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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0475 

Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de 

pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului 

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11382/2/2017 – C8-0358/2017), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 20161, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0636), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-

0374/2017), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

                                                           
1  JO C 303, 19.8.2016, p. 116. 
2  Texte adoptate la 2.2.2017, P8_TA(2017)0015. 
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funcționarea Uniunii Europene; 

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0477 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): 

menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile 

din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei 

măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de 

aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în 

aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (COM(2017)0054 – 

C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0054), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0028/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 20173, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 octombrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

                                                           
3  JO C 288, 31.8.2017, p. 75. 
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– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei 

pentru transport și turism (A8-0258/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare4; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la 

prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;  

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                           
4  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 13 septembrie 2017 (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0338). 
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P8_TC1-COD(2017)0017 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru 

activitățile de aviație și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe 

piață începând din 2021 

▌ 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European5, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară6, 

                                                           
5 JO C 288, 31.8.2017, p. 75. 
6 Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Cea de a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice (CCONUSC) a avut loc la Paris în perioada 

30 noiembrie-12 decembrie 2015. La respectiva conferință, a fost adoptat un acord 

internațional (denumit în continuare „Acordul de la Paris”) pentru consolidarea răspunsului 

global la schimbările climatice. Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe 

termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu 

mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a 

acestei creșteri la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Acordul de la Paris a fost aprobat, în 

numele Uniunii, prin Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului7. Acordul de la Paris a intrat în 

vigoare la 4 noiembrie 2016. În vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris, toate 

sectoarele trebuie să contribuie iar părțile vor pregăti, vor comunica și vor menține 

Contribuții Succesive stabilite la nivel Național (CSN). Prin urmare, ar trebui să fie 

întreprinse acțiuni prin intermediul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) 

pentru a reduce emisiile generate de aviația internațională. 

(2) Protecția mediului este una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă 

Uniunea. Obiectivele de mediu ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 191 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sunt conservarea, protecția și 

îmbunătățirea calității mediului; ocrotirea sănătății persoanelor; utilizarea prudentă și 

rațională a resurselor naturale; și promovarea pe plan internațional a unor măsuri 

destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special 

lupta împotriva schimbărilor climatice. 

                                                           
7 Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1). 
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(3) În concluziile sale din 23-24 octombrie 2014, Consiliul European a stabilit un obiectiv 

obligatoriu de reducere la nivel intern în toate sectoarele economice a emisiilor de gaze cu 

efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 față de nivelurile din 1990. Consiliul 

din 6 martie 2015 a aprobat în mod oficial această contribuție a Uniunii și a statelor sale 

membre ca fiind CSN preconizate în temeiul Acordului de la Paris. În concluziile sale din 

octombrie 2014, Consiliului European a afirmat faptul că obiectivul urmează să fie 

îndeplinit în mod colectiv de către Uniune în cel mai eficient mod posibil din punctul de 

vedere al costurilor, cu reduceri ale emisiilor, până în 2030, atât în sectoarele care fac 

obiectul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), 

cât și în sectoarele care nu fac obiectul ETS în proporție de 43 % și, respectiv, 30 % față de 

anul 2005. Toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la realizarea respectivelor 

reduceri ale emisiilor. Comisia ar trebui să înlesnească schimburile de informații între 

statele membre cu privire la cele mai bune practici și lecții învățate în sectorul mobilității 

cu emisii scăzute. 
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(4) Un sistem EU ETS reformat și funcțional, cu un instrument îmbunătățit de stabilizare a 

pieței, va fi principalul instrument european pentru atingerea obiectivului de reducere 

cu 40 %, menționat în concluziile Consiliului European din octombrie 2014, cu un factor 

linear și certificate alocate cu titlu gratuit după 2020. Respectivele dispoziții ar trebui să 

fie în concordanță cu obiectivele Uniunii în materie de climă și cu angajamentele 

asumate în temeiul Acordului de la Paris. Proporția certificatelor care urmează să fie 

scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului8, pentru a spori 

certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, pentru a spori 

transparența, pentru a reduce la minimum relocarea emisiilor de dioxid de carbon și a 

face întregul sistem mai simplu și mai ușor de înțeles. În cadrul raportării sale periodice 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, Comisia trebuie să evalueze, de asemenea, rezultatele dialogului de facilitare 

din 2018. Dispozițiile din Directiva 2003/87/CE ar trebui să fie revizuite în mod constant 

având în vedere evoluțiile internaționale și eforturile întreprinse în vederea atingerii 

obiectivelor Acordului de la Paris, inclusiv prima evaluare la nivel global în 2023 și 

evaluările ulterioare la nivel global, la fiecare cinci ani, cu scopul de a determina CSN 

succesive. 

