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Amendamentul 1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei 
Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale 

fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 172 și 
173, articolul 175 al treilea paragraf și articolul 182 alineatul (1),

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul 
eliminat este marcat prin simbolul ▌.
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având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor, 

având în vedere avizul nr. 2/2016 al Curții de Conturi1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) De la prezentarea Planului de investiții pentru Europa în noiembrie 20142, condițiile 
pentru o sporire a investițiilor s-au îmbunătățit și revine încrederea în economia și în 
creșterea Europei. În prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de 
redresare moderată, creșterea PIB-ului său fiind de 2 % în 2015. Cu toate acestea, 
ratele șomajului sunt în continuare superioare celor de dinaintea crizei. Eforturile 
cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții au dus deja la rezultate concrete, în 
pofida faptului că deocamdată nu poate fi estimat impactul deplin pe care FEIS l-a 
avut asupra creșterii, întrucât efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții 
mai mari nu pot fi imediate. Se preconizează că investițiile vor crește treptat pe 
parcursul anilor 2016 și 2017, deși ritmul încă este timid și rămâne sub nivelurile din 
trecut. 

(2) Impulsul pozitiv ar trebui menținut și trebuie depuse în continuare eforturi pentru a 
reda investițiilor o tendință sustenabilă pe termen lung în beneficiul economiei reale. 
Mecanismele Planului de investiții funcționează și ar trebui consolidate pentru a 
continua mobilizarea investițiilor private în sectoare importante pentru viitorul 
Europei și în cazurile în care subzistă disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime 
în ceea ce privește investițiile, astfel încât să se genereze un impact macroeconomic 
substanțial și să se creeze locuri de muncă. 

(3) La 1 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Europa investește din nou 
– Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare”, în care a 
prezentat realizările de până atunci ale Planului de investiții și a schițat etapele 
următoare, inclusiv prelungirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) 
peste perioada inițială de trei ani, potențarea componentei pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) în cadrul existent și îmbunătățirea Platformei europene de 
consiliere în materie de investiții (EIAH). 

(4) FEIS, implementat ▌de Grupul BEI, este pe cale să își atingă obiectivul cantitativ de a 
mobiliza investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 miliarde EUR până 
la jumătatea anului 2018. Răspunsul pieței și absorbția pe piață au fost deosebit de 
rapide în cadrul componentei pentru IMM-uri, în cazul căreia FEIS a permis obținerea 
de rezultate cu mult peste așteptări, datorită faptului că a utilizat inițial mandatele 
existente ale Fondului european de investiții (FEI) (InnovFin SMEG, COSME LGF 

1 JO C 465, 13.12.2016, p. 1.
2 COM(2014)0903.
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și RCR), pentru un demaraj accelerat. Astfel, în iulie 2016, componenta pentru IMM-
uri a fost suplimentată cu 500 de milioane EUR, cu respectarea parametrilor existenți, 
prevăzuți în Regulamentul (UE) 2015/1017. O pondere mai mare a finanțării urmează 
a fi direcționată spre IMM-uri, dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru 
finanțare din FEIS destinată IMM-urilor: o proporție de 40 % din capacitatea sporită 
de a-și asuma riscuri a FEIS ar trebui direcționată spre creșterea accesului la finanțare 
al IMM-urilor.

(5) La 28 iunie 2016, Consiliul European a concluzionat că „Planul de investiții pentru 
Europa, în special Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), a dat deja 
rezultate concrete și reprezintă un pas important pentru a contribui la mobilizarea 
investițiilor private, utilizând totodată în mod inteligent resurse bugetare limitate. 
Comisia intenționează să prezinte curând propuneri privind viitorul FEIS, care ar 
trebui examinate în regim de urgență de către Parlamentul European și Consiliu.”

(6) FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor 
investiții de minimum 315 miliarde EUR. Cu toate acestea, interesul de atingere a 
acestui obiectiv cantitativ nu ar trebui să fie mai important decât adiționalitatea 
proiectelor selectate. Prin urmare, Comisia s-a angajat nu numai să prelungească 
perioada de investiții și capacitatea financiară a FEIS, ci și să crească nivelul de 
adiționalitate. Prelungirea legală vizează perioada actualului cadru financiar 
multianual și ar trebui să atragă investiții în valoare totală de cel puțin 500 de miliarde 
de euro până în 2020. Pentru ca FEIS să devină și mai puternic și să atingă ținta de 
dublare a obiectivului de investiții, statele membre ar trebui să contribuie și ele în mod 
prioritar. 

(6a) FEIS și implementarea sa nu se pot realiza la potențial maxim fără executarea 
acțiunilor care vizează consolidarea pieței unice, crearea unui mediu de afaceri 
favorabil și implementarea de reforme structurale durabile și echilibrate din punct 
de vedere social. În plus, proiectele bine structurate, ca parte a planurilor de 
investiții și de dezvoltare aduse la nivelul statelor membre, sunt de o importanță 
majoră pentru succesul FEIS. Statele membre sunt, prin urmare, invitate să sprijine 
consolidarea capacităților pentru investițiile sustenabile, în special la nivel regional 
și local, și să se asigure că există structurile administrative necesare în acest scop.

(7) Pentru perioada de după 2020, Comisia ar trebui să prezinte, în temeiul noului cadru 
financiar multianual, o propunere legislativă privind un sistem de investiții 
cuprinzător, cu scopul de a aborda în mod eficient deficitul de investiții din Uniune. 
Propunerea legislativă respectivă ar trebui să se bazeze pe concluziile din raportul 
Comisiei și pe evaluarea independentă care trebuie să fie prezentată Parlamentului 
European și Consiliului înainte de 31 decembrie 2018. Raportul și evaluarea 
independentă ar trebui, de asemenea, să analizeze aplicarea Regulamentului (UE) 
2015/1017, astfel cum este revizuit prin prezentul regulament, în cadrul perioadei 
extinse a FEIS.

