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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Prin propunerea FEIS II Comisia vizează prelungirea duratei Fondului european pentru 

investiții strategice (FEIS) și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale 

Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH). Propunerea este însoțită de 

o evaluare a Comisiei privind utilizarea garanției bugetare a UE de la lansarea FEIS în iulie 

2015. Curtea de Conturi Europeană a adoptat un aviz intitulat „FEIS: o propunere venită prea 

devreme de majorare și de prelungire a fondului” (Avizul CCE nr. 2/2016).  

În ceea ce privește obiectivele stabilite de politica UE în domeniul transporturilor și 

contribuția FEIS la atingerea acestora, raportoarea consideră că, în special, următoarele 

elemente ale propunerii sunt de interes și ar trebui să facă obiectul prezentului aviz:  

 prelungirea duratei FEIS până la sfârșitul actualului CFM, precum și creșterea țintei de 

investiții la 500 de miliarde EUR (obiectivul FEIS I: 315 miliarde), inclusiv

 creșterea garanției UE la 26 de miliarde EUR (FEIS I: 16 miliarde) și ajustarea ratei țintă a 

fondului de garantare al UE la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE (EFSI I: 

50%), finanțată parțial prin 

 alte transferuri de la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), prin reducerea cu 

155 de milioane EUR a fondurilor pentru transporturi și cu 345 de milioane EUR a 

fondurilor pentru sectorul energetic;

 consolidarea dispozițiilor privind adiționalitatea pentru proiecte (care vizează 

disfuncționalități ale pieței sau situații care nu sunt optime în materie de investiții), care 

acoperă proiectele din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare care leagă două 

sau mai multe state membre;

 un accent mai puternic asupra proiectelor care contribuie la obiectivele politicii privind 

schimbările climatice COP 21, către care trebuie orientate cel puțin 40 % din fondurile 

FEIS din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare; 

 excluderea sprijinului pentru autostrăzi, cu excepția investițiilor private în țările care 

beneficiază de Fondul de coeziune sau a proiectelor transfrontaliere care includ cel puțin o 

țară beneficiară a Fondului de coeziune;

 o mai bună asistență tehnică pentru proiecte care implică mai multe state membre, 

combinarea FEIS cu alte surse de finanțare din partea UE, cum ar fi fondurile ESI, 

Orizont 2020 și MIE, precum și facilitarea diversificării geografice și sectoriale a FEIS.

 

Raportoarea consideră că FEIS ar trebui să fie un instrument eficace în ceea ce privește 

crearea de locuri de muncă și investiții suplimentare în infrastructura de transport și 

mobilitate. Experiența (limitată) de până acum arată, cu toate acestea, că sunt necesare măsuri 

suplimentare pentru a mobiliza mai bine potențialul fondului în sectorul transporturilor. De 

fapt, proiectele de transport reprezentând doar 8 % sau 11 miliarde EUR din totalul 

proiectelor finanțate de FEIS, există o marjă semnificativă pentru a îmbunătăți atractivitatea 

fondului pentru statele membre, entitățile regionale și locale și promotorii de proiecte în ceea 

ce privește finanțarea, criteriile de eligibilitate și asistența tehnică.  

FEIS poate aduce valoare adăugată în domeniul transporturilor, dacă acesta funcționează ca 

un instrument complementar, mai degrabă decât concurent, al programului MIE de succes, dar 

supralicitat. MIE finanțează rețeaua transeuropeană de transport în temeiul priorităților 
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coerente pe termen lung care au fost convenite și sunt monitorizate de către colegiuitori într-

un proces detaliat. Raportoarea se opune realocării suplimentare de fonduri pentru finanțarea 

FEIS II și reamintește că 4 miliarde EUR fuseseră luate deja din MIE și Orizont 2020 pentru 

FEIS I. Noi reduceri sunt, într-adevăr, inutile: evaluarea de către Comisie a FEIS indică, în 

schimb, că rata țintă a garanției UE ar putea fi ajustată ușor. De fapt, dacă nu s-ar fi ales rata 

țintă de 50 % pentru FEIS I, ar fi fost necesare încă de la început mai puține reduceri ale MIE. 

