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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. invită statele membre să găsească de urgență un acord asupra majorării capitalului, atât 
a celui subscris și vărsat, cât și a celui nevărsat; salută rolul pe care Banca Europeană de 
Investiții (BEI) îl joacă în redresarea economică legată de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită, în acest context, mai multe investiții în domeniul inovării 
ecologice și digitale, pentru a cataliza tranziția justă și tranziția digitală, cu un accent 
deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); invită BEI să înceteze finanțarea 
activelor depreciate; invită BEI să asigure caracterul de valoare adăugată a investițiilor, 
în special prin politicile sale de creditare și în contextul unei majorări de capital, 
menținându-și, în același timp, rankingul ridicat al creditelor (AAA) și astfel să prevină 
orice efect de excludere, în special în ceea ce privește mecanismul de redresare și 
reziliență;

2. ia act de rolul economic tot mai important jucat de BEI, în special în contextul redresării 
economice în urma șocului creat de pandemia de COVID-19 și felicită BEI pentru 
eforturile sale de a sprijini redresarea economică după pandemie prin crearea unui fond 
de garantare paneuropean de aproape 25 de miliarde EUR, care să mobilizeze până la 
200 de miliarde EUR pentru a oferi sprijin întreprinderilor și, în special, IMM-urilor; își 
exprimă regretul că numai 21 state membre au contribuit la acest fond; solicită punerea 
sa rapidă în aplicare și evitarea întârzierilor inutile; subliniază rolul esențial al IMM-
urilor, coloana vertebrală a economiei europene, care reprezintă aproape 99 % din 
totalul întreprinderilor și asigurând aproximativ trei sferturi din toate locurile de muncă, 
fiind totodată factori determinanți ai inovării; subliniază că IMM-urile au fost grav 
afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 și că multe dintre ele se 
confruntă cu greutăți fără precedent, în special legate de lichidități; invită BEI să își 
consolideze în continuare sprijinul pentru IMM-uri și să ofere sprijin sub formă de 
capital IMM-urilor în temeiul Regulamentului InvestEU, atât timp cât acestea nu erau 
deja în dificultate în conformitate cu condițiile privind ajutoarele de stat la sfârșitul 
anului 2019; invită BEI să ierarhizeze acordarea creditării, favorizând astfel crearea și 
păstrarea locurilor de muncă, și să monitorizeze și să măsoare impactul fondurilor 
pentru a asigura obținerea de rezultate reale în toate politicile sale de creditare, inclusiv 
InvestEU;

3. salută sprijinul tot mai important acordat de BEI pentru sectorul sănătății și subliniază 
nevoia de a consolida sistemele de sănătate publică și de a nu contribui la privatizarea 
lor; felicită BEI pentru investițiile promovate în lupta împotriva pandemiei de COVID-
19, estimate în prezent la 770 de milioane EUR, precum și pentru implicarea sa activă în 
finanțarea pentru dezvoltarea de tratamente și vaccinuri; subliniază însă nevoia 
stringentă de transparență în această privință și solicită BEI să publice contractele 
anterioare și cele viitoare semnate cu întreprinderile farmaceutice, totodată respectând 
dispozițiile juridice aplicabile;

4. constată că pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ enorm asupra educației și 
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vieții copiilor la nivel mondial, milioane de copii neavând în continuare acces la 
educație din cauza măsurilor de izolare și, prin urmare, fiind expuși riscului de regres, 
cu posibile efecte pe toată viața; salută investițiile BEI în educație, care contribuie la 
eradicarea sărăciei, stimulează creșterea economică și îmbunătățesc egalitatea de gen; 
solicită BEI să majoreze investițiile în educație pentru a ajuta la atenuarea impactului 
grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra sistemelor de educație la 
nivel mondial;

5. reamintește necesitatea de a echilibra distribuția geografică a finanțării BEI, în special 
pentru că criza provocată de pandemia de COVID-19 a exacerbat disparitățile din UE; 
solicită BEI să soluționeze deficiențele sistemice care împiedică unele regiuni sau țări să 
beneficieze pe deplin de oportunitățile de finanțare oferite de BEI, de exemplu prin 
intensificarea eforturilor sale de a-și extinde activitățile de creditare prin oferirea de 
asistență tehnică și de consultanță, în special în regiunile cu o capacitate redusă de 
investiții și care nu au beneficiat cu adevărat de derogarea de la normele privind 
ajutoarele de stat în timpul crizei provocate de pandemie din cauza lipsei de fonduri, 
precum și prin acordarea de consiliere cu privire la dezvoltarea de proiecte, în vederea 
promovării unei creșteri incluzive și a convergenței și coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, și luând în considerare caracterul bazat pe cerere al finanțării acordate de 
BEI; consideră că obiectivul anual actual, ca împrumuturile acordate în cadrul politicii 
de coeziune să reprezinte 30 % din toate operațiunile noi, poate servi drept o bază solidă 
pentru activități sporite de investiții, care să conducă la coeziune economică, socială și 
teritorială și să contribuie la reducerea decalajului economic dintre statele membre;

