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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. ia act de faptul că sensibilizarea 

Comisiei și a BEI cu privire la 

suprapunerile și concurența dintre FEIS și 

instrumentele financiare din bugetul UE a 

condus la adoptarea unor orientări care 

recomandă combinarea finanțărilor FEIS și 

ESI; subliniază că orice combinare a 

finanțărilor din FEIS și din fondurile ESI 

nu ar trebui în niciun caz să afecteze 

nivelul și orientarea finanțării acordate de 

fondurile ESI; atrage atenția, cu toate 

acestea, asupra diferențelor persistente 

între criteriile de eligibilitate, reglementări, 

termenele pentru prezentarea rapoartelor și 

aplicarea normelor privind ajutoarele de 

stat, care împiedică utilizarea combinată; 

salută faptul că aceste aspecte au început să 

fie abordate de către Comisie în 

propunerea sa de revizuire a 

Regulamentului financiar și speră că 

această revizuire va fi efectuată în timp 

util, astfel încât să se simplifice 

combinarea finanțării și să se evite 

concurența și suprapunerile; consideră că 

este necesară continuarea eforturilor și că 

al doilea și al treilea pilon al planului de 

investiții sunt esențiale în acest sens; 

50. ia act de faptul că sensibilizarea 

Comisiei și a BEI cu privire la 

suprapunerile și concurența dintre FEIS și 

instrumentele financiare din bugetul UE a 

condus la adoptarea unor orientări care 

recomandă combinarea finanțărilor FEIS și 

ESI; subliniază că orice combinare a 

finanțărilor din FEIS și din fondurile ESI 

nu ar trebui în niciun caz să afecteze 

nivelul și orientarea finanțării acordate de 

fondurile ESI; atrage atenția, cu toate 

acestea, asupra diferențelor persistente 

între criteriile de eligibilitate, reglementări, 

termenele pentru prezentarea rapoartelor și 

aplicarea normelor privind ajutoarele de 

stat, care împiedică utilizarea combinată; 

salută faptul că aceste aspecte au început să 

fie abordate de către Comisie în 

propunerea sa de revizuire a 

Regulamentului financiar și speră că 

această revizuire va fi efectuată în timp 

util, astfel încât să se simplifice 

combinarea finanțării și să se evite 

concurența și suprapunerile; consideră că 

este necesară continuarea eforturilor și că 

al doilea și al treilea pilon al planului de 

investiții sunt esențiale în acest sens; își 

exprimă preocuparea în legătură cu 

propunerea Comisiei, care solicită ca 

tranșa de investiții cu riscul cel mai 

ridicat să fie acoperită din fondurile ESI 

și nu din FEIS atunci când instrumentele 
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sunt combinate; consideră că acest lucru 

generează insecuritate juridică în 

legătură cu utilizarea fondurilor ESI și 

contravine justificării inițiale a FEIS, și 

anume de a crea capacitate suplimentară 

de asumare a riscurilor pentru investițiile 

UE; 

Or. en 

 

 