(8) FEIS cu durata prelungită ar trebui să vizeze disfuncționalitățile rămase ale pieței și 
situațiile suboptime care încă mai persistă în ceea ce privește investițiile și să continue 
să mobilizeze finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea 
de locuri de muncă (inclusiv pentru tineri) și pentru creștere și competitivitate în 
Europa în viitor, cu adiționalitate consolidată. Aceste investiții le includ pe cele din 
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domeniul energiei, din cel al mediului și din cel al politicilor climatice, investițiile în 
capital social și uman și în infrastructurile aferente, investițiile în asistență medicală, 
cercetare și inovare, în transportul transfrontalier și transportul durabil, precum și 
investițiile legate de transformarea digitală. În special, ar trebui consolidată contribuția 
operațiunilor sprijinite de FEIS la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Uniunii 
stabilite în cadrul Conferinței de la Paris (COP 21) și a angajamentului Uniunii 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80- 95 %. De asemenea, ar 
trebui vizate din ce în ce mai mult proiectele prioritare de interconectare energetică și 
proiectele din domeniul eficienței energetice. În plus, sprijinul din FEIS pentru 
autostrăzi ar trebui să se limiteze la sprijinirea investițiilor private și/sau publice în 
transporturi în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiunile mai puțin 
dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere sau la cazurile în care aceste 
investiții sunt necesare pentru modernizare, întreținere și îmbunătățirea siguranței 
rutiere, pentru dezvoltarea dispozitivelor privind sistemele de transport inteligent 
(STI) sau pentru a garanta integritatea și standardele autostrăzilor existente în 
rețeaua transeuropeană de transport, în special zonele de parcare în condiții de 
siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de 
încărcare cu energie electrică. În sectorul digital și în cadrul domeniului de aplicare 
al politicii ambițioase a Uniunii cu privire la economia digitală, ar trebui stabilite 
noi obiective pentru infrastructura digitală, pentru a se asigura eliminarea 
decalajului digital și faptul că Uniunea va fi un pionier la nivel mondial în noua eră 
a așa-numitului „internet al obiectelor”, a tehnologiei „blockchain” și a securității 
cibernetice și a rețelelor. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să 
se prevadă explicit că proiectele din domeniul agriculturii, din cel al pescuitului și din 
cel al acvaculturii se încadrează în obiectivele generale eligibile pentru sprijin din 
FEIS.

(8a) Pentru atingerea obiectivelor Uniunii stabilite la Conferința de la Paris privind 
schimbările climatice (COP 21), Comitetul director ar trebui să prezinte orientări 
detaliate și instrumente de evaluare, în special în ceea ce privește proiectele eligibile 
și portofoliul global al FEIS, mai ales privind obiectivele stabilite la COP 21. Pentru 
a consolida acțiunile din cadrul FEIS în domeniul climei, BEI ar trebui să se bazeze 
pe experiența sa în calitate de important furnizor de finanțare în acest domeniu și să 
utilizeze metodologii agreate la nivel internațional pentru a identifica componentele 
și costurile acțiunilor legate de combaterea schimbărilor climatice.

(8b) Industriile culturale și creative joacă un rol esențial în reindustrializarea Europei, 
sunt un factor de creștere și se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte 
de propagare inovatoare în alte sectoare ale economiei, precum turismul, comerțul 
cu amănuntul și tehnologiile digitale. FEIS ar trebui să ajute IMM-urile să 
depășească deficitul de capital din acest sector și ar trebui să vizeze, de regulă, 
proiecte cu un profil de risc mai ridicat decât proiectele finanțate în prezent prin 
programul Europa creativă și prin Fondul de garantare.

(9) Adiționalitatea, un element-cheie al FEIS, ar trebui consolidată în contextul selectării 
proiectelor. În special, ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEIS doar 
operațiunile care vizează situații suboptime în ceea ce privește investițiile sau 
disfuncționalități ale pieței care sunt clar identificate. Operațiunile de infrastructură 
din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe 
state membre sau regiuni, inclusiv operațiunile de infrastructură electronică sau 
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rețelele TEN-T și TEN-E, ar trebui să fie considerate ca având un nivel ridicat de 
adiționalitate, datorită dificultății lor inerente și valorii lor adăugate ridicate la nivelul 
Uniunii. 

(9a) Îndeplinirea criteriului de adiționalitate depinde de condițiile economice specifice 
regiunilor, deoarece un proiect poate avea caracter adițional într-o regiune, iar în 
alta nu. Prin urmare, Comitetul pentru investiții ar trebui să țină seama de condițiile 
specifice regiunilor atunci când evaluează conformitatea cu criteriul de 
adiționalitate.

(10) Având în vedere potențialul lor de a spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui 
încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, care combină formele de sprijin 
nerambursabile și/sau instrumentele financiare din bugetul Uniunii, ▌inclusiv 
finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. 
Finanțarea mixtă are scopul de a spori valoarea adăugată a cheltuielilor Uniunii prin 
atragerea unor resurse suplimentare din partea investitorilor privați și de a asigura 
viabilitatea din punct de vedere economic și financiar a acțiunilor sprijinite. Deși 
Comisia a publicat deja orientări concrete privind acest aspect, problema combinării 
FEIS cu fondurile Uniunii ar trebui avută în vedere în continuare, ținând seama 
totodată de eficiența economică și de asigurarea unui efect de levier adecvat. 
Utilizarea combinată a FEIS și a fondurilor structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI) poate ajuta FEIS să acopere o arie geografică mai vastă.

(11) Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, 
ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din partea FEIS. 
Dat fiind faptul că nu ar trebui să existe restricții cu privire la dimensiunea 
proiectelor eligibile pentru sprijin din partea FEIS, proiectele mici nu ar trebui 
împiedicate să solicite finanțare din partea FEIS. În plus, sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a consolida asistența tehnică și pentru a promova FEIS în 
aceste regiuni.

(11a) Platformele de investiții reprezintă un instrument esențial de abordare a 
disfuncționalităților pieței, în special în ceea ce privește finanțarea de proiecte 
multiple, regionale sau tematice, inclusiv proiecte în domeniul eficienței energetice 
și proiecte transfrontaliere. Prin urmare, este important să se încurajeze 
parteneriatele cu băncile sau instituțiile naționale de promovare, inclusiv pentru 
crearea de platforme de investiții. În contextul unor astfel de parteneriate, Comitetul 
pentru investiții, în conformitate cu orientările relevante ale Comitetului director, ar 
trebui să poată acorda o parte adecvată din garanția UE în mod direct platformelor 
de investiții și băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și, prin urmare, să 
delege respectivelor entități decizia cu privire la selecția proiectelor. În aceste cazuri, 
Comitetul pentru investiții ar trebui să aibă în continuare dreptul de a supraveghea 
oricând procedura de selecție a proiectelor, pentru a garanta că este aplicată în 
conformitate cu prezentul regulament.

(11b) Această posibilitate de acordare directă a garanției UE platformelor de investiții și 
băncilor sau instituțiilor naționale de promovare nu ar trebui în niciun caz să aibă 
ca rezultat discriminarea generală a statelor membre în care nu s-au înființat astfel 
de entități și nici nu ar trebui să conducă la concentrare geografică.
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(12) Pe durata întregii perioade de investiții, pentru a permite FEIS să sprijine investițiile, 
Uniunea ar trebui să ofere o garanție a Uniunii („garanția Uniunii”), care nu ar trebui 
să depășească în niciun moment 26 000 000 000 EUR și din care maximum 16 000 
000 000 EUR ar trebui să fie disponibile înainte de 6 iulie 2018.

