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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare 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))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0655),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0350/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 20111,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru 
control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ungaria, Letonia și România au (8) Ungaria și România au beneficiat de 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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beneficiat de astfel de asistență financiară 
prin Deciziile 2009/102/CE, 2009/290/CE
și 2009/459/CE ale Consiliului.

astfel de asistență financiară prin Deciziile 
2009/102/CE și 2009/459/CE ale 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La 11 iulie 2011, miniștrii de finanțe ai 
celor 17 state membre din zona euro au 
semnat Tratatul de instituire a 
Mecanismului european de stabilitate
(MES). Se prevede ca, până în 2013, MES 
să își asume sarcinile care în prezent sunt 
îndeplinite de Fondul european de 
stabilitate financiară și de Mecanismul 
european de stabilizare financiară. Prin 
urmare, acest viitor mecanism ar trebui 
luat deja în considerare în prezentul 
regulament.

(9) La 2 februarie 2012, cele 17 state 
membre din zona euro au semnat Tratatul 
de instituire a Mecanismului european de 
stabilitate (MES). Se prevede ca, până în
iulie 2012, MES să intre în vigoare și să 
își asume sarcinile care în prezent sunt 
îndeplinite de Fondul european de 
stabilitate financiară și de Mecanismul 
european de stabilizare financiară. Prin 
urmare, MES ar trebui luat în considerare 
în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Șefii de stat și de guvern au solicitat, 
în Declarația membrilor Consiliului 
European din 30 ianuarie 2012, să se 
consolideze ajutorul acordat pentru 
infrastructură de Banca Europeană de 
Investiții și au invitat Consiliul, Comisia 
și Banca Europeană de Investiții să 
examineze variantele posibile de 
consolidare a acțiunii BEI de sprijinire a 
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creșterii și să formuleze recomandările 
necesare, care să includă și posibilitățile 
de care dispune bugetul UE pentru a 
stimula capacitatea de finanțare a 
grupului BEI. Prezentul regulament are 
ca scop respectarea acestor recomandări 
în contextul gestionării crizei.

Or. en

Amendamentul 4

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 
proiectelor și a acțiunilor prevăzute în 
cadrul unui program operațional.

(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 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 la articolul 77 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr.1083/2006, astfel 
cum a fost modificat de Regulamentul 
(UE) nr. 1311/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 13 
decembrie 2011 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului în ceea ce privește anumite 
dispoziții referitoare la gestiunea 
financiară pentru anumite state membre 
care se confruntă cu dificultăți grave sau 
sunt amenințate de astfel de dificultăți cu 
privire la stabilitatea lor financiară1, să 
poată aloca resurse financiare din 
programele operaționale pentru crearea de 
instrumente de împărțire a riscurilor care 
să acorde împrumuturi sau garanții sau alte
facilități financiare, pentru finanțarea 
proiectelor și a acțiunilor prevăzute în 
cadrul unui program operațional.
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___________
1 JO L 337, 20.12.2011, p. 5.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Având în vedere experiența de lungă 
durată a BEI ca principal finanțator al 
proiectelor de infrastructură și 
angajamentul său de a sprijini redresarea 
economică, Comisia ar trebui să poată crea, 
în parteneriat cu BEI instrumente de 
împărțire a riscurilor. Termenii și 
condițiile specifice ale cooperării ar trebui 
prevăzute într-un acord între Comisie și 
BEI.

(14) Având în vedere experiența de lungă 
durată a BEI ca principal finanțator al 
proiectelor de infrastructură și 
angajamentul său de a sprijini redresarea 
economică, Comisia ar trebui să poată crea,
prin încheierea în acest scop a unui acord 
de cooperare cu BEI, instrumente de 
împărțire a riscurilor. Pentru a asigura 
certitudinea juridică, este necesar să se 
exemplifice în regulament termenii și 
condițiile principale și specifice ale unui 
astfel de acord, dar, având în vedere că 
instrumentul de împărțire a riscurilor 
este, conform prezentului regulament, un 
instrument specific de gestionare a 
crizelor, termenii și condițiile concrete și 
specifice privind fiecare cooperare ar 
trebui prevăzute în fiecare acord de 
cooperare dintre Comisie și BEI, în 
conformitate cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”).