6. reiterează faptul că toate fluxurile financiare ale Grupului BEI ar trebui să fie pe deplin 
conforme cu obiectivul de a atinge un nivel net de emisii egal cu zero până cel târziu în 
2050 și cu noul obiectiv al Uniunii în domeniul climei pentru 2030; reamintește că 
schimbările la scară largă pot fi realizate numai dacă sectorul industrial va fi cointeresat, 
dacă se acordă stimulentele necesare pentru soluții inovatoare în domeniul climei și, 
dacă acest lucru este echitabil din punct de vedere social, dacă se asigură sprijin 
simultan pentru tranziție și dezvoltarea socioeconomică; salută adoptarea Foii de 
parcurs a Băncii pentru climă 2021-25 din 11 noiembrie 2020, care reconfirmă 
angajamentul de durată al BEI de a-și alinia toate operațiunile la obiectivele Acordului 
de la Paris și salută, în special, includerea mecanismului de stabilire a prețurilor 
potențiale ale emisiile de carbon ; subliniază însă că numai dispozițiile foii de parcurs 
nu vor fi suficiente pentru ca banca să se alinieze la obiectivele Acordului de la Paris; 
reamintește că BEI a decis să permită aprobarea proiectelor nealiniate la Acordul de la 
Paris care erau deja în curs de pregătire înainte de noiembrie 2020 numai până la 
sfârșitul anului 2022; invită însă BEI să depună eforturi pentru o respectare cât mai 
bună a Acordului de la Paris în cadrul procedurilor de evaluare în curs; salută 
angajamentul BEI de a elabora rapoarte intermediare anuale pentru a transmite 
informații actualizate organelor sale de conducere cu privire la punerea în aplicare a 
Foii de parcurs Băncii pentru climă; consideră că rapoartele intermediare ar trebui să fie 
publicate în timp util și să fie ușor de accesat; solicită ca toți intermediarii financiari și 
clienții persoane juridice ai BEI să dispună de un plan de decarbonizare cât de curând 
posibil și cel târziu până la sfârșitul anului 2025 și solicită BEI să furnizeze asistență în 
acest sens; avertizează BEI cu privire la posibilele standarde duble în legătură cu 
punerea în aplicare a Foii de parcurs a Băncii pentru climă în interiorul și în afara UE și 
solicită BEI să aplice același nivel de ambiție în materie de climă în cazul tuturor 
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împrumuturilor pe care le acordă1; așteaptă cu nerăbdare documentul de punere în 
aplicare a Foii de parcurs, pentru a consolida nivelul de ambiție a BEI; subliniază că 
aceste noi cerințe nu trebuie să fie în detrimentul accesului la finanțare pentru IMM-uri;

7. solicită Grupului BEI să sprijine, prin noile sale operațiuni, obiectivele Strategiei UE 
pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice prin stimularea 
inovării pentru dezvoltarea de substanțe chimice, materiale și produse sigure și 
concepute ca sustenabile, Planul de acțiune pentru economia circulară bazat pe cicluri 
de materiale netoxice și viitorul Plan de acțiune privind reducerea la zero a poluării 
apei, aerului și solului;

8. salută sprijinul acordat de BEI pentru dezvoltarea și extinderea surselor regenerabile de 
energie, inclusiv a celor geotermale; solicită însă BEI să evite acordarea de sprijin 
pentru proiectele care au un risc sporit de a dăuna mediului și zonelor cu o 
biodiversitate bogată, și încurajează BEI să îmbunătățească publicarea informațiilor și a 
proceselor de diligență cu privire la proiectele pe care le susține;

9. încurajează BEI să faciliteze, prin operațiunile sale, punerea în aplicare a obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, în Strategia sa „De la fermă la consumator” și în 
Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030; solicită BEI și statelor membre să 
respecte principiul precauției, să aplice garanțiile necesare și să sprijine operațiunile 
care asigură tranziția către o agricultură durabilă și o gestionare sustenabilă a resurselor 
naturale, respectând limitele planetei;