(13) Se preconizează că, atunci când garanția UE este combinată cu cuantumul de 7 500 
000 000 EUR care urmează a fi oferit de BEI, sprijinul din FEIS va genera investiții 
suplimentare în cuantum de 100 000 000 000 EUR din partea BEI și FEI. Potrivit 
previziunilor, cuantumul de 100 000 000 000 EUR sprijinit de FEIS va genera 
investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 500 000 000 000 EUR până la 
sfârșitul anului 2020.

(14) Pentru a se finanța o parte a contribuției bugetului general al Uniunii la fondul de 
garantare al UE pentru investițiile suplimentare care urmează a fi realizate, ar trebui 
alocată suma de 650 000 000 EUR din marjele nealocate în cadrul plafoanelor 
cadrului financiar multianual 2014-2020. Această sumă urmează să fie autorizată 
de Parlamentul European și de Consiliu1 prin intermediul procedurii bugetare 
anuale. În plus, credite în valoare de 1 645 797 000 EUR ar trebui transferate de la 
instrumentele financiare ale MIE la partea de grant a MIE, pentru a se facilita 
combinarea cu FEIS, sau la alte instrumente financiare relevante, în special la cele 
care vizează eficiența energetică.

(15) Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS, valoarea țintă a 
fondului de garantare ar trebui stabilită la 35 % din totalul obligațiilor aferente 
garanției UE, pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat. 

(16) Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-
urilor, cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru 
IMM-uri a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor și 
serviciilor sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi, 
adecvate nevoilor și particularităților sectorului.

(17) BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, au 
cunoștință de existența sprijinului oferit de FEIS, pentru a se spori vizibilitatea 
garanției UE acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017. În acordul de 
finanțare, ar trebui să apară într-un loc vizibil o referire clară la FEIS.

(18) În vederea unei transparențe sporite a operațiunilor FEIS, Comitetul pentru investiții ar 
trebui să explice, în deciziile sale, care sunt făcute publice și accesibile, motivele 
pentru care consideră că o operațiune ar trebui să beneficieze de garanția UE, 
concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Tabelul 
comparativ al indicatorilor ar trebui făcut public imediat după semnarea unei 
operațiuni în cadrul garanției UE. 

1 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
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(18a) Tabelul comparativ ar trebui utilizat în strictă conformitate cu prezentul 
regulament, precum și cu Regulamentul delegat (UE) 2015/15581 și cu anexele la 
acesta, ca un instrument independent și transparent de evaluare, cu ajutorul căruia 
Comitetul de investiții stabilește prioritățile în ceea ce privește utilizarea garanției 
UE pentru operațiuni care prezintă punctaje și valoare adăugată mai mari. BEI ar 
trebui să calculeze ex ante punctajele și indicatorii și să monitorizeze rezultatele la 
finalizarea proiectelor.

(18b) Comitetul director ar trebui să revizuiască orientările în materie de investiții pentru 
a stabili un prag minim pentru diferitele criterii din tabelul comparativ, în scopul de 
a îmbunătăți evaluarea proiectelor.

(19) Operațiunile sprijinite de FEIS ar trebui să respecte principiile Uniunii referitoare la 
buna guvernanță fiscală. În desfășurarea activităților sale, BEI nu ar trebui să 
utilizeze, să se angajeze sau să furnizeze fonduri către beneficiari care folosesc sau 
care sunt implicați în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în sisteme 
de planificare fiscală agresivă, în conformitate cu dreptul, recomandările și 
orientările Uniunii.

(20) În plus, ar fi oportune anumite clarificări tehnice privind conținutul acordului referitor 
la gestionarea FEIS, la acordarea garanției UE și la instrumentele acoperite de aceasta, 
inclusiv acoperirea riscului valutar în anumite situații. Acordul cu BEI referitor la 
gestionarea FEIS și la acordarea garanției UE ar trebui adaptat pentru a fi consecvent 
cu prezentul regulament.

(21) Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) ar trebui 
îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să abordeze eventualele deficiențe în punerea 
în aplicare a FEIS. EIAH ar trebui să joace un rol esențial în ceea ce privește 
abilitarea promotorilor de proiecte să inițieze și să dezvolte proiecte viabile, 
sustenabile și de calitate. Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție deosebită 
pregătirea proiectelor care implică două sau mai multe state membre sau regiuni și a 
proiectelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale 
COP 21. ▐ EIAH ar trebui, de asemenea, să contribuie activ la îndeplinirea 
obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS și să sprijine în mod 
proactiv BEI în inițierea de proiecte și în lansarea de operațiuni, precum și în 
stimularea cererii, atunci când este necesar. Activitățile EIAH ar trebui să fie 
complementare structurilor existente și ar trebui evitate suprapunerile cu serviciile 
din statele membre. Totodată, EIAH ar trebui să contribuie activ la instituirea 
platformelor de investiții și să ofere consiliere privind combinarea cu FEIS a altor 
surse de finanțare ale Uniunii. Se consideră necesar ca EIAH să își stabilească o 
puternică prezență locală, acolo unde este necesar, pentru a mobiliza cunoștințe 
locale cu privire la FEIS și pentru a ține cont mai bine de nevoile locale. EIAH ar 
trebui să vizeze încheierea de acorduri de cooperare cu băncile sau instituțiile 
naționale de promovare din fiecare stat membru, precum și să ajute statele membre 
să înființeze bănci sau instituții naționale de promovare, atunci când este necesar. 

1 Regulamentul delegat (UE) 2015/1558 al Comisiei din 22 iulie 2015 de completare a 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului, prin 
stabilirea unui tablou de bord al indicatorilor pentru aplicarea garanției UE (JO L 
244, 19.9.2015, p. 20).
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Pentru a atinge aceste obiective, capacitatea personalului EIAH ar trebui să fie 
proporțională cu sarcinile pe care trebuie să le realizeze.

(21a) Pentru a remedia disfuncționalitățile și lacunele pieței, pentru a stimula investiții 
suplimentare adecvate și pentru a promova echilibrul geografic și regional al 
operațiunilor sprijinite de FEIS, este necesară o abordare integrată și raționalizată, 
cu scopul de a promova creșterea, crearea de locuri de muncă și investițiile. Politica 
de tarifare ar trebui să contribuie la atingerea acestor obiective.

(21b) Pentru a promova obiectivele în materie de investiții ale Regulamentului (UE) 
2015/1017, ar trebui încurajată combinarea cu fondurile existente, pentru a asigura 
un nivel adecvat de concesionalitate în condițiile de finanțare a operațiunilor FEIS, 
inclusiv în ceea ce privește tarifarea operațiunilor.