                                                           
8 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 

2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect 
de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului 
(JO L 275, 25.10.2003, p. 32). 

9 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor 
informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 
280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13). 
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(5) Uniunea și statele sale membre au făcut eforturi pentru a realiza progrese în vederea 

ajungerii la un acord internațional de a reduce impactul gazelor cu efect de seră generate 

de activitățile de aviație încă din 1997 și, începând din 2008, dispun de acte legislative în 

vigoare pentru a limita efectele schimbărilor climatice generate de activitățile de aviație 

prin intermediul sistemului EU ETS, operațional din anul 2005. Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a statuat în hotărârea sa din 21 decembrie 201110 că includerea activităților de 

aviație în sistemul EU ETS în temeiul Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului11 nu încalcă dreptul internațional. Pentru a facilita progresul lucrărilor din 

cadrul OACI, Uniunea a adoptat de două ori derogări de la sistemul EU ETS, cu termen 

precis, pentru a limita obligațiile de conformare la emisiile generate de zborurile între 

aerodromuri situate în Spațiul Economic European (SEE), cu egalitatea de tratament pe 

rute a operatorilor de aeronave, indiferent de locul în care își au sediul. Cea mai recentă 

derogare de la sistemul EU ETS, prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului12, a limitat obligațiile de conformare la zborurile 

intra-SEE între 2013 și 2016 și a preconizat modificări potențiale ale domeniului de aplicare 

al sistemului în ceea ce privește activitățile către și dinspre aerodromurile situate în afara 

SEE începând de la 1 ianuarie 2017, în urma revizuirii prevăzute în respectivul regulament. 

                                                           
10 Hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2011, Air Transport Association of 

America și alții/Secretarul de Stat pentru energie și schimbări climatice (C-366/10, 
ECLI:EU:C:2011:864). 

11 Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație 
în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității (JO L 8, 13.1.2009, p. 3). 

12 Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în 
vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea 
unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația 
internațională (JO L 129, 30.4.2014, p. 1). 
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(6) Activitatea desfășurată de OACI privind o măsură bazată pe piață pentru emisiile 

generate de aviația internațională este un element care face parte din așa-numitul 

„pachet de măsuri” pentru a atinge obiectivul indicativ de creștere cu caracter neutru din 

punct de vedere al emisiilor de carbon începând cu 2020 (denumită în continuare 

„CNG 2020”) și ar trebui să fie completată de progrese în gestionarea traficului aerian și 

tehnologii de propulsie. Dezvoltarea continuă a strategiilor și programelor de cercetare 

va fi esențială pentru inovarea tehnologică și îmbunătățirile operaționale necesare în 

vederea depășirii obiectivului CNG 2020 și obținerii de reduceri absolute ale emisiilor la 

nivelul întregului sector. 

(7) Au fost adoptate mai multe măsuri la nivelul Uniunii care vizează prevenirea 

fragmentării spațiului aerian european în vederea îmbunătățirii fluxului traficului aerian 

și controlului utilizării spațiului aerian, reducând astfel emisiile. Statele membre și-au 

luat din nou angajamentul de a pune în aplicare conceptul de „cer unic european”, ținând 

seama de creșterea așteptată a volumului traficului aerian în următorii ani. Pentru a 

realiza progrese în ceea ce privește gestionarea traficului aerian, trebuie accelerată 

punerea în aplicare a întreprinderii comune pentru realizarea Programului de cercetare 

privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR). Alte măsuri, cum 

ar fi utilizarea GNSS pentru navigația prin satelit, inițiativele comune în domeniul 

tehnologiei, cum ar fi Clean Sky I și Clean Sky II și programele de cercetare ale Uniunii, 

cum ar fi Orizont 2020 și programele succesoare, vor contribui, de asemenea, la 

îmbunătățirea eficienței și la reducerea emisiilor generate de activitățile de aviație. 
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(8) În lumina rezoluției adoptate cu ocazia celei de a 39-a sesiuni a Adunării OACI 

din octombrie 2016 privind punerea în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață 