În cele din urmă, înainte de a lua o decizie privind continuarea sau modificarea viitoare a 

FEIS, Comisia ar trebui nu numai să evalueze pe deplin FEIS, ci ar trebui, de asemenea, să 

îndeplinească toate obligațiile legale cu privire la concluziile evaluării, astfel cum sunt 

prevăzute de colegiuitori în cadrul Regulamentului FEIS I. 

În acest context, raportoarea propune să se modifice propunerea Comisiei privind FEIS II 

după cum urmează: 

 menținerea actualului pachet financiar pentru MIE și pentru componenta sa referitoare la 

transporturi; 

 ajustarea ratei țintă a fondului de garantare al UE la 32% din totalul obligațiilor aferente 

garanției UE;

 dispozițiile privind adiționalitatea ar trebui să includă proiectele transfrontaliere și 

multinaționale complexe, inclusiv coridoarele centrale și alte părți ale rețelei centrale 

identificate prin MIE, SESAR și ERTMS, pentru a stimula finalizarea proiectelor din 

rețeaua TEN-T, care, altfel, nu ar fi fost realizate având în vedere resursele limitate de 

care mai dispune MIE; 

 utilizarea garanției UE ar trebui să includă un procent țintă de 20 % dedicat 

transporturilor, contribuind și la obiectivele politicii în domeniul climei;

 participarea statelor membre, administrațiilor regionale și locale la proiectele sau 

instrumentele FEIS ar trebui să fie considerată contribuție „cu caracter excepțional”, ce 

trebuie dedusă din eforturile fiscale structurale pe care ar trebui să le realizeze statele 

membre; 

 grupările europene de cooperare teritorială ar trebui considerate parteneri eligibili pentru 

garanția UE pentru a facilita proiectele transfrontaliere/multinaționale;

 sprijinul FEIS pentru autostrăzi ar trebui să fie posibil pentru proiectele care sunt în 

conformitate cu obiectivele vizate de politica în domeniul transporturilor și de TEN-T [de 

exemplu, siguranța rutieră, dezvoltarea STI (sistem de transport inteligent), întreținerea 

rețelei rutiere TEN-T]; 

 ar trebui consolidate rolul EIAH în consilierea autorităților regionale și promotorilor de 

proiecte, inclusiv pentru proiectele transfrontaliere și multinaționale, precum și 

promovarea combinării finanțării din FEIS cu MIE; 

 menținerea articolului 18 alineatul (7) și alineatul (8), care prevede ca viitorul FEIS să fie 

stabilit pe baza unei evaluări independente. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, competente în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 
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Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Trebuie depuse eforturi pentru 

creșterea numărului de investiții prin 

asigurarea unei mai mari transparențe și 

a unei mai bune mediatizări, prin 

acordarea de asistență tehnică în toate 

fazele proiectului și încurajarea utilizării 

mai inteligente a resurselor financiare. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 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). De asemenea, ar trebui 

vizate din ce în ce mai mult proiectele 

prioritare de interconectare energetică și 

proiectele din domeniul eficienței 

(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 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, în turism, precum și 

investițiile legate de transformarea digitală. 

În plus, FEIS ar trebui să abordeze și 

concentrarea excesivă în anumite 

sectoare de politică, precum și 

dezechilibrele geografice în materie de 

investiții, pentru a contribui la coeziunea 

economică, socială și teritorială a Uniunii 

și pentru a evita discrepanțele tot mai 

mari în diferitele regiuni și state membre. 
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energetice. În plus, ar trebui să se evite 

acordarea de sprijin din FEIS pentru 

autostrăzi, cu excepția cazului în care este 

necesar pentru sprijinirea investițiilor 

private în transporturi în țări beneficiare ale 

fondurilor de coeziune sau în proiecte de 

transport transfrontaliere care implică cel 

puțin o țară beneficiară a fondurilor de 

coeziune. 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. 

