2013, având ca scop intensificarea participării 
sectorului privat la finanțarea măsurilor de infrastructură în domeniul transporturilor, al 
energiei și al tehnologiilor informației și comunicațiilor/rețelelor în bandă largă. Până în 
prezent, țările UE investesc între 0,5% și 2% din PIB în măsurile de infrastructură1. În viitor, 
se intenționează implicarea investitorilor privați prin parteneriate de tip public-privat.  
Inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor va veni în 
completarea surselor de finanțare existente.

Observații generale

Finanțarea obligațiunilor pentru proiecte în etapa-pilot 2012-2013 va fi garantată și limitată 
prin realocarea creditelor de la liniile bugetare existente 06 03 03 TEN Transporturi (până la 
200 MEUR), 32 03 02 TEN Energie (până la 10 MEUR pentru proiectele TEN-E) și 09 03 01 
CIP (până la 20 MEUR pentru proiectele de TIC și bandă largă). 

Diferitele proiecte - între cinci și paisprezece - vor fi selectate de către BEI, pe baza 
orientărilor TEN și CIP. Trebuie să se evite denaturarea pieței și cvasi-subvențiile. Scopul 
etapei-pilot constă în testarea pieței și evaluarea punerii în aplicare. Prin urmare, primele 
rapoarte prezentate de către BEI Comisiei și Parlamentului European cu privire la experiența 
dobândită în ceea ce privește implementarea și acceptarea pe piață a obligațiunilor pentru 
finanțarea proiectelor vor avea un rol important. BEI are obligația, în conformitate cu Acordul 
interinstituțional, de a prezenta rapoarte Comisiei. Comisia trebuie să transmită aceste 
rapoarte anuale Consiliului și Parlamentului European. Utilizarea de mijloace financiare în 
valoare de până la 230 MEUR poate servi drept catalizator pentru punerea în aplicare a 
măsurilor de infrastructură și poate avea un efect multiplicator de 15-20 de euro pentru fiecare 
euro investit din bugetul UE. 

Cu toate acestea, BEI trebuie să se asigure că sunt efectiv finanțate doar acele proiecte care au 
într-adevăr nevoie de finanțare. Astfel, trebuie selectate proiecte care nu au viabilitate 
comercială pe cont propriu și care, prin urmare, au nevoie de finanțare pentru a putea fi 
realizate. Din aceste motive, trebuie criticat faptul că încă din etapa-pilot vor fi cofinanțate 
prin obligațiuni exclusiv proiecte finalizate care au nevoie de refinanțare sau proiecte aflate pe 
punctul de lansare, întrucât acestea vor dispune de un plan de finanțare amplu încă înainte de 
intrarea în vigoare a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru proiecte.

                                               
1 EIB Papers, vol. 13/1 (2008)
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Modul de funcționare a obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor este ilustrat în schema de 
mai jos:

Capital propriu

Datorie principală

(obligațiune 
pentru proiecte)

Mecanismul de 
garantare a 

obligaţiunilor pentru 
finanţarea proiectelor

Max. 20% din totalul 
obligaţiunilor emise

Investitor în 
obligaţiuni pentru 

proiecte

BEI UE
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o 
etapă-pilot a inițiativei Europa 2020 de 
emitere de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte în cadrul financiar actual cu
scopul de a dezvolta finanțarea prin 
împrumut de pe piața de capital pentru 
infrastructuri într-un sens mai general și 
de a lărgi gama de instrumente financiare
disponibile în prezent pentru proiectele 
din domeniul transporturilor.

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o 
etapă-pilot a inițiativei Europa 2020 de 
emitere de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte în cadrul financiar actual, în
scopul de a se evalua dacă și în ce măsură 
astfel de instrumente financiare de 
partajare a riscurilor aduc o valoare 
adăugată în domeniul finanțării 
infrastructurilor.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei-
pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere 
de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui 
să fie modificate. Această etapă-pilot are 
drept scop sprijinirea proiectelor de 
infrastructură cu potențial comercial din 
sectoarele transporturilor, energetic și TIC, 
în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi 
extinsă la alte sectoare. 

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei-
pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere 
de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui 
să fie modificate. Această etapă-pilot are 
drept scop sprijinirea proiectelor de 
infrastructură din sectoarele transporturilor, 
energetic și TIC. 

Or. de
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape-pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
Tratat. Termenii și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI. 

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape-pilot, 
datorită experienței îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
Tratat. Termenele și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI și să 
corespundă normelor privind 
introducerea instrumentului de garantare 
a împrumuturilor stabilite la articolul 6 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(CE) nr. 680/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 iunie 
2007 de stabilire a normelor generale 
pentru acordarea asistenței financiare 
comunitare în domeniul rețelelor 
transeuropene de transport și energetice1

și în anexa la acesta. Comisia ar trebui să 
comunice textul acestui acord fără 
întârziere Parlamentului European și 
Consiliului.
____________
1 JO L 162, 22.6.2007, p. 1. 