începând din 2021 pentru a compensa emisiile generate de aviația internațională peste 

nivelurile din 2020, ▌ adoptarea de către OACI a standardelor și a practicilor recomandate 

(denumite în continuare „SARP”) pentru a completa respectiva rezoluție și a pune în 

aplicare sistemul global este prevăzută pentru 2018. Cu toate acestea, aplicarea sa 

concretă va necesita măsuri la nivel național din partea membrilor OACI. De asemenea, 

OACI va trebui să elaboreze modalități de guvernanță, inclusiv un sistem de registre. În 

acest context, pentru a stimula continuarea activităților desfășurate în cadrul OACI și a 

facilita operaționalizarea sistemului OACI, derogarea actuală de la obligațiile prevăzute de 

EU ETS pentru zborurile înspre și dinspre țările terțe ar trebui prelungită până la 

31 decembrie 2023, sub rezerva revizuirii ▌, pentru a permite dobândirea experienței 

necesare punerii în aplicare a sistemului OACI. Ca urmare a prelungirii derogării, numărul 

de certificate care urmează să fie scoase la licitație și emise cu titlu gratuit, inclusiv din 

rezerva specială, ar trebui să rămână proporțional cu reducerea obligației de restituire a 

certificatelor. Începând cu 1 ianuarie 2021, numărul de certificate alocate operatorilor de 

aeronave ar trebui să fie redus anual, în conformitate cu factorul linear de reducere 

aplicabil tuturor celorlalte sectoare în EU ETS, sub rezerva revizuirii în vederea punerii în 

aplicare a sistemului OACI. Revizuirea va fi elaborată în deplină conformitate cu liniile 

directoare pentru o mai bună reglementare și prin consultări adecvate cu toate părțile 

interesate, inclusiv statele membre. Certificatele nealocate din rezerva specială ar trebui 

să fie anulate în continuare. 
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(9) Veniturile generate de licitarea certificatelor sau valoarea lor financiară echivalentă, ar 

trebui să fie utilizate pentru combaterea schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, 

printre altele, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la 

impactul schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, în special în țările în curs de 

dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al 

adaptării, inclusiv în sectorul aeronautic, al transportului aerian și al combustibililor 

alternativi durabili utilizați în sectorul aviației, pentru a reduce emisiile prin folosirea 

transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a 

sistemului EU ETS. Statele membre care utilizează aceste venituri pentru cofinanțarea 

cercetării și inovării trebuie să acorde o atenție specială programelor sau inițiativelor din 

cadrul celui de Al nouălea program-cadru de cercetare (denumit în continuare „PC9”). 

Asigurarea transparenței cu privire la utilizarea veniturilor obținute în urma licitării 

certificatelor în temeiul Directivei 2003/87/CE prin transmiterea de rapoarte de către 

statele membre în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 este 

esențială în vederea îndeplinirii angajamentelor Uniunii. 
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(10) Integritatea de mediu a sistemului EU ETS ar trebui protejată împotriva riscului de 

caducitate a obligațiilor pentru operatorii de aeronave și alți operatori supuși 

reglementărilor unui stat membru. Prin urmare, certificatele emise de către un astfel de 

stat membru ar trebui să fie utilizate numai în cazul în care obligațiile de restituire a 

certificatelor de emisii nu sunt expuse riscului să devină caduce astfel încât să aducă 

atingere integrității de mediu a sistemului EU ETS. Comisia ar trebui să fie împuternicită 

să adopte măsurile necesare pentru a proteja în consecință integritatea de mediu a 

EU ETS. Astfel de măsuri ar trebui să fie în vigoare până în momentul în care acestea nu 

mai sunt necesare din cauza unei modificări a circumstanțelor. 
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(11) Având în vedere că nu au fost încă definite principalele caracteristici ale măsurii globale 

bazate pe piață și că punerea sa în aplicare depinde de legislația internă prevăzută de 

statele și de regiunile participante, Comisia ar trebui să raporteze periodic către 