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). De asemenea, ar trebui 

vizate din ce în ce mai mult proiectele 

prioritare de interconectare energetică și 

proiectele din domeniul eficienței 

energetice. În plus, acordarea de sprijin din 

FEIS pentru autostrăzi ar trebui să se 

limiteze la sprijinirea investițiilor private 

și/sau publice în transporturi în țări 

beneficiare ale fondurilor de coeziune, în 

regiunile mai puțin dezvoltate sau în 

proiecte de transport transfrontaliere sau 

dacă acestea sunt necesare pentru 

modernizări și întreținere, 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. 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.  

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În cadrul activităților sale speciale 

care sunt sprijinite de FEIS, BEI 

utilizează în mod sistematic participarea 

la instrumentele de partajare a riscurilor 

cu coinvestitorii săi. Prin urmare, i se 

solicită BEI să intervină în cadrul 

respectivelor activități, prin furnizarea 

unei „garanții de primă pierdere”, dacă 

este necesar și pertinent, pentru a 
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optimiza adiționalitatea mecanismului 

FEIS și pentru a mobiliza mai multe 

fonduri private. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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, inclusiv 

operațiunile de infrastructură electronică, 

ar trebui considerate ca oferind 

adiționalitate, datorită dificultății lor 

inerente și valorii lor adăugate ridicate la 

nivelul Uniunii. 

(9) Adiționalitatea, un element-cheie al 

FEIS, ar trebui consolidată în contextul 

selectării proiectelor. Pentru a asigura o 

mai bună reprezentare a entităților care 

au nevoie să utilizeze Fondul de 

garantare al FEIS, ar fi recomandabil să 

se permită rotația în Comitetul director și 

să fie incluși reprezentanți ai diferitelor 

servicii ale Comisiei Europene, cum ar fi 

cei responsabili pentru politicile în 

domeniile transporturilor și mediului. În 

conformitate cu principiului 

adiționalității, 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, inclusiv operațiunile de 

infrastructură electronică, cum ar fi 

ERTMS, ar trebui considerate ca oferind 

adiționalitate, datorită dificultății lor 

inerente și valorii lor adăugate ridicate la 

nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Având în vedere potențialul lor de a 

spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui 

(10) Având în vedere potențialul lor de a 

spori eficiența intervenției FEIS, ar trebui 
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încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, 

care combină formele de sprijin 

nerambursabile și/sau instrumentele 

financiare din bugetul Uniunii, precum cele 

disponibile în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, cu finanțarea din 

partea Grupului BEI, 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. 

încurajate operațiunile cu finanțare mixtă, 

care combină formele de sprijin 

nerambursabile și/sau instrumentele 

financiare din bugetul Uniunii, precum cele 

disponibile în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, fondurile 

structurale și de investiții europene, cu 

finanțarea din partea Grupului BEI, 

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. 

Ar trebui asigurate coerența și sinergiile 

dintre toate formele de sprijin din partea 

Uniunii. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Pentru a îmbunătăți performanța 

FEIS, atât la nivel național, cât și 

regional, este necesar să se consolideze 

cooperarea dintre BEI, care gestionează 

FEIS și băncile naționale de promovare. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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. 

(11) Pentru a se consolida utilizarea 

FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate, 

ultraperiferice și de tranziție și pentru a 

corecta dezechilibrele geografice, ar trebui 

extinsă sfera obiectivelor generale eligibile 

pentru sprijin din partea FEIS. 
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Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a asigura condiții optime 

pentru sustenabilitatea și succesul 

proiectelor, acestea ar trebui să fie inițiate 

la nivel local și regional și să fie realizate 

în cooperare cu acest nivel.  