10. recunoaște provocările și progresele realizate în timpul punerii în aplicare a 
Mecanismului de finanțare a capitalului natural (NCFF); solicită BEI să aibă în vedere 
asigurarea unei componente de subvenționare în cadrul mecanismului NCFF pentru a 
sprijini extinderea inițială a proiectelor locale și a facilita generarea de venituri; 
consideră că o evaluare a mecanismului NCFF ar trebui integrată într-o analiză mai 
amplă efectuată de BEI cu privire la modalitatea de a sprijini refacerea ecosistemelor și 
a biodiversității în UE;

11. se așteaptă ca BEI să respecte articolele 11 și 191 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, să aplice principiul precauției și să suspende plățile și, dacă este 
necesar, să retragă finanțarea dacă este posibil în limitele dispozițiilor juridice 
aplicabile, în cazul în care există dovezi sau riscuri grave de efecte negative asupra 
climei și/sau mediului și/sau comunităților locale; solicită suspendarea finanțării în 
limitele dispozițiilor juridice aplicabile în cazurile în care autoritățile locale au fost 
notificate de o instanță sau de procuratură și/sau au intentat procese privind posibile 
încălcări ale legislației aplicabile, cel puțin până la încheierea anchetelor și a 
procedurilor judiciare la nivel național; se așteaptă la includerea obligației de diligență 
în ceea ce privește drepturile omului în toate proiectele și solicită BEI să ia măsuri 
imediate și ferme odată ce i se furnizează dovezi concrete, provenind, de exemplu, de la 
activiști pentru drepturile omului și de mediu sau de la avertizori de integritate, cu 
privire la aspecte legate de exemplu de implicarea unui client sau a unui beneficiar real 
în reprimarea apărătorilor drepturilor omului și ai mediului și să retragă finanțarea 
atunci când o astfel de implicare este dovedită; reamintește că Comisia a solicitat BEI să 
partajeze mai multe informații privind aplicarea efectivă a clauzelor contractuale care 

1 Foaia de parcurs a Băncii pentru climă a Grupului BEI 2021-2025, noiembrie 2020, punctul 4.61.
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permit BEI să oprească sau să retragă finanțarea și se așteaptă ca Parlamentul să aibă 
acces deplin la aceste informații; solicită o monitorizare detaliată care să țină seama pe 
deplin de preocupările exprimate de părțile implicate și de părțile interesate, în special 
de cele care se referă la încălcări ale drepturilor omului și statului de drept; solicită BEI 
să efectueze evaluări ale impactului asupra drepturilor omului la nivel de proiect și să 
monitorizeze în permanență punerea în aplicare a proiectelor pe teren, pentru a preveni 
orice abuz, expropriere nedreaptă sau violențele împotriva populațiilor locale; în acest 
sens, invită BEI să colaboreze activ cu comunitățile locale și să se asigure că 
mecanismele de depunere a plângerilor sunt făcute cunoscute publicului și sunt ușor 
accesibile, chiar și comunităților izolate sau marginalizate; reamintește necesitatea 
aplicării depline și continue a principiului consimțământului liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză pentru popoarele indigene și solicită punerea în aplicare deplină și 
transparentă a acestuia;

12. solicită ca politica de creditare revizuită a BEI în domeniul transporturilor să fie 
pregătită cu implicarea părților interesate și, în special, a Parlamentului, să fie pe deplin 
aliniată la obiectivele Acordului de la Paris și la obiectivele climatice ale UE și să 
integreze recomandările Grupului de experți tehnici privind finanțarea durabilă2, să 
aplice pe deplin principiul de a nu aduce prejudicii și să completeze Foaia de parcurs a 
Băncii pentru climă recent adoptată; solicită să nu se acorde împrumuturi noi care să 
împiedice decarbonizarea transporturilor sau tranziția către o mobilitate cu emisii zero 
de dioxid de carbon mai sustenabilă și mai ieftină și salută angajamentul BEI de a nu 
finanța extinderea capacității aeroportuare existente și infrastructura portuară dedicată 
transportului și depozitării combustibililor fosili; consideră că ar trebui să se 
direcționeze mai multe fonduri către transportul cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 
în special către ciclism și dezvoltarea și modernizarea transportului public, inclusiv în 
contextul proiectelor de dezvoltare urbană durabilă, pentru a răspunde nevoilor 
comunităților și localităților insuficient deservite;