Parlamentul European și către Consiliu privind progresele negocierilor din cadrul OACI, în 

special privind instrumentele relevante adoptate de OACI, inclusiv SARP, măsurile 

adoptate de țările terțe pentru punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe piață care 

se va aplica emisiilor pentru perioada 2021-2035, eforturile de a adopta măsuri 

ambițioase și obligatorii pentru a atinge obiectivul pe termen lung al industriei aviatice 

de a reduce la jumătate până în 2050 emisiile de CO2 raportat la nivelurile din 2005 și alte 

evoluții relevante și instrumente aplicabile la nivel internațional, precum normele 

adoptate în cadrul CCONUSC și în temeiul Acordului de la Paris privind piețele carbonului și 

contabilizarea carbonului. După stabilirea clară a naturii și a conținutului instrumentelor 

OACI și înainte de a începe aplicarea măsurii globale bazate pe piață a OACI, Comisia ar 

trebui să prezinte un raport în care să analizeze modalitățile de punere în aplicare a 

respectivelor instrumente în dreptul Uniunii printr-o revizuire a Directivei 2003/87/CE. 

Comisia ar trebui să ia în considerare și normele aplicabile în ceea ce privește zborurile 

intra-SEE, după caz. În acest sens, Comisia, în raportul său, ar trebui să reflecte 

necesitatea de a asigura coerența cu dreptul Uniunii, în special pentru a evita orice 

denaturare a concurenței și pentru a reduce la minimum orice sarcini administrative 

nejustificate pentru statele membre și operatorii de aeronave. Comisia ar trebui să 

atașeze raportului său, după caz, o propunere adresată Parlamentului European și 

Consiliului, care să permită sectorului aviației să contribuie la respectarea angajamentului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asumat de Uniune pentru 2030 la 

nivelul întregii economii. 
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(12) În vederea punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață a OACI, este necesar să 

existe date relevante disponibile privind emisiile generate de activitățile de aviație cât 

mai curând posibil. Respectivele emisii ar trebui monitorizate, raportate și verificate în 

conformitate cu aceleași principii ca cele aplicabile monitorizării, raportării și verificării 

emisiilor generate de activitățile de aviație prevăzute de Directiva 2003/87/CE. În 

consecință, Comisia ar trebui să adopte dispoziții referitoare la monitorizare, raportare și 

verificare în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață a OACI care să 

evite orice denaturare a concurenței. Respectivele dispoziții ar trebui să fie conforme cu 

principiile enunțate în regulamentul menționat la articolul 14 alineatul (1) din 

Directiva 2003/87/CE și ar trebui să asigure că rapoartele transmise privind emisiile sunt 

verificate în conformitate cu principiile și criteriile de verificare menționate la articolul 15 

din respectiva directivă. Aceste dispoziții ar trebui să fie adoptate în conformitate cu 

procedurile aplicabile monitorizării, raportării și verificării din Directiva 2003/87/CE. 
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(13) Activitățile de aviație au, de asemenea, un impact asupra schimbărilor climatice prin emisia 

de oxizi de azot, de vapori de apă și de particule de sulfat și funingine la altitudini mari, 

care ar putea avea un efect semnificativ asupra climei, potrivit cercetărilor științifice. 

Grupul interguvernamental privind schimbările climatice a estimat că impactul total al 

activităților de aviație asupra climei este, în prezent, de două până la patru ori mai mare 

decât efectul exclusiv al emisiilor de dioxid de carbon din trecut. Până la înregistrarea unor 

progrese viitoare ale științei, toate efectele generate de activitățile de aviație ar trebui 

abordate într-un mod cât mai cuprinzător cu putință. Directiva 2008/101/CE a prevăzut 

angajamentul Comisiei de a prezenta o propunere privind oxizii de azot în anul 2008. În 

pofida dificultăților tehnice și politice implicate, Comisia ar trebui să își intensifice eforturile 

în această privință. Ar trebui promovate, de asemenea, cercetările cu privire la formarea 

trenelor/traseelor de condensare, cunoscute și sub denumirea de „contrails”, la 

transformarea acestora în nori cirrus, la efectele directe minore ale aerosolilor de sulfat și 

ale funinginii,  precum și cu privire la măsurile eficace de atenuare, inclusiv măsuri 

operaționale și tehnice. 

(14) În scopul simplificării și pentru a reduce sarcinile administrative, operatorii de aeronave cu 

emisii mai mici de 3 000 de tone de CO2 pe an de la zborurile din interiorul SEE ar trebui să 

beneficieze de instrumentul pentru micii emițători aprobat în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 606/2010 al Comisiei13 pentru verificarea emisiilor lor. Ar trebui să se considere în 

continuare că operatorii de aeronave necomerciali care emit mai puțin de 1 000 de tone de 

CO2 pe an îndeplinesc cerințele Directivei 2003/87/CE pentru încă 10 ani, perioadă în care 

ar trebui să se dezvolte măsuri astfel încât, în viitor, toți operatorii contribuie la reducerea 

emisiilor. 