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Din rațiuni de claritate și de 
certitudine juridică, la noul articol 36a 
din regulament ar trebui introdusă o 
definiție a instrumentului de împărțire a 
riscurilor. În acest context, un instrument 
de împărțire a riscurilor ar trebui utilizat 
pentru împrumuturi și garanții, precum și 
pentru alte facilități financiare pentru a 
finanța operațiuni cofinanțate prin 
FEDER sau prin Fondul de coeziune în 
ceea ce privește costurile de investiții care 
nu pot fi considerate cheltuieli eligibile în 
sensul articolului 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006 sau cheltuieli publice
conform definiției de la articolul 2 
alineatul (5) în conformitate cu normele 
UE privind ajutoarele de stat. În acest 
sens, este de asemenea necesar să se 
stabilească o derogare de la articolul 54 
alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Statul membru care solicită 
Comisiei să beneficieze de instrumentul 
de împărțire a riscurilor ar trebui să 
specifice clar în cererea sa scrisă motivele 
pentru care consideră că îndeplinește una 
din condițiile de eligibilitate menționate la 
articolul 77 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și ar 
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trebui să atașeze cererii sale toate 
informațiile necesare în temeiul 
prezentului regulament pentru a dovedi că 
se îndeplinește condiția de eligibilitate 
menționată. Statul membru solicitant ar 
trebui, de asemenea, să specifice în 
cererea sa programele cofinanțate prin 
instrumentele politicii de coeziune și 
fondurile alocate pentru aceste programe 
pentru 2012 și 2013 pe care dorește să le 
transfere din programele respective către 
instrumentul de împărțire a riscurilor, 
prezentând, totodată, o listă concretă cu 
propuneri de proiecte și cu nevoi de 
finanțare. Prin urmare, este necesar ca 
cererea statului membru să fie transmisă 
Comisiei până la 31 august 2013 cel 
târziu în vederea adoptării, până la 31 
decembrie 2013 cel târziu, a unei decizii a 
Comisiei cu privire la participarea statului 
membru solicitant la un instrument de 
împărțire a riscurilor. După ce Comisia ia 
o decizie cu privire la solicitarea statului 
membru, programele operaționale în 
cauză din cadrul FEDER și al Fondului
de coeziune trebuie revizuite și modificate 
în conformitate cu articolul 33 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Operațiunile selectate, eligibile în 
cadrul unui instrument de împărțire a 
riscurilor, ar trebui să fie ori proiecte 
importante care au făcut deja obiectul 
unei decizii a Comisiei conform 
articolului 41 din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006 ori alte proiecte cofinanțate 
prin FEDER sau prin Fondul de coeziune 
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și care fac parte din unul sau mai multe 
programe operaționale ale acestora în 
cazul în care pentru aceste proiecte nu 
există fondurile necesare în ceea ce 
privește costurile de investiții ce trebuie 
suportate de investitorii privați. În cele din 
urmă, operațiunile selectate ar putea fi și 
operațiuni care contribuie la realizarea 
obiectivelor cadrului de referință strategic 
național al statului membru solicitant și 
ale orientărilor strategice comunitare în 
materie de coeziune și care pot contribui, 
prin natura lor, la susținerea creșterii și la 
consolidarea redresării economice, cu 
condiția să existe fonduri în cadrul 
instrumentului de împărțire a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16d) Statul membru solicitant ar trebui 
