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Propunerea Comisiei se bazează pe o evaluare a impactului (EI) prezentată Comitetului de 

analiză a reglementării la 21 martie 2018 și pentru care Comitetul a emis un aviz pozitiv (nr. 

ref. „CFM — MIE”) cu rezerve. Comitetul a recomandat în special să se consolideze 

descrierea modalităților de monitorizare și de evaluare a programului, să se explice mai bine 

coerența cu alte programe ale UE și să se explice mai în detaliu modul în care extinderea 

domeniului de aplicare al programului consolidează caracterul transfrontalier al MIE. 

Recomandările formulate de Comitet în avizul său au fost reflectate în versiunea finală a 

raportului de evaluare a impactului. 

 

În conformitate cu abordarea generală aplicată în toate evaluările de impact legate de CFM, 

evaluarea impactului pentru MIE s-a referit în special la evoluția și opțiunile de politică 

prevăzute în propunerea legislativă. În special, raportul a explicat structura și prioritățile 

pentru continuarea propusă a programului MCE și a analizat opțiunile pentru o livrare optimă. 

Raportul de evaluare a impactului s-a bazat pe lecțiile învățate și pe experiența dobândită din 

actualul MIE, recenta evaluare la jumătatea perioadei a MIE fiind utilizată ca principala sursă 

de date (în plus față de rezultatele consultării publice deschise organizate în cadrul unei serii 

de consultări publice care a acoperit întregul spectru al finanțării viitoare din partea UE și al 

unor schimburi mai specifice cu părțile interesate în cazul sinergiilor și al surselor 

regenerabile de energie).  

 

Utilizând învățămintele desprinse și având în vedere noile provocări și evoluții (în special în 

domeniul sectorului digital), s-a evaluat dacă obiectivele trebuie ajustate pentru continuarea 

programului. Au fost stabilite provocările viitoare pentru noul program MIE și s-a efectuat o 

evaluare cu privire la modul în care MIE ar putea duce la atingerea obiectivelor comune ale 

CFM, precum simplificarea, o mai mare flexibilitate și o mai bună performanță.  

Structura și prioritățile, calibrarea cu actualul MIE, precum și mecanismul preconizat de 

punere în aplicare al noului program au fost discutate în continuare din perspectiva situației în 

care programul își atinge în mod eficient obiectivele stabilite. Au fost evaluate opțiuni 

alternative de punere în aplicare, în special în ceea ce privește extinderea domeniului de 

aplicare al programului de intervenție, atât în cadrul pilonului digital, cât și pentru proiecte de 

interes european în domeniul energiei din surse regenerabile. De asemenea, evaluarea 

impactului a analizat opțiunile și capacitățile de consolidare a sinergiilor între sectoare în 

cadrul programului. 

 