13. salută revizuirea standardelor sociale de mediu ale BEI și solicită o consultare publică 
amplă și cuprinzătoare; constată faptul că BEI raportează sistematic cu privire la 
efectele economice, sociale și de mediu și oferă evaluări ex ante și ex post ale 
procesului de examinare analitică a impactului social și de mediu; se așteaptă ca în toate 
proiectele să fie integrate cât mai amplu dimensiunea de gen și a drepturilor omului, 
precum și obligații de diligență, de prevenire a poluării și de monitorizare a 
biodiversității ; salută progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei BEI 
privind egalitatea de gen și solicită o actualizare a punerii sale în aplicare în prezent; 
așteaptă cu interes o versiune ambițioasă a viitorului Plan de acțiune pentru egalitatea de 
gen II 2021-2024; salută îmbunătățirea diversității în cadrul BEI în ceea ce privește 
echilibrul de gen, cu o creștere a numărului de femei în posturi superioare și de 
conducere la 33 % și, respectiv, la 30 % în 2019; salută țintele stabilite de BEI pentru 
2021 de a majora și mai mult proporția de femei în aceste posturi; solicită BEI să 
promoveze în continuare toate formele de diversitate și incluziune în cadrul organizării 
sale și să stabilească ținte ambițioase; sugerează BEI să țină seama de exemplul oferit 
de strategia și de setul de instrumente privind egalitatea de gen utilizate de instituția 
britanică de finanțare pentru dezvoltare, CDC Group; solicită BEI să colecteze date 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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defalcate în funcție de gen pentru a evalua și a aborda disparitatea de gen în activitățile 
de creditare; îndeamnă BEI să evalueze impactul de gen al proiectelor la fața locului și 
să efectueze evaluări ale proiectelor din punctul de vedere al impactului de gen, precum 
și să intre în contact cu experți independenți în acest scop; sugerează ca integrarea 
perspectivei de gen să devină un punct permanent pe agenda Consiliului de 
administrație al BEI; solicită BEI să aloce mai multe resurse umane în domeniile 
drepturilor omului și egalității de gen, pentru a-și pune pe deplin în aplicare standardele 
sociale și de mediu și strategia de gen;

14. așteaptă cu interes, în 2021, viitoarea revizuire a politicii de transparență a BEI; 
consideră că aceasta ar trebui să prevadă publicarea rapidă și sistematică a conținutului 
reuniunilor tuturor organelor de conducere ale BEI; solicită, în special, o mai mare 
transparență în ceea ce privește reuniunile Comitetului de direcție și rezultatele acestora, 
ca procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de administrație să fie publicate imediat 
după reuniune și includerea unor informații care să reflecte mai bine discuțiile din 
cadrul acestor reuniuni, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei3; subliniază în 
continuare importanța publicării informațiilor legate de împrumuturile directe care fac 
obiectul aprobării Comitetului de direcție, inclusiv prin publicarea, pentru fiecare 
proiect, a avizului Comisiei și a avizului statului membru în care se desfășoară 
proiectul, precum și a evaluării bazate pe trei piloni, a fișelor de măsurare a rezultatelor 
și/sau a tabloului de bord al FEIS, după caz, alături de evaluarea amprentei de carbon a 
gazelor cu efect de seră și formularul de evaluare ecologică și socială globală; se 
așteaptă ca BEI să sporească transparența și accesul la informații în ceea ce privește 
sistemul de contractare și subcontractare, rezultatele investigațiilor interne și selecția, 
monitorizarea și evaluarea activităților și a programelor sale; invită BEI să publice în 
mod proactiv rapoartele de monitorizare și rapoartele promotorilor, fără a divulga 
informații sensibile din punct de vedere comercial;

15. constată că BEI încă își revizuiește politica împotriva fraudei și îndeamnă BEI să adopte 
rapid politica actualizată; solicită ca BEI să intre în domeniul de aplicare al Directivei 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului4; solicită BEI să publice verificări de tipul „cunoaște-ți clientul”, înainte de 
a aproba orice proiect; consideră că BEI ar trebui să asigure că intermediarii săi 
financiari fac dovada celui mai înalt nivel de integritate și că împrumuturile acordate ar 
trebui supuse acelorași exigențe în materie de transparență precum celelalte tipuri de 
împrumuturi; solicită, în acest sens, un nou standard ambițios privind intermediarii 
financiari, cu criterii de referință specifice care respectă standarde fiscale, de 
transparență, de mediu și sociale stricte; invită BEI să solicite clienților săi să aplice 
legislația UE relevantă privind publicarea datelor fiscale și contabile și să monitorizeze 
că aceștia se conformează; invită BEI să publice periodic lista de alocare a beneficiarilor 
finali ai operațiunilor de finanțare intermediare pentru proiectele care au un impact 
semnificativ asupra mediului, inclusiv informații care să indice dacă proiectele au făcut 
obiectul unor evaluări ale impactului asupra mediului și al unei evaluări 

