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SUGESTII

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

1. evidențiază importanța activităților Băncii Europene de Investiții (BEI), în calitate de 
bancă a Uniunii, pentru a crește nivelul actual al investițiilor în UE, aflat sub nivelurile 
medii din trecut și insuficient pentru a realiza ambițiile UE privind sustenabilitatea, 
domeniul economic, social, crearea de locuri de muncă și pentru a realiza coeziunea 
regională, inovarea și competitivitatea la nivelul UE, precum și finanțarea la nivel local, 
inclusiv în municipiile care răspund nevoilor cetățenilor; încurajează ferm BEI să își 
continue eforturile de a sprijini în continuare investițiile pentru o economie europeană 
mai durabilă și mai competitivă;

2. invită Comisia să acorde o atenție deosebită asigurării faptului că normele fiscale ale 
UE sprijină eforturile viitoare de creștere a nivelului investițiilor publice în UE, ceea ce 
va permite BEI să valorifice această creștere a investițiilor publice; subliniază rolul 
important al sectorului public în realizarea obiectivelor de investiții anunțate de noua 
Comisie Europeană, și anume de a mobiliza 1000 de miliarde EUR sub formă de 
finanțare pentru investiții în tranziția ecologică în următorul deceniu;

3. subliniază că, pentru a realiza aceste ambiții ale UE, poate fi necesar ca BEI să își 
asume riscuri mai mari, în special în sectoare și regiuni care atrag mai puține investiții, 
cu condiția ca împrumuturile acordate să respecte criteriile de eligibilitate ale BEI și 
ținând cont de păstrarea ratingului general AAA al BEI, și, totodată, să își majoreze 
capitalul propriu și să își dezvolte competența în legătură cu instrumentele de finanțare 
inovatoare;

4. solicită o majorare generală a capitalizării BEI pentru a permite acordarea de mai multe 
împrumuturi pe termen lung și utilizarea de instrumente inovatoare la finanțarea 
proiectelor care pot aduce beneficii importante în domeniul sustenabilității, social și al 
inovării, inclusiv proiecte care să genereze locuri de muncă durabile și să reducă 
inegalitățile; subliniază că este important ca BEI să joace un rol de complementaritate în 
investițiile din întreaga UE și în cooperarea cu mai mulți parteneri; subliniază, în plus, 
că valoarea adăugată a finanțării BEI constă, de asemenea, în acordarea de consultanță 
tehnică și de consolidare a capacităților, pentru a ajuta proiectele să devină pregătite 
pentru investiții și să asigure un echilibru geografic cât mai mare;

5. ia act de constatările raportului privind investițiile 2019/2020 al BEI cu privire la 
finanțarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie; consideră că sprijinirea 
IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie trebuie să rămână un obiectiv 
fundamental al BEI și îndeamnă la mai multe eforturi și un accent mai mare pe 
finanțarea IMM-urilor pentru a reduce deficitul de finanțare pentru aceste întreprinderi; 
salută, în acest sens, componenta pentru IMM-uri în Fondul InvestEU; subliniază 
necesitatea de a se concentra pe finanțarea pe termen lung, și anume prin sprijinirea 
finanțării unor proiecte care altfel nu ar beneficia de finanțare, îndeosebi sprijinirea 
întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor inovatoare; subliniază, totuși, că 
activitățile de finanțare ale BEI nu pot înlocui politicile fiscale sustenabile ale statelor 
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membre; invită BEI să își sporească investițiile în inovații revoluționare, în special 
pentru tranziția verde, pentru a sprijini societățile europene;

6. salută angajamentul Președintei Comisiei de a transforma secțiuni ale BEI într-o bancă 
pentru climă, precum și principiile Pactului ecologic european și decizia Consiliului de 
administrație al BEI de a crește ponderea finanțării acordate de BEI pentru combaterea 
schimbărilor climatice și sustenabilitatea mediului la cel puțin 50 % până în 2025 și de a 
alinia toate activitățile de finanțare ale BEI la obiectivele Acordului de la Paris până la 
sfârșitul anului 2020;

7. invită BEI să majoreze finanțarea pentru a aborda tranziția tehnologică, să sprijine 
dezvoltarea competențelor adaptate la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii, să 
promoveze în continuare investițiile în competențele digitale ale angajaților și 
antreprenorilor, infrastructura digitală și consolidarea capacităților pentru digitalizare, 
să furnizeze fonduri pentru cercetarea și inovarea pe termen lung și IMM-uri, să sprijine 
economia socială și să consolideze coeziunea socială și teritorială, și anume prin 
eliminarea lacunelor actuale în materie de investiții în locuințele publice și în 
infrastructură;

8. ia act de noul Plan european de investiții durabile al Comisiei și invită Comisia să 
sprijine pe deplin BEI în ambițiile sale în materie de sustenabilitate;

9. invită BEI să joace un rol-cheie în finanțarea sustenabilă, atât în Europa, cât și în afara 
acesteia, și să mențină un rol esențial în stabilirea mecanismelor de finanțare ale UE 
pentru țările terțe, în special pentru țările în curs de dezvoltare;