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Actualul obiectiv orientativ al 

FEIS privind Componenta pentru 

infrastructură și inovație ar trebui adaptat 

în consecință și proporțional cu creșterea 

ambițiilor obiectivului de a mobiliza cel 

puțin 500 miliarde EUR din investiții 

private și publice stabilit în prezentul 

regulament. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 efectuat un transfer din 

pachetul financiar disponibil pentru 

Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) prevăzut în Regulamentul 

(UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului4. În plus, credite 

în valoare de 1 145 797 000 EUR ar trebui 

(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, o ajustare adecvată la rata țintă 

a fondului de garantare al UE ar trebui să 

permită creșterea necesară a finanțării 

fără a fi nevoie de reducerea 

suplimentară a resurselor limitate din 

pachetul financiar disponibil pentru 

Mecanismul pentru interconectarea 
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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 

cu cele care vizează eficiența energetică. 

Europei (MIE) și Orizont 2020, prevăzut în 

Regulamentele (UE) nr. 1316/20134 și nr. 

1291/2013 ale Parlamentului European și 

ale Consiliului, așa cum s-a prezentat în 

evaluarea realizată de Comisie. În plus, 

credite în valoare de 1 145 797 000 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 cu cele care vizează 

eficiența energetică. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) FEIS a fost eficient în ceea ce 

privește creșterea volumului de activități 

speciale ale BEI în favoarea IMM-urilor, 

dar nu a avut succes în stimularea 

suficientă a volumului proiectelor de 

transport, în special în țările beneficiare 

ale Fondului de coeziune. Având în 

vedere valoarea adăugată europeană 

mare a proiectelor din domeniul 

transporturilor și nevoile uriașe de 

investiții, este necesar, prin urmare, să se 

adopte măsuri suplimentare pentru a 

aborda mai bine dificultățile cu care se 

confruntă statele membre și promotorii de 

proiecte pentru a propune proiecte de 

infrastructură. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16b) Proiectele de transport și 

mobilitate pot fi dificil de finanțat, având 

în vedere ratele de rentabilitate mai 

reduse, caracterul pe termen lung al 

investițiilor și nivelurile mai ridicate de 

risc și de incertitudine. Pentru a reduce 

actualul dezechilibru sectorial al 

proiectelor finanțate de FEIS și pentru a 

aborda problema investițiilor sub nivelul 

optim în infrastructura transporturilor 

din Uniune, EIAH, împreună cu Comisia, 

ar trebui să adopte măsuri specifice 

pentru a facilita combinarea FEIS cu 

granturile sau alte finanțări publice 

disponibile din partea Uniunii sau de la 

bugetele naționale într-o manieră 

simplificată și mai puțin birocratică. 

 

Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) BEI și FEI ar trebui să se asigure că 

beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt 

informați în legătură cu existența 

sprijinului FEIS, pentru a se spori 

vizibilitatea garanției UE acordate în 

temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017. 

(17) BEI și FEI ar trebui să promoveze 

FEIS pentru a spori vizibilitatea acestui 

instrument important. De asemenea, BEI 

și FEI ar trebui să se asigure că 

beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt 

informați în legătură cu existența 

sprijinului FEIS, pentru a se spori 

vizibilitatea garanției UE acordate în 

temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Operațiunile sprijinite de FEIS ar 

trebui să respecte principiile Uniunii 

referitoare la buna guvernanță fiscală. 

(19) Operațiunile sprijinite de FEIS ar 

trebui să respecte principiile Uniunii 

referitoare la buna guvernanță fiscală, 

deoarece este nevoie o abordare mai 

sigura pentru a combate fraudele la 

aceste fonduri. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Platforma europeană de consiliere 

în materie de investiții (EIAH) ar trebui 

îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să 

se concentreze asupra nevoilor care nu sunt 

satisfăcute în mod adecvat prin 

mecanismele actuale. Platforma ar trebui să 

sprijine cu o atenție deosebită pregătirea 

proiectelor care implică două sau mai 

multe state membre și a proiectelor care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor COP 

21. Deși obiectivul ei este completarea 

actualelor servicii de consultanță ale BEI și 

ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca 

platformă unică de consultanță tehnică 

pentru finanțarea proiectelor în cadrul 

Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să 

contribuie activ la îndeplinirea obiectivului 

de diversificare sectorială și geografică al 

FEIS și să sprijine BEI în inițierea de 

proiecte, atunci când este necesar. 