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 (17) Etapa-pilot a inițiativei Europa 2020 
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de emitere de obligațiuni pentru finanțarea 
de proiecte ar trebui să fie lansată pentru 
a pregăti facilitatea „Conectarea 
Europei“ propusă. Această etapă-pilot va 
ajuta la pregătirea instrumentelor 
financiare de partajare a riscurilor din
cadrul facilității „Conectarea Europei“.

de emitere de obligațiuni pentru finanțarea 
de proiecte nu aduce atingere deciziei 
privind cadrul financiar multianual al 
Uniunii (CFM) după 2013 și, în special, 
nici propunerii Comisiei privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei“
(FCE). Prin urmare, etapa-pilot ar trebui 
lansată pentru a se testa dacă acest 
instrument financiar de partajare a 
riscurilor poate aduce o valoare adăugată 
care să fie implementată în cadrul 
facilității propuse „Conectarea Europei“. 
Decizia privind continuarea inițiativei 
Europa 2020 de emitere de obligațiuni 
pentru finanțarea de proiecte după 
încheierea etapei-pilot se va lua numai în 
urma unei evaluări independente a etapei-
pilot. Comisia ar trebui să prevadă 
abandonarea inițiativei în cazul în care 
nivelul prevăzut al absorbției pe piață este 
nesatisfăcător sau în cazul în care apar 
suficiente surse alternative de finanțare 
prin creanțe pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alternativ, Uniunea Europeană poate face 
o contribuție financiară către BEI pentru 
provizioane și alocare de capital pentru 
credite sau garanții ce urmează a fi 
acordate de BEI din resurse proprii în baza 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor menționate la alineatele (2a)-
(2d).

Alternativ, Uniunea Europeană poate face 
o contribuție financiară către BEI în timpul 
etapei-pilot în anii 2012 și 2013 pentru 
provizioane și alocare de capital pentru 
credite sau garanții ce urmează a fi 
acordate de BEI din resurse proprii pe baza 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor menționate la alineatele (2a)-
(2d).
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Or. de

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2a – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se utilizează pentru a sprijini 
investițiile suboptime care nu beneficiază 
de o finanțare suficientă de pe piață;

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2a – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) nu se substituie finanțării de către 
statele membre sau de către investitorii 
privați;

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2a – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) nu conduce la denaturarea 
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concurenței pe piața internă europeană;

Or. de

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2a – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) se utilizează numai pentru proiecte 
care generează o valoare adăugată pentru 
Uniune, ceea ce înseamnă că proiectele ar 
trebui implementate la nivel european 
numai în cazul în care sfera de acoperire 
și efectele implementării lor justifică acest 
lucru, iar obiectivele proiectelor pot fi mai 
bine realizate la nivelul Uniunii decât la 
nivel național.

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Expunerea Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, 
inclusiv taxele de administrare și alte 
costuri eligibile, se limitează strict la 
valoarea contribuției Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, și 
nu există o datorie ulterioară la bugetului 
general al Uniunii Europene. Riscul 

(2b) Riscul la care se expune Uniunea 
Europeană în contextul instrumentului de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de 
administrare și alte costuri eligibile, se 
limitează strict la valoarea contribuției 
Uniunii Europene la instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare a proiectelor, și nu există o 
datorie ulterioară la bugetului general al 
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rezidual inerent tuturor operațiunilor este 
suportat de BEI. 

Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent 
tuturor operațiunilor este suportat de BEI. 
Configurația exactă a normelor se 
stabilește în conformitate cu normele 
privind introducerea instrumentului de 
garantare a împrumuturilor stabilite la 
articolul 6 alineatul (1) litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 și în 
anexa la acesta.
Comisia comunică fără întârziere 
Parlamentului European și Consiliului 
textul acordului menționat la primul 
paragraf.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Termenele și condițiile detaliate 
privind punerea în aplicare a 
instrumentului, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, sunt stabilite printr-un 
acord de cooperare între Comisie și BEI.

(2c) Termenele și condițiile detaliate 
privind punerea în aplicare a 
instrumentului, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, se stabilesc printr-un 
acord de cooperare între Comisie și BEI și 
se comunică Consiliului și Parlamentului 
European. Evaluarea riscurilor realizată 
de către BEI se asigură în conformitate 
cu directivele bancare.