însă să menționeze în cererea sa suma 
care se află exclusiv la dispoziția sa din 
fondurile alocate în cadrul politicii de 
coeziune în temeiul articolului 18 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006 și care poate fi alocată 
obiectivelor instrumentului de împărțire a 
riscurilor exclusiv din angajamentele 
bugetare ale UE care se vor efectua în 
anii 2012 și 2013 și care nu ar trebui să 
depășească 10% din valoarea totală 
orientativă a fondurilor alocate statului 
membru solicitant pentru perioada 2007-
2013 în ceea ce privește FEDER și 
Fondul de coeziune și aprobată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (3) 
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006. În cele din urmă, este necesar 
să se asigure faptul că finanțarea 
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acordată de Uniune pentru instrumentul 
de împărțire a riscurilor, inclusiv 
comisioanele de administrare și alte 
costuri eligibile, se limitează în mod clar 
la suma maximă menționată anterior din 
contribuția Uniunii alocată 
instrumentului de împărțire a riscurilor și 
că nu mai există alte angajamente pentru 
bugetul general al Uniunii Europene. 
Riscul rezidual inerent tuturor 
operațiunilor finanțate în cadrul 
instrumentului de împărțire a riscurilor 
creat ar trebui, prin urmare, să fie 
suportat ori de Banca Europeană de 
Investiții ori de organismul din sectorul 
public național sau internațional sau de 
organismul de drept privat cu misiune de 
serviciu public împreună cu care a fost 
creat instrumentul de împărțire a 
riscurilor în baza unui acord de 
cooperare. Ar trebui să fie posibil ca 
sumele alocate instrumentului de 
împărțire a riscurilor care nu au fost 
utilizate să poată fi refolosite de același 
stat membru la cererea acestuia și în 
cadrul aceluiași instrument de împărțire a 
riscurilor, cu condiția ca statul membru 
respectiv să îndeplinească în continuare 
condițiile de eligibilitate.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16e) Comisia ar trebui să verifice dacă 
informațiile prezentate de statul membru 
solicitant sunt corecte și dacă solicitarea 
statului membru respectiv este astfel 
justificată și ar trebui să fie împuternicită 
să adopte în termen de patru luni o decizie 
cu privire la termenii și la condițiile 
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concrete de participare a statului membru 
solicitant la instrumentul de împărțire a 
riscurilor. Cu toate acestea, ar trebui să se 
asigure faptul că doar proiectele în 
legătură cu care ori Banca Europeană de 
Investiții, ori organismul din sectorul 
public național sau internațional sau 
organismul de drept privat cu misiune de 
interes public, în funcție de caz, a luat o 
decizie favorabilă privind finanțarea ar 
trebui să fie eligibile pentru a fi finanțate 
printr-un instrument de împărțire a 
riscurilor creat. Din rațiuni de 
transparență și de certitudine juridică, 
decizia Comisiei ar trebui publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16f) Având în vedere faptul că scopul și 
natura instrumentului de împărțire a 
riscurilor introdus de prezentul 
regulament sunt legate de gestionarea 
crizelor, precum și această criză fără 
precedent care afectează piețele 
internaționale și recesiunea economică, 
ambele afectând grav stabilitatea 
financiară a mai multor state membre, 
fiind astfel necesară o reacție rapidă 
pentru a contracara efectele acestora 
asupra economiei în general, prezentul 
regulament ar trebui să intre în vigoare în 
ziua următoare publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