(22) ▐ Prin urmare, ▐ Regulamentul (UE) 2015/1017 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (UE) 2015/1017 se modifică după cum urmează:

(-1) la articolul (2) punctul 4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

‘(b) platforme transfrontaliere, la care participă mai multe țări, regionale sau 
macroregionale, care reunesc parteneri din mai multe state membre, regiuni 
sau din țări terțe interesați de proiecte desfășurate într-o anumită zonă 
geografică;”

(1) Articolul 4 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a) la litera (a), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii) cuantumul, care nu este mai mic de 7 500 000 000 EUR în garanții sau 
lichidități, și condițiile contribuției financiare care urmează să fie 
furnizată de BEI prin intermediul FEIS;”;

(aa) la litera (a), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv) tarifarea operațiunilor în temeiul garanției UE, care urmează să se 
conformeze politicii generale de prețuri a BEI, în conformitate cu 
scopul prezentului regulament. În cazul în care înăsprirea condițiilor 
economice și a celor de pe piețele financiare ar împiedica realizarea 
unui proiect viabil, tarifarea garanției se adaptează pentru a promova 
echilibrul geografic și regional al operațiunilor sprijinite de FEIS și 
pentru a remedia disfuncționalitățile pieței;”

(ab) la litera (b), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:
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„(iii) prevederea ca deciziile în cadrul Comitetului director să fie luate prin 
consens și ca, în cazul în care nu se ajunge la consens, Comitetul 
director să decidă cu o majoritate de patru cincimi a membrilor săi.”

(ac) la litera (b), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv) procedura de numire a directorului executiv și a directorului executiv 
adjunct, remunerația și condițiile de lucru ale acestora, ▌normele și 
procedurile cu privire la înlocuirea acestora din funcție și la răspundere, 
fără a aduce atingere prezentului regulament;”

(b) la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) în conformitate cu articolul 11, norme detaliate referitoare la furnizarea 
garanției UE, inclusiv mecanismele sale privind acoperirea și 
acoperirea definită de către aceasta a portofoliilor de anumite tipuri de 
instrumente și respectivele evenimente care declanșează cererile de 
executare a garanției UE;”.

(1a) Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit 
de FEIS operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de 
investiții sub nivelul optim care nu ar fi putut fi desfășurate fără sprijinul FEIS în 
perioada în care poate fi utilizată garanția UE, sau în orice caz nu în aceeași măsură, 
de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale UE. 
Proiectele susținute de FEIS, care vizează atingerea oricăruia dintre obiectivele 
generale stabilite la articolul 9 alineatul (2) și care totodată urmăresc să creeze 
locuri de muncă și creștere durabilă, au, de regulă, un profil de risc mai ridicat 
decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI, iar portofoliul FEIS 
are, în general, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de 
BEI în conformitate cu politicile sale obișnuite de investiții înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

▐

Proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul minim al activităților speciale 
ale BEI pot fi sprijinite, de asemenea, de FEIS dacă este necesară utilizarea garanției 
UE pentru asigurarea adiționalității, astfel cum este definită la primul paragraf din 
prezentul alineat.

▐

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime 
în ceea ce privește investițiile, asigurându-se astfel complementaritatea și evitându-
se excluderea participanților de pe aceeași piață, activitățile speciale ale BEI 
sprijinite de FEIS, de preferință și în cazuri justificate corespunzător, prezintă 
trăsăturile aferente subordonării și adoptă o poziție de rang inferior față de alți 
investitori, precum și participare la instrumente de partajare a riscurilor, 
caracteristici transfrontaliere, expunere la riscuri specifice sau alte aspecte 
identificabile potrivit descrierilor mai detaliate din anexa II.
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▐

Fără a aduce atingere cerinței privind respectarea definiției adiționalității, 
menționată la primul paragraf, următoarele elemente oferă indicații solide privind 
adiționalitatea:

- proiecte care comportă un risc ce corespunde activităților speciale ale BEI, 
astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI și în orientările BEI 
privind politica în materie de risc de credit, în special dacă proiectele se desfășoară 
în regiuni mai puțin dezvoltate și de tranziție;

- proiecte care vizează o infrastructură ce leagă două sau mai multe state membre 
sau extinderea de la un stat membru la alt stat membru sau la mai multe state 
membre a unei infrastructuri sau a unor servicii legate de infrastructură;

▐

(2a) La articolul 5, se adaugă următorul alineat:

„2a. În conformitate cu politica de tarifare, FEIS:

- de preferință și în cazuri justificate corespunzător, adoptă poziții de rang 
inferior față de alți investitori și se asigură că tarifarea operațiunilor sale este 
ajustată, incluzând finanțarea mixtă, dacă este necesar, pentru a permite ca 
proiectele să maximizeze efectul de levier al fondurilor și să țină seama de 
condițiile de pe piața locală; și

- dacă este necesar pentru realizarea obiectivelor FEIS și pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și decalajele în materie de investiții, se asigură că nivelul 
de tarifare pentru operațiunile legate de capital rămâne sub prețurile de pe piață 
pentru același tip de tranzacții.

(3) La articolul 6 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: 

„Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează 
corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în ceea ce privește 
investițiile și care:”.

(3a) Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. În cazul operațiunilor desfășurate de BEI și FEI prin intermediari financiari, 
anvergura proiectelor eligibile pentru sprijin din partea FEIS nu este limitată. Pentru 
a garanta că sprijinul acordat de FEIS acoperă și proiecte la scară mică, BEI și 
FEI extind cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și 
promovează posibilitățile oferite prin crearea de platforme de investiții.”

(4) Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(-a) se introduce următorul alineat:
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„1a. Toate instituțiile și organismele implicate în structurile de conducere ale 
FEIS urmăresc menținerea echilibrului de gen în cadrul tuturor organismelor de 
conducere ale FEIS.”

(-aa) la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comitetul director este format din cinci membri: trei numiți de Comisie, unul de BEI 
și unul de Parlamentul European. Comitetul director își alege un președinte din 
rândul membrilor săi pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o 
singură dată. Comitetul director se străduiește să ia decizii prin consens. În cazul în 
care nu se ajunge la un consens, Comitetul director decide cu o majoritate de 
patru cincimi a membrilor săi.”

(-ab) La alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Procesele-verbale detaliate ale Comitetului director sunt publicate de îndată ce 
acestea sunt aprobate de Comitetul director. Parlamentul European este informat 
imediat cu privire la publicarea acestora.”