Totodată, EIAH ar trebui să contribuie 

activ la instituirea platformelor de investiții 

și să ofere sfaturi privind combinarea cu 

FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii. 

(21) Platforma europeană de consiliere 

în materie de investiții (EIAH) ar trebui 

îmbunătățită, iar activitățile ei ar trebui să 

se concentreze asupra nevoilor, sectoarelor 

și regiunilor care nu sunt acoperite în mod 

adecvat prin mecanismele actuale. 

Platforma ar trebui să sprijine cu o atenție 

deosebită pregătirea proiectelor care 

implică două sau mai multe state membre 

și a proiectelor care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor COP 21, precum 

și a proiectelor de transport sustenabil. 

Deși obiectivul ei este completarea 

actualelor servicii de consultanță ale BEI și 

ale Comisiei, astfel încât să acționeze ca 

platformă unică de consultanță tehnică 

pentru finanțarea proiectelor în cadrul 

Uniunii, EIAH ar trebui, de asemenea, să 

contribuie activ la îndeplinirea obiectivului 

de diversificare sectorială și geografică al 

FEIS și să sprijine BEI în inițierea de 

proiecte, atunci când este necesar. 

Totodată, EIAH ar trebui să contribuie 

activ la instituirea platformelor de investiții 

și să ofere sfaturi 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) pentru a realiza sinergii între 

diferitele surse de sprijin din partea 

Uniunii. EIAH ar trebui să fie ușor 
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accesibilă și transparentă în activitățile 

sale de acordare a sprijinului, iar 

vizibilitatea sa ar trebui promovată mai 

mult în cadrul potențialilor promotori de 

proiecte.  

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Semestrul european pentru 

coordonarea politicilor economice se 

bazează pe o analiză detaliată a planurilor 

statelor membre de reforme bugetare, 

macroeconomice și structurale și oferă 

statelor membre recomandări specifice 

fiecărei țări. În respectivul context, BEI 

ar trebui să informeze Comisia cu privire 

la constatările sale privind obstacolele și 

blocajele din calea investițiilor în statele 

membre, identificate atunci când se 

efectuează operațiuni de investiții care fac 

obiectul prezentului regulament. Comisia 

ar trebui să țină seama de aceste 

constatări, printre altele, în activitatea sa 

întreprinsă în contextul ameliorării 

mediului investițional prin eliminarea 

obstacolelor sectoriale și a altor obstacole 

din calea investițiilor. 

 

Amendamentul   17 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21b) Întrucât o lipsă a reformelor 

structurale reprezintă cel mai mare 

obstacol în calea investițiilor, sprijinul 

acordat de FEIS ar trebui, de asemenea, 

corelat cu evoluțiile pozitive în politica 

economică și fiscală în contextul 

semestrului european, în conformitate cu 
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recomandările pentru țările cu 

dezechilibre de excedent și de deficit 

bugetar cu relevanță transfrontalieră. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Prin urmare, Regulamentul (UE) 

nr. 1316/2013 și Regulamentul (UE) 

2015/1017 ar trebui modificate în 

consecință, 

(22) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 

2015/1017 al Consiliului ar trebui 

modificat în consecință, 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Pentru o mai bună soluționare a 

disfuncționalităților pieței sau a situațiilor 

suboptime în ceea ce privește investițiile, 

activitățile speciale ale BEI sprijinite de 

FEIS prezintă trăsături tipice precum 

subordonarea, participarea la instrumente 

de partajare a riscurilor, caracteristici 

transfrontaliere, expunere la riscuri 

specifice sau alte aspecte identificabile 

potrivit descrierilor mai detaliate din anexa 

II. 