"1. Bugetul Uniunii Europene alocat 
fondurilor este executat în cadrul gestiunii 
partajate între statele membre și Comisie, 
în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene, cu excepția 
instrumentelor de împărțire a riscurilor 
menționate la articolul 36 alineatul (2a) și 
cu excepția asistenței tehnice menționate la 
articolul 45.

"1. Bugetul Uniunii Europene alocat 
fondurilor este executat în cadrul gestiunii 
partajate între statele membre și Comisie, 
în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene, cu excepția 
instrumentelor de împărțire a riscurilor 
menționate la articolul 36a și cu excepția 
asistenței tehnice menționate la articolul 
45.

Or. en

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 36 se introduce următorul
alineat (2a):

(2) Se introduce următorul articol:

„Articolul 36a
Instrumentul de împărțire a riscurilor

(1) În sensul prezentului articol, un 
instrument de împărțire a riscurilor este 
un instrument financiar (împrumuturi, 
garanții și alte facilități financiare) care 
garantează acoperirea totală sau parțială 
a unui anumit risc, dacă este cazul în 
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schimbul unei remunerații convenite.
"2a. Statele membre care îndeplinesc una 
dintre condițiile prevăzute la articolul 77 
alineatul (2) pot să dedice o parte a 
fondurilor menționate la articolele 19 și 20 
unui instrument de împărțire a riscurilor,
care urmează să fie creat de către Comisie 
în acord cu Banca Europeană de Investiții
sau în acord cu organismele din sectorul 
public național sau internațional sau cu 
organisme de drept privat cu o misiune de 
interes public care prezintă garanții 
corespunzătoare, în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (2) litera (c) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, în termeni și condiții similare 
celor aplicate în cazul și de către Banca 
Europeană de Investiții, pentru a constitui 
provizioane și aporturi de capital pentru 
garanții și împrumuturi, precum și pentru 
alte instrumente financiare acordate în 
cadrul instrumentului de împărțire a 
riscurilor.

(2) Statele membre care îndeplinesc una 
dintre condițiile prevăzute la articolul 77 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c) pot să 
dedice o parte a fondurilor menționate la 
articolele 19 și 20 unui instrument de 
împărțire a riscurilor care este creat 
printr-un acord de cooperare ce urmează
a fi încheiat de Comisie fie cu Banca 
Europeană de Investiții, fie cu organisme
din sectorul public național sau 
internațional sau cu organisme de drept 
privat cu o misiune de interes public care 
prezintă garanții corespunzătoare, în 
conformitate cu articolul 54 alineatul (2) 
litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002, în termeni și condiții 
similare celor aplicate în cazul și de către 
Banca Europeană de Investiții (denumit în 
continuare „organism de punere în 
aplicare contractat”) pentru a constitui 
provizioane și aporturi de capital pentru 
garanții și împrumuturi, precum și pentru 
alte facilități financiare acordate în cadrul 
instrumentului de împărțire a riscurilor.

(3) Acordul de cooperare menționat la 
alineatul (2) conține norme care privesc 
în special: 
(a) valoarea totală a contribuției Uniunii 
și calendarul de punere la dispoziție a 
acesteia;
(b) condițiile pentru contul fiduciar ce 
urmează a fi creat de organismul de 
punere în aplicare contractat;
(c) criteriile de eligibilitate pentru 
utilizarea contribuției din partea Uniunii, 
detaliile împărțirii exacte a riscurilor 
(inclusiv efectul de pârghie) ce trebuie 
asigurată și garanțiile ce trebuie oferite de 
organismul de punere în aplicare 
contractat;
(d) stabilirea prețurilor pentru instrument 
pe baza marjei de risc și a acoperirii 
tuturor costurilor administrative ale 
instrumentului;
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(e) procedura de depunere a cererilor și 
de autorizare a propunerilor de proiecte 
finanțate prin instrument;
(f) perioada de disponibilitate a 
instrumentului și cerințele în materie de 
raportare.
Împărțirea exactă a riscurilor (efectul de 
pârghie) care este asumată în acordul de 
cooperare de organismul de punere în 
aplicare desemnat tinde în medie spre o 
valoare egală cu cel puțin 1,5 ori valoarea 
contribuției Uniunii la instrumentul de 
împărțire a riscurilor.
Plățile către instrumentul de împărțire a 
riscurilor se efectuează în tranșe, în 
conformitate cu utilizarea prevăzută a 
instrumentului de împărțire a riscurilor 
pentru acordarea de împrumuturi și 
garanții destinate finanțării unor 
operațiuni specifice.

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.

(4) Instrumentul de împărțire a riscurilor 
este utilizat pentru finanțarea operațiunilor 
cofinanțate de Fondul european de 
dezvoltare regională și de Fondul de 
coeziune în ceea ce privește, prin derogare 
de la articolul 54 alineatul (5), costurile 
de investiții care nu pot fi considerate 
cheltuieli eligibile în temeiul articolului 
55 sau cheltuieli publice astfel cum sunt 
definite la articolul 5 alineatul (2), în 
conformitate cu normele UE privind 
ajutoarele de stat.