(-ac) la alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„5. Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un director executiv care 
urmează să fie responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea și 
prezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții menționat la alineatul (6). În 
plus, directorul executiv trebuie să răspundă în fața Parlamentului European cu 
privire la activitatea desfășurată de Comitetul pentru investiții.”

(-ad) la alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. ▌Directorul 
executiv participă la reuniunile Comitetului director în calitate de membru fără 
drept de vot. În cazul în care directorul executiv nu poate participa la reuniunile 
sau la părți ale reuniunilor Comitetului director, directorul executiv adjunct 
participă la aceste reuniuni sau la părți ale acestora în calitate de membru fără 
drept de vot.

(-ae) la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„6. În urma unui proces de selecție deschis și transparent în conformitate cu 
dispozițiile stabilite în prezentul regulament, Comitetul director selectează câte un 
candidat pentru funcțiile de director executiv și director executiv adjunct, care sunt 
remunerați din bugetul general al Uniunii.”

(a) alineatul (8) se modifică după cum urmează:

(i) litera (e) se înlocuiește cu următorul text: 

„(e) politici climatice, protecția și gestionarea mediului;”;

(ii) se adaugă următoarea literă (l):
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„(l) agricultură, pescuit și acvacultură;”;

(b) la alineatul (10), a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere 
Comitetului director, directorului executiv și directorului executiv adjunct toate 
informațiile necesare pentru verificarea continuă a absenței oricărui conflict de 
interese.”;

(c) la alineatul (11) se adaugă următoarea teză: 

Directorul executiv este responsabil cu informarea Comitetului director în 
legătură cu orice astfel de încălcare▐ și propune și pune în aplicare măsuri 
adecvate.

(d) la alineatul (12) al doilea paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică și sunt 
accesibile prin intermediul procesului-verbal detaliat. Deciziile astfel 
publicate includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra 
îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea, precum și o explicație a modului 
în care a fost folosit tabelul comparativ menționat la alineatul (14) pentru a 
justifica utilizarea garanției UE. 

Tabelul comparativ este un instrument care permite Comitetului pentru 
investiții să stabilească prioritățile în ceea ce privește utilizarea garanției UE 
pentru operațiuni care prezintă punctaje și valoare adăugată mai mari. 
Tabelul este disponibil public după ce se ia decizia finală cu privire la 
proiect. Tabelul comparativ public nu conține informații sensibile din punct de 
vedere comercial. 

În cazul deciziilor sensibile din punct de vedere comercial, BEI transmite 
Parlamentului European deciziile respective, precum și informații despre 
promotorii sau intermediarii financiari la data încheierii finanțării în cauză 
sau la o dată anterioară, atunci când informațiile încetează să mai fie 
sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, 
Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

BEI prezintă anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei o listă 
ce conține toate deciziile adoptate de Comitetul pentru investiții prin care se 
respinge utilizarea garanției UE, precum și o compilare a rezultatelor din 
tabelul comparativ. Prezentarea listei se face sub rezerva unor cerințe de 
confidențialitate stricte.”;

(da) alineatul (14) se înlocuiește cu următorul text:

„14. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 alineatele (1)-(3) și alineatul (5) în ceea ce privește completarea 
prezentului regulament prin stabilirea unui tabel comparativ al indicatorilor ce 
urmează să fie folosiți de Comitetul pentru investiții pentru a asigura evaluarea 
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independentă și transparentă a utilizării potențiale și reale a garanției UE. 
Actele delegate respective se elaborează în strânsă cooperare cu BEI.

Comitetul director revizuiește orientările în materie de investiții pentru a 
stabili un prag minim pentru diferitele criterii din tabelul comparativ, în 
scopul de a îmbunătăți evaluarea proiectelor.”;

(4a) La articolul 8, litera (b) de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(b) implică entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre, care se 
extind către una sau mai multe țări terțe sau cooperează cu entități de pe 
teritoriul uneia sau mai multor țări terțe care intră sub incidența politicii 
europene de vecinătate, inclusiv parteneriatul strategic, politica de extindere, 
Spațiul Economic European sau Asociația Europeană a Liberului Schimb, sau 
se extind pe teritoriul unei țări sau al unui teritoriu de peste mări, astfel cum se 
prevede în anexa II la TFUE, indiferent dacă în respectivele țări terțe sau țări 
ori teritorii de peste mări există sau nu un partener.”

(5) Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(-a) la alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Garanția UE se acordă pentru operațiuni de finanțare și de investiții 
ale BEI, aprobate de Comitetul pentru investiții menționat la articolul 7 
alineatul (7), sau pentru finanțare ori garanții către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3). Comitetul pentru investiții, în conformitate cu orientările 
Comitetului director, poate să acorde o parte adecvată din garanția UE în 
mod direct platformelor de investiții și băncilor sau instituțiilor naționale de 
promovare și, prin urmare, să delege respectivelor entități decizia cu privire 
la selecția proiectelor. Comitetul pentru investiții are în continuare dreptul 
ca, în orice situație, să supravegheze procedura de selecție a proiectelor, 
pentru a garanta că este aplicată în conformitate cu prezentul regulament.

Operațiunile în cauză sunt conforme cu politicile Uniunii și sprijină oricare 
dintre următoarele obiective generale:”;

(-aa) la alineatul (2) litera (c), se adaugă următorul punct:

„(iiia) proiecte de infrastructură feroviară și alte proiecte din domeniul 
feroviar;”

(-ab) la alineatul (2) litera (e) se introduc următoarele litere:

„(ia)  tehnologia blockchain;

(ib) internetul obiectelor;

(ic) infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;”

(-ac) La alineatul (2), litera (g) punctul (ii) se modifică după cum urmează:
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„(ii) industriile culturale și creative, pentru care se autorizează mecanisme 
financiare specifice acestui sector, în interacțiune cu programul 
Europa creativă și cu Fondul de garantare, în scopul de a furniza 
împrumuturi adecvate scopului destinate industriilor culturale și 
creative.”; 

(-ad) alineatul (2), litera (g) punctul (v) se modifică după cum urmează:

„(v) infrastructuri sociale, servicii sociale și economia socială și a 
solidarității;”

(a) la alineatul (2) se adaugă literele (h) și (i), după cum urmează:

„(h) agricultura durabilă, pescuitul, acvacultura, precum și celelalte 
sectoare ale bioeconomiei și ale bioindustriei;

(i) potrivit cerințelor prezentului regulament, în cazul regiunilor mai 
puțin dezvoltate și al regiunilor în tranziție enumerate în anexa I, 
respectiv în anexa II la Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a 
Comisiei1, alte industrii și servicii eligibile pentru sprijin din partea 
BEI.”;