„Pentru o mai bună soluționare a 

disfuncționalităților pieței, a proiectelor 

transfrontaliere și multinaționale 

complexe sau a situațiilor suboptime în 

ceea ce privește investițiile, activitățile 

speciale ale BEI sprijinite de FEIS prezintă 

trăsături tipice precum subordonarea, 

participarea la instrumente de partajare a 

riscurilor, caracteristici transfrontaliere, 

expunere la riscuri specifice sau alte 

aspecte identificabile potrivit descrierilor 

mai detaliate din anexa II.” 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
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Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Sunt considerate, de asemenea, surse de 

adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS 

care constau într-o infrastructură fizică ce 

leagă două sau mai multe state membre sau 

în extinderea de la un stat membru la un alt 

stat membru sau la mai multe state membre 

a unei infrastructuri fizice sau a unor 

servicii legate de infrastructura fizică.”. 

„Sunt considerate, de asemenea, surse de 

adiționalitate proiectele sprijinite de FEIS 

care constau într-o infrastructură fizică ce 

leagă două sau mai multe state membre, 

proiectele cuprinse în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 de 

instituire a Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei, proiectele 

pentru implementarea SESAR și ERTMS 

și proiectele care implică extinderea de la 

un stat membru la un alt stat membru sau la 

mai multe state membre a unei 

infrastructuri fizice sau a unor servicii 

legate de infrastructura fizică. Comitetul 

pentru investiții analizează, în cadrul 

procedurii de selecție, dacă proiectele 

îndeplinesc cerințele prevăzute la 

prezentul alineat. Comitetul pentru 

investiții se asigură că adiționalitatea este 

verificată în cadrul procedurii sale de 

selecție.” 

 

Amendamentul   21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La articolul 6 alineatul (1) se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ea) au mai puține posibilități de a 

atrage finanțare din alte surse și, în 

același timp, au un impact social 

semnificativ.” 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) La articolul 6 alineatul (2) se 

adaugă următorul paragraf: 

 „Proiectele și investițiile mai mici 

beneficiază de sprijinul FEIS, ținând cont 

de adiționalitate și în strânsă cooperare 

cu băncile naționale de promovare.” 

 

Amendamentul   23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - a (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) articolul 7 alineatul (3) se 

modifică după cum urmează: 

Comitetul director este format din patru 

membri: trei numiți de Comisie și unul de 

BEI. 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 

ia decizii prin consens. 

„Comitetul director este format din patru 

membri: trei numiți de Comisie și unul de 

BEI. 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 

ia decizii prin consens pe baza unei 

analize riguroase a fiecărei situații puse 

în discuție.”  

 

Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - aa (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 4 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-aa) articolul 7 alineatul (4) se 

modifică după cum urmează: 

4. Statele membre și alte părți terțe - „4. Statele membre și alte părți terțe - 
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cu condiția aprobării altor părți terțe de 

către Comitetul director - pot să contribuie 

la FEIS sub formă de garanții sau numerar, 

în cazul statelor membre, și numai sub 

formă de numerar în cazul altor părți terțe. 

Nici statele membre și nici alte părți terțe 

nu au dreptul să fie membre ale 

Comitetului director și nici să dețină vreun 

rol în numirea altor membri ai personalului 

FEIS, inclusiv membrii Comitetului pentru 

investiții, și niciun drept în ceea ce privește 

alte aspecte ale guvernanței FEIS prevăzute 

în prezentul regulament.” 

cu condiția aprobării altor părți terțe de 

către Comitetul director - pot să contribuie 

la FEIS sub formă de garanții sau numerar, 

în cazul statelor membre, și în același mod, 

în cazul altor părți terțe. Nici statele 

membre și nici alte părți terțe nu au dreptul 

să fie membre ale Comitetului director și 

nici să dețină vreun rol în numirea altor 

membri ai personalului FEIS, inclusiv 

membrii Comitetului pentru investiții, și 

niciun drept în ceea ce privește alte aspecte 

ale guvernanței FEIS prevăzute în 

prezentul regulament.” 