10. recunoaște că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să investească mai mult în 
lupta împotriva schimbărilor climatice, a revoluției digitale și a serviciilor publice; 
salută, prin urmare, decizia Consiliului de administrație al BEI de a pune capăt 
sprijinului financiar acordat majorității proiectelor privind combustibilii fosili până la 
sfârșitul anului 2021 și de a-și alinia întregul portofoliu, inclusiv operațiunile FEI și 
politicile de creditare, la obiectivele Acordului de la Paris;

11. invită BEI să depună eforturi pentru ca angajamentele de decarbonizare să devină o 
condiție pentru ca întreprinderile să beneficieze de sprijin din partea BEI și să ofere 
consiliere întreprinderilor în ceea ce privește decarbonizarea; invită BEI să aplice cadrul 
taxonomic al UE, după ce va fi adoptat oficial, ca etalon pentru investițiile sale în 
domeniul climei și al mediului; invită BEI să elaboreze o metodologie credibilă pentru a 
măsura, a comunica și a realiza alinierea operațiunilor sale de finanțare cu obiectivele 
Acordului de la Paris;

12. ia act de diferitele situații și capacități economice ale statelor membre și subliniază 
importanța asigurării unei tranziții echitabile pentru a ajuta regiunile și țările cele mai 
afectate să se adapteze la schimbări iminente, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă; 
subliniază necesitatea de a sprijini în mod proactiv domeniile în care locurile de muncă 
sunt în prezent dependente de industriile cu emisii ridicate, cu investiții substanțiale în 
formare și oportunități economice alternative pentru a garanta locuri de muncă de 
calitate, asigurând astfel o tranziție lină; consideră că, în această privință, coerența și 
coordonarea cu alte instrumente de finanțare ale UE vor fi esențiale;
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13. subliniază că obiectivul-cheie cantitativ al Fondului european pentru investiții strategice 
(FEIS) de a mobiliza investiții private și publice suplimentare în valoare de 500 miliarde 
EUR nu ar trebui să fie criteriul determinant pentru succesul său și că obiectivele 
măsurabile privind sustenabilitatea, adiționalitatea, acoperirea geografică și impactul 
social ar trebui să fie cel puțin la fel de importante în viitoarele strategii de investiții;

14. invită BEI să mărească ponderea finanțării acordate de FEIS și InvestEU proiectelor 
care contribuie substanțial la obiectivele UE în domeniul social și al sustenabilității, în 
conformitate cu normele UE aplicabile; invită Comisia să se asigure că metodologiile 
InvestEU de verificare a sustenabilității respectă pe deplin obiectivele UE în materie de 
sustenabilitate și că criteriile de evaluare a proiectelor sociale țin seama de principiile 
Pilonului european al drepturilor sociale; subliniază, în acest context, importanța 
efectuării unor evaluări ex ante și ex post privind sustenabilitatea, competitivitatea și 
impactul economic, social și de mediu al proiectelor; 

15. invită BEI să acorde prioritate sprijinirii, prin activitățile sale de creditare, a realizării 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU;

16. invită Grupul BEI să asigure mai multă transparență și responsabilitate în operațiunile 
sale economice, în utilizarea garanției bugetare a UE, în adiționalitatea operațiunilor 
BEI și în posibilele planuri viitoare privind o filială BEI consacrată dezvoltării;

17. ia act de faptul că politica Grupului BEI în materie de transparență se întemeiază pe 
prezumția divulgării informațiilor; invită BEI să își intensifice în general eforturile de 
comunicare și, în special, să continue să comunice și să promoveze, prin intermediul 
birourilor sale de legătură din statele membre, instrumentele sale pentru actorii publici 
și privați de la nivel național și local; subliniază importanța consultării corespunzătoare 
a comunităților locale și a cetățenilor înainte și în timpul punerii în aplicare a 
proiectelor, precum și necesitatea de a dispune de mecanisme adecvate pentru 
consultarea diferitelor părți interesate, cum ar fi experți în domeniul climei, sindicate, 
actori ai societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri, IMM-uri și universități;

18. invită Grupul BEI să își îmbunătățească responsabilitatea cu privire la aceste chestiuni 
și sugerează ideea unui dialog trimestrial cu comisiile competente ale Parlamentului, 
pentru a asigura participarea la strategia de investiții a BEI, precum și o supraveghere 
adecvată; subliniază importanța unui control sporit exercitat de Parlament asupra 
deciziilor Consiliului de administrație al BEI și atrage atenția asupra posibilității ca 
Parlamentul să aibă statut de observator în cadrul reuniunilor Consiliului de 
administrație, pentru a asigura o mai bună partajare a informațiilor; solicită Comisiei să 
își mărească transparența față de Parlament cu privire la pozițiile pe care le adoptă în 
cadrul Consiliului de administrație al BEI; solicită încheierea unui memorandum de 
înțelegere între BEI și Parlament pentru a îmbunătăți pe viitor accesul la documentele 
BEI și la datele referitoare la orientarea strategică și politicile de finanțare, consolidând 
responsabilitatea Băncii;