(b) la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Comitetul director oferă orientări detaliate și instrumente de evaluare, în 
special în ceea ce privește proiectele eligibile și portofoliul global al FEIS, 
mai ales cu privire la obiectivele stabilite la COP 21. Orientările garantează 
că cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru 
infrastructură și inovare sprijină elemente ale unor proiecte care contribuie la 
politicile climatice ▌.”; 

(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Perioada de investiții în care poate fi acordată garanția UE cu scopul de 
a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul 
prezentului regulament durează până la:

(a) 31 decembrie 2020, pentru operațiunile BEI pentru care s-a 
semnat un contract între BEI și beneficiar sau intermediarul 
financiar înainte de 31 decembrie 2022;

(b) 31 decembrie 2020, pentru operațiunile FEI pentru care s-a 
semnat un contract între FEI și intermediarul financiar înainte 
de 31 decembrie 2022.”;

(d) alineatul (4) se elimină;

1 Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire 
a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională 
și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul 
de coeziune pentru perioada 2014-2020, JO L 50, 20.2.2014, p. 22.
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(da) se introduce următorul alineat:

„4a. În cazul în care o autoritate publică dintr-un stat membru 
înființează o platformă de investiții sau o bancă ori instituție națională de 
promovare care împărtășește obiectivele FEIS, BEI cooperează cu 
organismul respectiv. BEI cooperează și cu platformele de investiții sau cu 
băncile ori instituțiile naționale de promovare care au fost înființate deja și 
care împărtășesc obiectivele FEIS.”;

(db) la alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (7), Comitetul pentru investiții, 
după o analiză amănunțită, poate decide să rezilieze parteneriatul cu o 
platformă de investiții sau cu o bancă sau o instituție națională de 
promovare.”

(5a) Articolul 10 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. În sensul articolului 9 alineatul (2) și în conformitate cu articolul 11, BEI și, 
după caz, băncile sau instituțiile naționale de promovare și platformele de investiții 
utilizează garanția UE în vederea acoperirii riscurilor pentru instrumentele 
menționate la alineatul (2) din prezentul articol.”

(6) La articolul 10 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) împrumuturi ale BEI, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de 
capital, orice altă formă de finanțare sau instrument de îmbunătățire a 
condițiilor de creditare, inclusiv datoria subordonată, participații la capital sau 
la cvasicapital, inclusiv în favoarea băncilor sau instituțiilor naționale de 
promovare, a platformelor sau a fondurilor de investiții;”.

(7) Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Garanția UE nu depășește în niciun caz 26 000 000 000 EUR, din care o 
parte se poate aloca pentru finanțarea sau garanțiile acordate FEI de către 
BEI în conformitate cu alineatul (3). Plățile totale nete de la bugetul 
general al Uniunii efectuate în baza garanției UE nu depășesc 26 000 000 
000 EUR și nu depășesc 16 000 000 000 EUR înainte de 6 iulie 2018.”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. În cazul în care BEI acordă FEI finanțare sau garanții pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, garanția UE prevede o 
garanție integrală pentru o asemenea finanțare sau garanție, cu condiția 
ca BEI să furnizeze finanțare sau garanții în cuantum de cel puțin 4 000 
000 000 EUR, fără acoperire de către garanția UE, până la o limită 
inițială de 6 500 000 000 EUR. Fără a aduce atingere alineatului (1), 
limita respectivă poate fi ajustată, după caz, de către Comitetul director 
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până la cel mult 8 000 000 000 EUR, fără ca BEI să aibă obligația să 
ofere sume echivalente ce depășesc limita inițială.”;

(c) la alineatul (6), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) în cazul instrumentelor de datorie menționate la articolul 10 alineatul (2) 
litera (a), principalul și toate dobânzile și sumele datorate BEI, dar care 
nu au fost primite în conformitate cu condițiile operațiunilor de finanțare 
până la data la care se înregistrează neplata; pierderile generate de 
fluctuațiile unor valute altele decât euro pe piețe pe care posibilitățile de 
acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate; în cazul datoriei 
subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră un 
eveniment de nerambursare;

 (b) în cazul investițiilor de capital sau de cvasicapital menționate la articolul 
10 alineatul (2) litera (a), sumele investite și costurile de finanțare 
conexe, precum și pierderile rezultate din fluctuațiile unor valute altele 
decât euro;”.

(8) Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la 
alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător 
(denumit în continuare „valoarea țintă”) care să reflecte valoarea totală 
a obligațiilor aferente garanției UE. Valoarea țintă este de 35 % din 
totalul obligațiilor aferente garanției UE.”;

(b) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7. După 1 iulie 2018, dacă, în urma unor cereri de executare a garanției 
UE, nivelul fondului de garantare scade sub 50 % din valoarea țintă sau 
ar putea, potrivit unei evaluări a riscurilor efectuate de Comisie, să 
scadă sub nivelul respectiv în cel mult un an, Comisia prezintă un 
raport referitor la măsurile excepționale care ar putea fi necesare.”;

(c) alineatele (8), (9) și (10) se înlocuiesc cu următorul text:

„8. În urma unei cereri de executare a garanției UE, sumele prevăzute la 
alineatul (2) literele (b) și (d) care alimentează fondul de garantare după 
atingerea valorii țintă sunt utilizate în limitele perioadei de investiție 
prevăzute la articolul 9 pentru a reface garanția UE la valoarea sa 
întreagă.

9. Sumele care alimentează fondul de garantare prevăzute la alineatul (2) 
litera (c) sunt utilizate pentru a reface garanția UE la valoarea sa 
întreagă.

10. În cazul în care garanția UE este restabilită integral la o valoare de 26 
000 000 000 EUR, orice sumă în fondul de garantare în plus față de 
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valoarea țintă se plătește în bugetul general al Uniunii și constituie 
venit alocat intern, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, pentru orice linie bugetară 
care a fost utilizată ca sursă de realocare către fondul de garantare.”.