 

Amendamentul   25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - ab (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-ab) articolul 7 alineatul (5) se 

modifică după cum urmează: 

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). 

„Acordul privind FEIS prevede că FEIS 

urmează să aibă un director executiv care 

urmează să fie responsabil de buna 

gestionare curentă a FEIS și de pregătirea 

și prezidarea reuniunilor Comitetului 

pentru investiții menționat la alineatul (6).” 

 

Amendamentul   26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera - ac (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ac) la articolul 7 alineatul (7), se 

adaugă următorul paragraf: 

 Comitetul director consolidează 

cooperarea între Fondul european pentru 

investiții strategice și fondurile 



 

PE593.810v01-00 18/26 AD\1120875RO.docx 

RO 

structurale, Mecanismul pentru 

interconectarea Europei și programul 

Orizont 2020, pentru a încuraja 

finanțarea combinată și a spori efectul de 

pârghie al investițiilor europene, în 

special în sectorul transporturilor. 

 

Amendamentul   27 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 7 – alineatul 8 – litera ka (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) se adaugă următoarea literă (ka): 

 „(ka) apărare”. 

 

Amendamentul   28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera - aa (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – alineatul 2 – punctul ia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (2), se inserează litera 

(ia): 

 „(ia) sprijinirea inițiativelor Uniunii în 

domeniul apărării, în special prin: 

 (i)  cercetare și dezvoltare la nivelul 

Uniunii; 

 (ii)  dezvoltarea capacităților de 

apărare ale Uniunii; 

 (iii)  IMM-uri și întreprinderi cu 

capitalizare medie în domeniul apărării;” 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 
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Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„BEI își propune ca cel puțin 40 % din 

finanțarea din FEIS în cadrul componentei 

pentru infrastructură și inovare să sprijine 

proiecte cu elemente care contribuie la 

politicile climatice, în conformitate cu 

angajamentele asumate în cadrul COP 21”; 

Comitetul director oferă îndrumări 

detaliate în acest scop.”; 

„BEI își propune ca cel puțin 40 % din 

finanțarea din FEIS în cadrul componentei 

pentru infrastructură și inovare să sprijine 

proiecte care au o componentă 

semnificativă de acțiune climatică, în 

conformitate cu angajamentele asumate în 

cadrul COP 21. Comitetul director oferă 

îndrumări detaliate în acest scop. 

 BEI depune toate eforturile pentru a se 

asigura că cel puțin 20% din finanțarea 

FEIS sprijină proiecte legate de 

dezvoltarea infrastructurilor de transport 

și a echipamentelor și a tehnologiilor 

inovatoare de transport, care intră sub 

incidența literei (c). 

 BEI urmărește să obțină o distribuție 

echilibrată din punct de vedere geografic 

a investițiilor la nivelul statelor membre. 

 Fără a aduce atingere obiectivelor 

stabilite în prezentul alineat, se realizează 

proiectele aprobate pentru finanțare din 

FEIS în capital uman și în sănătate, cum 

ar fi investițiile productive în spitale și 

școli care intră sub incidența literei (g).”; 

 

Amendamentul   30 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 9 – paragraful 2 – litera c – punctul iiia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) la alineatul (2) litera (c), se 

adaugă următorul punct: 

 „(iiia) proiecte de infrastructură 

feroviară și alte proiecte în domeniul 

feroviar;” 
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Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul i 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(c) mobilizarea cunoștințelor locale 

pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga 

Uniune și contribuția, ori de câte ori este 

posibil, la îndeplinirea obiectivului de 

diversificare sectorială și geografică al 

FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, 

prin sprijinirea inițierii de operațiuni de 

către BEI;”; 