Instrumentul poate fi utilizat și pentru 
finanțarea operațiunilor care contribuie 
la realizarea obiectivelor cadrului de 
referință strategic național al statului 
membru solicitant și ale orientărilor 
strategice comunitare în materie de 
coeziune1 și care aduc cea mai mare 
valoare adăugată pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Comisia pune în aplicare instrumentul de 
împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii 
centralizate indirecte în conformitate cu 

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

articolul 54 și articolul 56 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002.

Plățile către instrumentul de împărțire a 
riscurilor se efectuează în tranșe, în 
conformitate cu utilizarea prevăzută a 
instrumentului de împărțire a riscurilor 
pentru acordarea de împrumuturi și 
garanții destinate finanțării unor 
operațiuni specifice.

(6) Un stat membru eligibil care dorește 
să beneficieze de un instrument de 
împărțire a riscurilor prezintă Comisiei o 
cerere scrisă cel târziu până la 31 august 
2013. Statul membru furnizează în 
cererea sa toate informațiile necesare:
(a) pentru a stabili că îndeplinește una din 
condițiile menționate la articolul 77 
alineatul (2) literele (a), (b) sau (c), 
făcând referire la o decizie a Consiliului 
sau la alt act legislativ care să dovedească 
acest fapt;
(b) lista programelor cofinanțate ori prin 
FEDER ori prin Fondul de coeziune, 
precum și acea parte din fondurile alocate 
unor astfel de programe pentru 2012 și 
2013 pe care nu dorește să o investească 
în programele respective, ci o realocă 
instrumentului de împărțire a riscurilor;
(c) lista proiectelor propuse în temeiul 
alineatului (4) și acea parte din fondurile 
alocate pentru 2012 și 2013 pe care nu 
dorește să o investească în programele 
respective, ci o realocă instrumentului de 
împărțire a riscurilor;
(d) suma aflată exclusiv la dispoziția sa în 
cadrul fondurilor alocate pentru politica 
de coeziune în temeiul articolului 18 
alineatul (2) și o mențiune privind suma 
care ar putea fi alocată pentru obiectivele 
instrumentului de împărțire a riscurilor 
exclusiv din angajamentele bugetare ale 
UE care mai trebuie efectuate în anii 
2012 și 2013, în conformitate cu articolul 
75 alineatul (1);
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Statul membru în cauză adresează o cerere 
Comisiei, care adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în
aplicare, în care se descrie sistemul stabilit 
pentru a garanta că suma disponibilă este 
utilizată exclusiv în beneficiul statului 
membru care a luat această sumă din 
fondurile care i-au fost alocate în cadrul 
politicii de coeziune în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2), precum și în
termenii și condițiile aplicabile acestui 
instrument de împărțire a riscurilor. Acești 
termeni și condiții vizează cel puțin
următoarele aspecte:

(7) După ce verifică dacă cererea statului
membru în cauză este justificată, Comisia
adoptă în termen de patru luni o decizie în 
care se descrie sistemul stabilit pentru a 
garanta că suma disponibilă este utilizată 
exclusiv în beneficiul statului membru care 
a pus la dispoziție această sumă din 
fondurile care i-au fost alocate în cadrul 
politicii de coeziune în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2) și care se referă și 
la termenii și condițiile concrete de 
participare a statului membru solicitant la 
instrumentul de împărțire a riscurilor.
Termenii și condițiile concrete vizează în 
special următoarele aspecte:

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

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

(b) structura taxelor și a altor costuri 
administrative și de gestionare.

(b) structura taxelor și a altor costuri 
administrative și de gestionare; 
(c) lista orientativă a proiectelor eligibile 
pentru finanțare și
(d) contribuția maximă a Uniunii care 
poate fi alocată instrumentului de 
împărțire a riscurilor din fondurile 
alocate pentru statul membru respectiv și 
ratele necesare pentru punerea sa în 
aplicare.
Decizia Comisiei se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
Atunci când ia o decizie cu privire la 
cererea adresată de un stat membru, 
Comisia se asigură că doar proiectele 
pentru care Banca Europeană de 
Investiții sau un organism din sectorul 
public național sau internațional sau un 
organism de drept privat cu o misiune de 
interes public a luat o decizie de finanțare 
favorabilă sunt considerate eligibile 
pentru a fi finanțate printr-un instrument 
de împărțire a riscurilor creat.
(8) Decizia Comisiei menționată la 
alineatul (7) este precedată de revizuirea 
programelor operaționale în cauză 
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finanțate prin FEDER și Fondul de 
coeziune în conformitate cu articolul 33 
alineatul (2).