(9) Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i) La primul paragraf, teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific privind 
utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind 
utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și utilizarea 
parteneriatelor de tip public-privat, precum și, după caz, acordarea 
de consiliere în chestiuni relevante legate de dreptul Uniunii, 
ținând cont de specificitățile și de nevoile statelor membre în care 
piețele financiare sunt mai puțin dezvoltate, precum și de situația 
din diferite sectoare.”;

(ii) la al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză:

„De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul 
politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a 
componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 
21, pregătirea proiectelor din sectorul digital, precum și pregătirea 
proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea 
paragraf.”;

(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul 
FEIS în întreaga Uniune și contribuția activă la îndeplinirea 
obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS 
menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii și 
dezvoltării de operațiuni de către BEI și de către băncile sau 
instituțiile naționale de promovare, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate și aflate în tranziție, și prin stimularea 
cererii de sprijin din partea FEIS, ori de câte ori este 
necesar;”;

(ii) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) furnizarea de sprijin proactiv sub formă de consiliere cu 
privire la instituirea platformelor de investiții, în special a 
platformelor de investiții transfrontaliere și macroregionale 
în care sunt implicate mai multe state membre și/sau 
regiuni, cu prezență locală, atunci când este necesar;”;
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(ii a) se adaugă următoarea literă:

„(ea) utilizarea potențialului de a atrage și de a finanța proiecte 
la scară mică, inclusiv prin intermediul platformelor de 
investiții;”

(iii) se adaugă următoarea literă (f):

„(f) furnizarea de sprijin privind combinarea cu FEIS a altor surse 
de finanțare ale Uniunii (precum fondurile structurale și de 
investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru 
interconectarea Europei), cu scopul de a reduce sarcina 
administrativă și de a soluționa problemele practice legate 
de utilizarea unor astfel de surse de finanțare combinate;”;

(iii a) se adaugă următoarea literă:

„(fa) furnizarea de sprijin proactiv pentru a promova și a 
încuraja operațiunile menționate la litera (b) de la primul 
paragraf al articolului 8 .”;

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita 
furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să 
utilizeze experiența relevantă a BEI, a Comisiei, a băncilor sau 
instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al 
fondurilor structurale și de investiții europene.”;

(c a) se introduce următorul alineat:

„5a. EIAH utilizează lista menționată la articolul 16 alineatul (2a) pentru 
a acorda, într-un mod proactiv și după caz, asistență eventualilor 
promotori de proiecte la elaborarea propunerilor lor de finanțare în 
cadrul FEIS.”

(d) la alineatul (6), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Cooperarea dintre EIAH, pe de o parte, și o bancă sau instituție națională de 
promovare, o instituție financiară internațională ori o instituție sau o autoritate 
de management, inclusiv cele care acționează în calitate de consultant la nivel 
național, având experiență relevantă pentru EIAH, pe de altă parte, poate lua 
forma unui parteneriat contractual. EIAH încheie acorduri de cooperare cu 
băncile sau instituțiile naționale de promovare din fiecare stat membru. În 
statele membre în care nu există astfel de instituții, EIAH oferă, după caz și 
la cererea statului membru în cauză, sprijin consultativ proactiv pentru 
înființarea acestora.”;

(da) se introduce următorul alineat:
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„6a. Pentru a asigura în mod activ o vastă acoperire geografică a 
serviciilor de consiliere pe întreg teritoriul Uniunii și pentru a 
mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, se asigură 
prezența locală a EIAH, în cazurile în care este necesară și ținând 
seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi pe teren 
asistență concretă, proactivă și personalizată. Prezența locală a EIAH 
se instituie în special în statele membre sau în regiunile care se 
confruntă cu dificultăți de elaborare a proiectelor în cadrul FEIS. 
EIAH vizează promovarea transferului de cunoștințe la nivel regional 
și local și asigură consolidarea continuă a capacității și a expertizei 
regionale și locale.”;

(db) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7. Din bugetul general al Uniunii se alocă o sumă de referință anuală 
de 20 000 000 EUR pentru a contribui la acoperirea costurilor 
operațiunilor EIAH până la 31 decembrie 2020 pentru serviciile 
furnizate de EIAH în temeiul alineatului (2) care se adaugă serviciilor 
deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii, în măsura în care 
costurile respective nu sunt acoperite din suma rămasă din încasările 
provenite din taxele menționate la alineatul (4).”

(9a) La articolul 16 alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) „o descriere a proiectelor pentru care sprijinul oferit din fondurile 
structurale și de investiții europene este combinat cu sprijinul din partea FEIS, 
precum și cuantumul total al contribuțiilor din fiecare sursă și profilul de risc 
al fiecărui proiect de acest tip;”

(9b) la articolul 16 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

„(ja) informații detaliate cu privire la plățile fiscale aferente operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI în cadrul FEIS.”;

(9c) La articolul 16, se introduce următorul alineat:

„2a. BEI prezintă semestrial Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și 
EIAH o listă a tuturor propunerilor de investiții prezentate pentru utilizarea 
garanției UE, inclusiv cele care nu sunt selectate în prealabil pentru a fi 
transmise către Comitetul pentru investiții. Lista este prezentată cu 
respectarea unor cerințe de confidențialitate stricte.”

(9d) La articolul 16, se introduce următorul alineat:

„5a. La sfârșitul perioadei aferente investiției, Comisia redactează un raport cu 
privire la efectele cumulate și la caracterul adecvat al politicii de tarifare și 
transmite raportul Parlamentului European și Comitetului director. 
Constatările din raport sunt luate în considerare.”

(9e) La articolul 16 se adaugă următorul alineat:



PE611.529/ 20

RO

„6a. Comisia prezintă un raport anual în care menționează detaliile tuturor 
proiectelor care au primit sprijin prin intermediul FEIS, din fiecare domeniu 
de politică, cuantumul total al contribuției din fiecare sursă, precum și 
profilurile de risc.”

(10) Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6. Până la 31 decembrie 2018 și până la 30 iunie 2020, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o evaluare 
independentă a aplicării prezentului regulament.”;

(b) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.  În temeiul noului cadru financiar multianual, Comisia prezintă o 
propunere legislativă privind un sistem de investiții cuprinzător care 
să remedieze în mod eficient deficitul de investiții din Uniune. 
Propunerea ține seama în mod corespunzător de concluziile 
raportului prezentat până la 31 decembrie 2018 care conține o 
evaluare independentă, raport ce se va prezenta în timp util pentru a 
putea fi luat în considerare în mod adecvat.”;

(ba) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„8. ▌Raportul menționat la alineatul (6) include o evaluare referitoare la 
utilizarea tabelului comparativ menționat la articolul 7 alineatul (14) 
și în Anexa II, în special în ceea ce privește caracterul adecvat al 
fiecărui pilon și rolul lor în cadrul evaluării. Raportul este însoțit de 
o propunere de revizuire a actului delegat menționat la articolul 7 
alineatul (14), în cazul în care acest lucru este adecvat și justificat 
corespunzător prin prisma constatărilor.”

(11) La articolul 19, se adaugă următorul alineat:

„BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii 
finali, inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS și se asigură că 
informațiile sunt clar vizibile în acordul de finanțare și în fiecare contract care 
include sprijin din partea FEIS, în special în cazul IMM-urilor, contribuind astfel 
la creșterea gradului de informare publică și a vizibilității.”