„(c) mobilizarea cunoștințelor regionale 

și locale pentru a facilita sprijinul FEIS în 

întreaga Uniune și contribuția la 

îndeplinirea obiectivului de diversificare 

sectorială și geografică al FEIS menționat 

în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea 

inițierii de operațiuni de către BEI și 

promotorii de proiecte;” 

 

Amendamentul   32 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – punctul ii 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea de sprijin proactiv cu 

privire la instituirea platformelor de 

investiții;”; 

(e) furnizarea de sprijin proactiv cu 

privire la instituirea platformelor de 

investiții, inclusiv a platformelor de 

investiții sectoriale;” 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iiia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) se adaugă următoarea literă (fa): 

 „(fa) acordarea de consiliere pentru 

proiectele care implică două sau mai 

multe state membre și de sprijin pentru 

crearea de vehicule financiare pentru 
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proiecte multinaționale sau 

transfrontaliere.” 

 

Amendamentul   34 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iiib (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiib) se adaugă următoarea literă (fb): 

 „(fb) furnizarea de exemple de bune 

practică pentru PPP-uri în domeniul 

dezvoltării infrastructurii feroviare;” 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b – subpunctul iiic (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera fc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiic) se adaugă următoarea literă (fc): 

 „(fc) „punerea la dispoziție a celor mai 

bune practici și a modelelor pentru 

structurarea proiectelor în domeniile 

esențiale pentru sectoarele enumerate la 

articolul 9 alineatul (2) literele (b), (c), (e) 

și (f), luând în considerare cele mai 

recente orientări ale Eurostat privind 

contabilizarea datoriei publice rezultate 

din PPP-uri.”; 

 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (ba) se inserează următorul alineat 

(3a): 

 „3a. EIAH asigură complementaritatea 

între Fondul european pentru investiții 

strategice și alte programe europene 

pentru a îmbunătăți nivelul de sinergie, a 

încuraja finanțarea combinată și a spori 

efectul de pârghie al instrumentelor 

financiare europene.” 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 18 – alineatele 7 și 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) alineatele (7) și (8) se elimină. eliminat 

 

Amendamentul   38 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Articolul 19 – alineatul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) La articolul 19 se adaugă 

următorul alineat (1b): 

 „BEI prezintă și publică pe site-ul său de 

internet un raport anual în care expune 

detaliile fiecărui proiect de transport care 

a primit fonduri UE prin FEIS, indicând 

sumele corespunzătoare din investiția 

totală preconizată.” 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Anexa II – secțiunea 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În plus, ar trebui să se evite acordarea de 

sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu 

excepția cazului în care este necesar 

pentru sprijinirea investițiilor private în 

transporturi în țări beneficiare ale 

fondurilor de coeziune sau în proiecte de 

transport transfrontaliere care implică cel 

puțin o țară beneficiară a fondurilor de 

coeziune. 

„Acordarea de sprijin din FEIS pentru 

autostrăzi se limitează la sprijinirea 

investițiilor 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 dacă acestea 

sunt necesare pentru modernizări și 

întreținere, 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.”; 

Amendamentul   40 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Anexa II – secțiunea 2 – punctul b – paragraful 1b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „Acordarea sprijinului FEIS este, de 

asemenea, posibilă în mod explicit pentru 

întreținerea și modernizarea 

infrastructurii de transport existente;” 

 

Amendamentul   41 

Propunere de regulament 

Anexa – punctul 3 

Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 

Anexa II – secțiunea 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul comparativ este publicat imediat 

după semnarea unei operațiuni în cadrul 

garanției UE, informațiile sensibile din 

„Tabelul comparativ este publicat imediat 

după aprobarea unei operațiuni în cadrul 

garanției UE, informațiile sensibile din 
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punct de vedere comercial fiind excluse. punct de vedere comercial fiind excluse. 

Comitetul de investiții transmite 

Parlamentului tabelul comparativ al 

indicatorilor al tuturor proiectelor FEIS.” 
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