Fondurile alocate pentru instrumentul de 
împărțire a riscurilor sunt strict limitate și 
nu creează angajamente condiționate 
pentru bugetul Uniunii sau al statului
membru în cauză.

(9) Fondurile alocate pentru instrumentul 
de împărțire a riscurilor sunt strict limitate 
și nu depășesc 10% din valoarea totală 
orientativă a fondurilor alocate statului 
membru solicitant pentru perioada 
2007-2013 în ceea ce privește FEDER și 
Fondul de coeziune, aprobată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (3) 
litera (b). Fondurile alocate pentru 
proiectele menționate la alineatul (4) al 
doilea paragraf din prezentul articol sunt 
limitate la sumele rămase după finanțare 
operațiunilor indicate la alineatul (4) 
primul paragraf. În afară de contribuția 
totală a Uniunii la instrumentul de 
împărțire a riscurilor, aprobată în decizia 
menționată la alineatul (7), participarea 
Uniunii la un instrument de împărțire a 
riscurilor nu creează alte angajamente 
condiționate nici pentru bugetul Uniunii, 
nici pentru statul membru în cauză.

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”.

(10) 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 la
articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c). În cazul în care respectivul stat 
membru nu mai îndeplinește niciuna 
dintre 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.

_______________
1 A se vedea: Decizia Consiliului din 6 
octombrie 2006 privind orientările 
strategice comunitare în materie de 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și conținutul propunerii Comisiei 
Ulterior celor două propuneri anterioare de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
ca reacție la criza economică și financiară actuală, Comisia propune o a treia modificare care 
prevede dispoziții pentru crearea unui instrument de împărțire a riscurilor.

La 21 iulie 2011, Comisiei și BEI li s-a solicitat de către șefii de stat sau de guvern din zona 
euro să consolideze sinergiile dintre programele de împrumuturi și fondurile Uniunii în statele 
membre care la momentul la care modificarea intră în vigoare primesc asistență din partea 
Uniunii sau a Fondului Monetar Internațional. În prezent, statele membre are primesc 
asistența menționată mai sus sunt: Irlanda, Grecia, Portugalia și România.

Scopul acestei măsuri este de a găsi o soluție pentru problemele grave cu care se confruntă 
anumite state membre, în special Grecia, în ceea ce privește obținerea finanțărilor private 
necesare pentru realizarea unor proiecte de infrastructură și de investiții productive care pot fi 
finanțate din fonduri publice doar parțial.
Este în special cazul proiectelor de infrastructură care generează venituri nete (precum 
autostrăzile cu plată sau alte tipuri de infrastructură pentru care utilizatorii plătesc taxe) a 
căror valoare nu poate fi acoperită prin ajutoare în materie de finanțare în cadrul politicii de 
coeziune. Este, de asemenea, cazul investițiilor productive pentru care ajutoarele de stat au o 
limită admisibilă maximă impusă de normele privind ajutoarele de stat. Propunerea Comisiei 
se referă numai la proiectele care generează venituri, deoarece costurile de investiții acoperite 
din venituri nu sunt eligibile pentru cofinanțare din partea UE. 
În statele membre care sunt cel mai grav afectate de criza financiară și economică, în special 
Grecia, există riscul ca o serie de proiecte strategice care au fost selectate pentru a fi 
cofinanțate prin programele politicii de coeziune să nu fie realizate deoarece investitorii din 
sectorul privat și băncile fie nu dispun de lichidități pentru a acorda împrumuturi pentru 
proiecte și responsabililor de proiecte, fie nu mai doresc să-și asume riscurile unor investiții în 
condițiile actuale.