(11a) Articolul 20 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la 
solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul deplin 
la orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcina.”

(12) Articolul 22 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Prin operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului 
regulament, BEI, FEI și toți intermediarii financiari respectă standardele 
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relevante și normele aplicabile privind prevenirea spălării de bani, 
combaterea terorismului, frauda fiscală și evaziunea fiscală▌. 

▌

În operațiunile lor de finanțare și de investiții vizate de prezentul regulament, 
BEI și FEI nu utilizează și nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor 
fiscale, în special sisteme de planificare fiscală agresivă sau practici care nu 
respectă criteriile de bună guvernanță fiscală ale UE, astfel cum sunt 
prevăzute în actele legislative ale Uniunii, în concluziile Consiliului, în 
comunicările Comisiei sau în orice notificare oficială din partea Comisiei. De 
asemenea, BEI și FEI nu furnizează fonduri către beneficiari care folosesc 
sau sunt implicați în astfel de structuri. 

▌

În special, BEI și FEI nu mențin relații de afaceri cu entități înregistrate sau 
înființate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește 
aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional și a legislației 
Uniunii referitoare la transparență și la schimbul de informații. 

Atunci când încheie acorduri cu intermediari financiari, BEI și FEI 
transpun cerințele prevăzute la prezentul articol în dispozițiile contractelor 
relevante și impun obligația prezentării unor rapoarte pentru fiecare țară în 
parte cu privire la respectarea acestor cerințe. BEI și FEI publică și 
actualizează în mod continuu lista intermediarilor financiari cu care 
cooperează. 

În urma consultării cu Comisia și cu părțile interesate, BEI și FEI își 
revizuiesc și își actualizează politicile cu privire la jurisdicțiile necooperante, 
cel mai târziu după adoptarea listei Uniunii cu jurisdicțiile necooperante. 
Ulterior, o dată pe an, Comisia prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în aplicare a acestor politici.” 

(13) La articolul 23 alineatul (2) primul paragraf, prima și a doua teză se înlocuiesc cu 
următorul text:

„Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (13) și 
(14) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 4 iulie 2015. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani.”

(14) Anexa II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

▐

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele 
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ANEXĂ

la

propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește 
prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor 
îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de 

investiții

Anexă

(1) Secțiunea 2 se modifică după cum urmează:

(a) la litera (b) se adaugă următoarele teze:

„Sprijinul din FEIS pentru autostrăzi se limitează la investițiile publice și/sau 
private în transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune, în 
regiunile mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere sau 
la cazurile în care aceste investiții sunt necesare pentru modernizare, 
întreținere sau îmbunătățirea siguranței rutiere, dezvoltarea dispozitivelor 
STI sau pentru a garanta integritatea și standardele pe autostrăzile existente 
în rețeaua transeuropeană de transport, în special zonele de parcare în 
condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi 
ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică.

Acordarea sprijinului FEIS este, de asemenea, posibilă în mod explicit 
pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de transport existente.”;

(b) la litera (c), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În acest context, se preconizează că BEI va furniza finanțare în cadrul FEIS în 
scopul realizării unor investiții publice sau private în cuantum total de cel puțin 
500 000 000 000 EUR, inclusiv finanțarea mobilizată prin FEI în cadrul 
operațiunilor FEIS legate de instrumentele menționate la articolul 10 
alineatul (2) litera (b), prin băncile sau instituțiile naționale de promovare și 
prin accesul sporit la finanțare al entităților cu până la 3 000 de angajați.”

(2) În secțiunea 3, se adaugă următoarea literă (d):

„(d) prezența uneia sau mai multora dintre următoarele caracteristici ar duce, în 
mod normal, la o clasificare a unei operațiuni în categoria activităților speciale:

– subordonare în raport cu alți creditori, inclusiv băncile naționale de 
promovare și creditorii privați;

– participare la instrumente de partajare a riscurilor în care poziția asumată 
expune BEI la niveluri de risc ridicate;
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– expunere la riscuri specifice, precum tehnologia netestată, dependența de 
contrapartide noi, lipsite de experiență sau cu nivel de risc ridicat, 
structurile financiare noi sau riscul pentru BEI, sectorul sau zona în 
cauză; 

– caracteristici legate de capital, precum plățile legate de performanță sau 

– alte aspecte identificabile care generează un risc de expunere sporit 
potrivit orientărilor BEI privind politica aferentă riscului de credit.”. 

(2 a) În secțiunea 3 se adaugă următoarea literă:

„(d a) atunci când se evaluează adiționalitatea se acordă atenție condițiilor 
specifice regiunilor.”

(3) În secțiunea 5, se adaugă următoarea teză:

„Tabelul comparativ este publicat imediat după semnarea unei operațiuni în 
cadrul garanției UE, informațiile sensibile din punct de vedere comercial fiind 
excluse.”

(4) Secțiunea 6 se modifică după cum urmează:

(a) litera (b) se modifică după cum urmează:

(i) la prima liniuță, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul 
text: 

„Pentru operațiunile legate de datorie, BEI sau FEI efectuează o 
evaluare a riscurilor standard, care cuprinde calculul probabilității 
de nerambursare și al ratei de recuperare. Pe baza acestor 
parametri, BEI sau FEI cuantifică riscul pentru fiecare operațiune.”;

(ii) la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Fiecărei operațiuni legate de datorie i se atribuie o clasificare în 
funcție de risc (Clasificarea operațiunilor de împrumut) conform 
sistemului BEI sau FEI de clasificare a împrumuturilor.”;

(iii) la a treia liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Proiectele sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, iar 
finanțarea BEI este structurată conform principiilor bunei gestiuni 
bancare și respectă principiile gestionării riscurilor ridicate stabilite 
de BEI sau FEI în orientările sale interne.”;

(iii a)a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„Costul produselor legate de datorie se stabilește în conformitate 
cu dispozițiile prezentului regulament.”

(b) litera (c) se modifică după cum urmează:
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(i) la prima liniuță, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Pentru a se stabili dacă o operațiune implică sau nu riscuri de 
capital, indiferent de forma sa juridică și de nomenclatură, se 
recurge la evaluarea standard a BEI sau a FEI.”;

(ii) la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Operațiunile BEI legate de capital se realizează în conformitate cu 
normele și procedurile interne ale BEI sau ale FEI.”.

(ii a) a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor:

Costul investițiilor de capital se stabilește în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament.”

(5) În secțiunea 7, la litera (c) se șterge cuvântul „inițiale”.

(6) Secțiunea 8 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, din a doua teză se șterge cuvântul „inițiale”;

(b) la litera (a) primul paragraf, din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”;

(c) la litera (b), din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”.