19. subliniază că drepturile Curții de Conturi de a audita BEI ar trebui să fie consolidate și 
să acopere toate operațiunile BEI și că auditurile ar trebui să includă rentabilitatea 
eforturilor de investiții ale BEI și adiționalitatea proiectelor sale și ar trebui să fie făcute 
publice; invită BEI să își intensifice în viitor colaborarea cu OLAF și cu EPPO și să 
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raporteze autorităților competente toate cazurile potențiale de fraudă; consideră că 
EPPO ar trebui, în viitor, să dispună de mandatul de a urmări în justiție activitatea 
penală în ceea ce privește fondurile BEI în statele membre ale UE care sunt și membre 
ale EPPO;

20. salută noua politică a Grupului BEI privind jurisdicțiile necooperante și buna 
guvernanță fiscală, adoptată în 2019, dar reamintește importanța deosebită a consolidării 
acestei politici în lumina modalităților noi și existente de evitare a impozitării, cum ar fi 
tratamentul neuniform al elementelor hibride, tratamentul preferențial pentru drepturile 
de proprietate intelectuală sau utilizarea unor jurisdicții cu impozite scăzute sau egale cu 
zero pentru a transfera profiturile; solicită altor instituții financiare europene să aplice 
același nivel de standarde; invită BEI să utilizeze pe deplin setul său de instrumente 
privind combaterea evitării obligațiilor fiscale pentru proiecte vulnerabile la riscuri în 
cadrul obligației sale de diligență fiscală și să utilizeze cerințele legate de transfer atunci 
când este necesar; salută articolul 155 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 2018 
aplicabil bugetului general al Uniunii, condiționând garanțiile bugetare de divulgarea 
informațiilor privind proprietatea efectivă și de publicarea datelor de raportare pentru 
fiecare țară în parte; ia act de Cadrul revizuit al Grupului BEI pentru combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului și invită BEI să își actualizeze politica din perspectiva 
celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, care intră în vigoare în 
ianuarie 2020, și să coopereze cu autoritățile relevante pentru a asigura sancțiuni 
adecvate pentru încălcarea legii și standarde stricte privind intermediarii financiari;

21. ia act de faptul că BEI este obligată să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE și 
că principiile privind drepturile omului sunt integrate în procedurile și standardele sale 
privind obligația de diligență, inclusiv în evaluări ex ante disponibile în mod public; 
invită BEI să se asigure că mecanismul său de tratare a plângerilor este pe deplin 
funcțional pentru a detecta și a remedia eventualele încălcări ale drepturilor omului în 
cadrul proiectelor legate de BEI; solicită BEI să asigure includerea garanțiilor privind 
drepturile omului în viitoarea revizuire a standardelor sale sociale și de mediu prevăzută 
pentru 2020;

22. ia act de faptul că BEI are o politică antifraudă cu un birou independent pentru a 
investiga acuzațiile de fraudă raportate intern sau extern; invită BEI să ia în considerare 
actualizarea politicii sale pentru a-și îmbunătăți cadrul antifraudă și a asigura resurse 
adecvate, în special având în vedere rolul major pe care BEI îl joacă în punerea în 
aplicare a politicilor UE, cum ar fi InvestEU și Pactul ecologic european; ia act de 
faptul că în cadrul politicii antifraudă a BEI sunt deja prevăzute sancțiuni și căi de atac 
care să permită, de exemplu, suspendarea plăților, solicitarea rambursării și suspendarea 
sau anularea proiectelor; solicită BEI să suspende plățile în cazul unor erori grave de 
gestiune și/sau al unor acuzații de corupție;

23. salută semnarea unui memorandum de înțelegere de către BEI și Agenția japoneză 
pentru cooperare internațională (JICA) la 26 septembrie 2019, care va permite 
continuarea cofinanțării și a investițiilor comune în țările în curs de dezvoltare; această 
colaborare consolidează parteneriatul strategic important dintre BEI și JICA în 
sprijinirea proiectelor din țări terțe, care abordează aspecte de interes global;

24. sprijină angajamentul asumat de BEI în cadrul celei de a treia strategii privind 
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diversitatea și incluziunea, care acoperă perioada 2018-2021, de a crește numărul de 
femei în posturi de conducere la 50 % până în 2021; solicită BEI să se asigure că își 
îndeplinește obiectivul de a obține certificarea oficială pentru egalitatea de gen în 
următoarele 12 luni;

25. solicită BEI să conlucreze în continuare cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a aborda chestiuni de importanță globală;

26. solicită un sprijin financiar sporit pentru exploatarea surselor locale de energie, pentru a 
pune capăt dependenței ridicate a Europei de sursele externe de energie și pentru a 
asigura astfel aprovizionarea cu energie;

27. invită BEI să colaboreze cu micii actori de pe piață și cu cooperativele locale pentru a 
consolida proiectele mici în domeniul energiei din surse regenerabile și, astfel, pentru a 
le permite să îndeplinească condițiile de finanțare ale BEI.
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