Măsura propusă este o excepție de la cadrul normal în care este pusă în aplicare politica de 
coeziune, justificată numai prin circumstanțe excepționale impuse de criză. Aceasta este, prin 
urmare, menită să acopere o parte din riscurile asociate împrumuturilor acordate băncilor sau 
responsabililor de proiecte din statele membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt 
amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, pentru a menține 
gradul de implicare a investitorilor privați și a depăși obstacolele importante din calea 
aplicării programelor politicii de coeziune.

Conform propunerii, pentru a pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor, ar fi 
permis să se transfere Comisiei o parte din fondurile acordate statelor membre în cauză. 
Obiectivul ar fi acela de a furniza aporturi de capital pentru acoperirea pierderilor prevăzute și 
neprevăzute legate de credite și garanții care urmează a fi extinse în cadrul unui parteneriat de 
împărțire a riscurilor cu Banca Europeană de Investiții și/sau alte instituții financiare cu 
misiune de interes public care doresc să acorde în continuare împrumuturi finanțatorilor de 
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proiecte și băncilor cu scopul de a cofinanța cu fonduri private proiecte puse în aplicare cu 
sprijinul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune. Prin urmare, suma alocată în cadrul 
politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 nu ar fi modificată. Măsurile propuse ar fi 
temporare și ar lua sfârșit în momentul în care statul membru părăsește mecanismul de 
asistență financiară. 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. 

Comentariile raportoarei

Raportoarea salută propunerea și observă că scopul acesteia este de a asigura continuarea 
aplicării programelor cofinanțate prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și 
prin Fondul de coeziune în contextul redresării economice a statelor membre care primesc 
asistență financiară. 
Raportoarea consideră că anumite elemente ale propunerii ar trebui clarificate și depune 
amendamente cu scopul de a clarifica textul, adăugând definiția unui instrument de împărțire 
a riscurilor (în conformitate cu recenta propunere de compromis privind textul 
Regulamentului financiar) împreună cu o descriere detaliată a procedurii ce trebuie aplicată 
pentru a crea și a aplica un instrument de împărțire a riscurilor bazat pe modelele legale ale 
instrumentelor de împărțire a riscurilor existente în cadrul altor politici ale Uniunii. De 
asemenea, raportoarea sugerează să se introducă un articol 36a nou în vederea unei redactări 
mai bune a documentelor juridice și să se împartă articolul în alineate și paragrafe.
Raportoarea propune amendamente care indică un plafon bugetar pentru instrumentul de 
împărțire a riscurilor și care reiterează faptul că, în afară de fondurile alocate instrumentului 
de împărțire a riscurilor, nu există angajamente condiționate pentru bugetul Uniunii sau al 
statului membru în cauză. 
Pentru a asigura faptul că în acest mecanism sunt incluse doar proiecte care generează venituri 
viabile, raportoarea menționează că doar proiectele pentru care BEI sau alte instituții similare 
au luat o decizie favorabilă de finanțare sunt eligibile pentru a fi finanțate în cadrul 
instrumentului de împărțire a riscurilor. În mod asemănător, pentru a evidenția faptul că 
bugetul Uniunii nu acoperă toate riscurile, ci le împarte cu BEI sau cu alte instituții similare, 
împărțirea exactă a riscurilor (efectul de pârghie) ar trebui să tindă în medie spre o valoare 
egală cu 1,5 ori valoarea contribuției Uniunii la instrumentul de împărțire a riscurilor.
În ceea ce privește gama de proiecte eligibile pentru a fi finanțate prin instrumentul de 
împărțire a riscurilor, raportoarea depune amendamente prin care ar trebui să se acorde un 
acces preferențial proiectelor care generează venituri și proiectelor relevante în ceea ce 
privește ajutoarele de stat incluse deja în programele operaționale ale statelor membre în 
cauză, dar nu ar exclude alte proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor cadrului de 
referință strategic național al statului membru solicitant și ale orientărilor strategice 
comunitare în materie de coeziune și care pot contribui la redresarea economică a statelor 
membre în cauză.