3 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
4 JO L 141, 5.6 2015, p. 73.
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corespunzătoare în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică5; invită BEI să publice informații agregate mai substanțiale cu privire la 
împrumuturile acordate, defalcate pe țări, sectoare și instrumente financiare; solicită 
BEI să modifice „clauzele contractuale tip ale BEI privind aspectele de mediu” și, în 
consecință, contractele cu intermediarii financiari, astfel încât să existe cerințe clare 
privind informațiile referitoare la mediu care trebuie colectate de intermediarul financiar 
și transmise BEI în scopul publicării; face apel la BEI să nu mai lucreze cu intermediari 
financiari care au antecedente negative în materie de transparență, fraudă, corupție, 
criminalitate organizată sau spălare a banilor, respectare a drepturilor omului sau 
protecție a mediului; subliniază că aceste noi cerințe nu ar trebui să fie în detrimentul 
accesului la finanțare pentru IMM-uri; subliniază importanța auditurilor independente 
pentru evidențierea oricăror deficiențe în aplicarea standardelor privind combaterea 
spălării banilor și solicită mai multă transparență, în special publicarea de către BEI a 
oricărei decizii luate pentru soluționarea deficiențelor respective; solicită să se confere 
Curții de Conturi Europene competențe depline în materie de audit; consideră că 
Parchetul European (EPPO) ar trebui, în viitor, să dispună de competența de a urmări în 
justiție activitățile infracționale care vizează fondurile BEI în statele membre ale UE 
care sunt și membre ale Parchetului European;

16. subliniază că, în 2019, 12,5 % dintre împrumuturile BEI au vizat proiecte în afara UE, 
ridicându-se la aproximativ o treime din asistența oficială pentru dezvoltare acordată de 
toate instituțiile UE; reamintește declarația Comisiei potrivit căreia BEI ar trebui să-și 
alinieze mai bine operațiunile de acordare a împrumuturilor externe cu politicile UE6;

17. solicită o mai mare responsabilitate față de instituțiile UE, în special față de Parlament, 
întrucât transparența este una dintre pietrele de temelie ale democrației; consideră că 
deputaților în Parlamentul European ar trebui să li se permită să adreseze BEI întrebări 
cu solicitare de răspuns scris, așa cum este cazul pentru Banca Centrală Europeană; 
recunoaște valoarea adăugată a anchetelor Ombudsmanului European, care pot conduce 
la o administrare mai eficace și mai transparentă; solicită BEI, în această privință, să 
pună în aplicare recomandările Ombudsmanului European în timp util; reamintește că 
fondurile BEI sunt fonduri publice și ar trebui să fie întotdeauna supuse controlului 
public și răspunderii publice; regretă lipsa de transparență în utilizarea împrumuturilor 
BEI, așa cum a evidențiat Ombudsmanul European în decizia sa din 28 noiembrie 2019, 
care indică „o gravă deturnare de fonduri publice și declarații false ale unei importante 
întreprinderi europene în ceea ce privește scopul acestora”7; solicită BEI să aplice 
controale și procese de diligență mai stricte pentru a evita astfel de cazuri în viitor și, 
mai ales, să dezvăluie orice informații relevante legate de cazurile grave de deturnare de 
fonduri publice;

18. constată că lipsa accesului la finanțare pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare 
medie, în special în domeniul inovării, rămâne o deficiență structurală a pieței; solicită 

5 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
6 Sinteză a evaluării Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare 
care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii SWD(2019) 333 final, 13 septembrie 2019.
7 Decizia în cazul 805/2018/MIG privind refuzul Băncii Europene de Investiții de a acorda acces public la 
documente referitoare la un împrumut acordat societății Volkswagen, 28 noiembrie 2019.
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BEI să consolideze cooperarea cu intermediarii financiari și băncile naționale de 
promovare și alte instituții pentru a ajunge la o gamă largă de IMM-uri și întreprinderi 
cu capitalizare medie; solicită BEI să acorde prioritate proiectelor care creează locuri de 
muncă sustenabile și care reduc inegalitățile, precum și să asigure capital de creștere 
pentru a permite IMM-urilor să își extindă operațiunile;

19. constată că BEI va juca un rol esențial în redresarea Europei în urma pandemiei de 
COVID-19; solicită BEI să fie pregătită pentru un rol consultativ important cu privire la 
investițiile în tranziția climatică justă și tranziția digitală, în IMM-uri, în coeziune și în 
redresare; solicită BEI să maximizeze nivelurile investițiilor pentru a reduce efectele 
negative pe termen lung ale pandemiei.
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