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 14 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „instrument de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare de 
proiecte” înseamnă o ameliorare a 
condițiilor de credit care îndeplinește 
următoarele criterii: Instrumentul de 
partajarea riscurilor pentru obligațiunile 
de finanțare de proiecte acoperă riscul de 
neplată al datoriei aferent unui proiect și 
diminuează riscul de credit al titularilor 
obligațiunilor. Se utilizează numai pentru 
proiectele a căror viabilitate financiară se 
bazează pe veniturile generate de proiect.

14. „instrument de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare de 
proiecte” înseamnă o îmbunătățire a 
condițiilor de credit care îndeplinește 
următoarele criterii: Instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile 
de finanțare de proiecte acoperă riscul de 
neplată al datoriei aferent unui proiect și 
diminuează riscul de credit al titularilor 
obligațiunilor. Se utilizează numai:

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 14 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru proiecte a căror viabilitate 
financiară se bazează pe veniturile 
generate de proiect;

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 14 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a sprijini investițiile suboptime 
care nu beneficiază de o finanțare 
suficientă de pe piață;
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Or. de

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 14 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se substitui finanțării de către 
statele membre sau de către investitorii 
privați;

Or. de

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 14 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) fără a conduce la denaturarea 
concurenței pe piața internă europeană;

Or. de

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 14 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru proiecte care generează o 
valoare adăugată pentru Uniune, ceea ce 
înseamnă că proiectele ar trebui 
implementate la nivel european numai în 
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cazul în care sfera de acoperire și efectele 
implementării lor justifică acest lucru, iar 
obiectivele proiectelor pot fi mai bine 
realizate la nivelul Uniunii decât la nivel 
național.

Or. de

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „ameliorare a condițiilor de credit” 
înseamnă utilizarea unui credit BEI sau a 
unei garanții BEI pentru a îmbunătăți 
bonitatea unui împrumut aferent unui 
proiect.”

eliminat

Or. de

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o contribuție financiară către BEI 
pentru provizioane și alocare de capital 
pentru credite sau garanții ce urmează a fi 
acordate de BEI din resurse proprii în baza 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E.
Expunerea Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, 

(g) o contribuție financiară către BEI 
pentru provizioane și alocare de capital 
pentru credite sau garanții ce urmează a fi 
acordate de BEI din resurse proprii în baza 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E.
Riscul la care se expune Uniunea 
Europeană în contextul instrumentului de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
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inclusiv taxele de administrare și alte 
costuri eligibile, se limitează strict la 
valoarea contribuției Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, și 
nu există o datorie ulterioară la bugetului 
general al Uniunii Europene. Riscul 
rezidual inerent tuturor operațiunilor este 
suportat de BEI. Termenele și condițiile 
detaliate privind punerea în aplicare a 
instrumentului, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, sunt stabilite printr-un 
acord de cooperare între Comisie și BEI. În 
2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de 
până la 210 milioane EUR, din care până la 
200 milioane EUR pentru proiecte din 
domeniul transporturilor și până la 10 
milioane EUR pentru proiecte din 
domeniul energetic, pentru instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare de proiecte, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 15, 
alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T
(LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul 
de partajare a riscurilor pentru obligațiunile 
de finanțare a proiectelor poate reutiliza 
orice venituri generate în perioada de 
investiție pentru a solicita noi credite sau 
garanții.

finanțare a proiectelor, inclusiv taxele de 
administrare și alte costuri eligibile, se 
limitează strict la valoarea contribuției 
Uniunii Europene la instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare a proiectelor, și nu există o 
datorie ulterioară la bugetului general al 
Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent 
tuturor operațiunilor este suportat de BEI.
Termenele și condițiile detaliate privind 
punerea în aplicare a instrumentului, 
inclusiv monitorizarea și controlul acestuia,
se stabilesc printr-un acord de cooperare 
între Comisie și BEI și se comunică 
Consiliului și Parlamentului European. În 
2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de 
până la 210 milioane EUR, din care până la 
200 milioane EUR pentru proiecte din 
domeniul transporturilor și până la 10 
milioane EUR pentru proiecte din 
domeniul energetic, pentru instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare de proiecte, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 15, 
alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T
(LGTT) și, respectiv, TEN-E.

Configurația exactă a normelor se 
stabilește în conformitate cu normele 
privind introducerea instrumentului de 
garantare a împrumuturilor stabilite la 
articolul 6 alineatul (1) litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 și în 
anexa la acesta. Comisia comunică fără 
întârziere textul acestui acord 
Parlamentului European și Consiliului.

Instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor 
poate reutiliza orice venituri generate în 
perioada de investiție pentru a solicita noi 
credite sau garanții.
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Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
cu privire la rapoartele de punere în 
aplicare prezentate de BEI, în 
conformitate cu punctul 49 din Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006.
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