                                                           
13 Regulamentul (UE) nr. 606/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 privind aprobarea unui 

instrument simplificat elaborat de organismul european pentru siguranța navigației 
aeriene (Eurocontrol) în vederea estimării consumului de combustibil al anumitor 
operatori aerieni mici emițători (JO L 175, 10.7.2010, p. 25). 



 

 21 

(15) Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume prelungirea actualelor limitări ale 

domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație până la 31 decembrie 2023 și 

pregătirea punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021, 

nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vederea 

amploarea sau efectele acțiunii sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta 

poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. 

(16) Este esențial să se asigure securitatea juridică pentru operatorii de aeronave și autoritățile 

naționale, având în vedere termenul de restituire stabilit pentru 30 aprilie 2018, specificat 

în Directiva 2003/87/CE. În consecință, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la 

data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(17) Prin urmare, Directiva 2003/87/CE ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 3c, se introduce următorul alineat: 

„(3a) Orice alocare de certificate pentru activitățile de aviație înspre și dinspre 

aerodromurile situate în țări din afara Spațiului Economic European (SEE) după 

31 decembrie 2023 face obiectul revizuirii menționate la articolul 28b.” 

2. La articolul 3d, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) De la 1 ianuarie 2013, 15 % din certificate vor fi scoase la licitație. Comisia 

realizează un studiu privind capacitatea sectorului aviației de a transfera costurile 

emisiilor de CO2 clienților săi, în ceea ce privește sistemul EU ETS și măsura globală 

bazată pe piață elaborată de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI). 

Studiul evaluează capacitatea sectorului aviației de a transfera costurile unităților 

de emisii necesare, prin comparație cu sectoarele industriale și cu sectorul energiei 

electrice, cu intenția de a face o propunere de a crește procentul certificatelor ce 

fac obiectul licitațiilor în conformitate cu revizuirea menționată la articolul 28b 

alineatul (2), ținând seama de analiza transferării costurilor indirecte și de 

alinierea cu alte sectoare, precum și de competitivitatea între diferitele moduri de 

transport.” 
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3. La articolul 3d, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) Toate veniturile generate de licitarea certificatelor ar trebui să fie utilizate pentru 

combaterea schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, printre altele, pentru 

a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul 

schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, în special în țările în curs de 

dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării 

efectelor și al adaptării, inclusiv, în special, în sectorul aeronautic și al transportului 

aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și 

pentru a acoperi cheltuielile de administrare a sistemului EU ETS. Veniturile din 

licitații ar trebui să fie utilizate, de asemenea, pentru a finanța proiecte comune de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul aviației, cum ar fi 

întreprinderea comună pentru realizarea Programului de cercetare privind 

managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) și inițiativele 

comune în domeniul tehnologiei Clean Sky, precum și orice inițiative care permit 

utilizarea pe scară largă a GNSS pentru navigația prin satelit și capacități 

interoperabile în toate statele membre, în special proiecte care îmbunătățesc 

infrastructura de navigație aeriană, furnizarea de servicii de navigație aeriană și 

utilizarea spațiului aerian. Veniturile obținute în urma licitației pot fi utilizate și 

pentru finanțarea contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și 

energii regenerabile, precum și a măsurilor de evitare a despăduririi. Statele 

membre care utilizează aceste venituri pentru cofinanțarea cercetării și inovării 

trebuie să acorde o atenție specială programelor sau inițiativelor din cadrul celui de 

Al nouălea program-cadru de cercetare (denumit în continuare „PC9”). 

Transparența cu privire la utilizarea veniturilor obținute în urma licitării 

certificatelor în temeiul prezentei directive este esențială pentru îndeplinirea 

angajamentelor Uniunii. 



 

 24 

Statele membre informează Comisia cu privire la acțiunile adoptate în temeiul primului 

paragraf de la prezentul alineat.” 

4. La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Pentru perioada până la 31 decembrie 2020, statele membre se asigură că, până la 

data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul fiecărei instalații restituie un număr de 

certificate, altele decât certificatele eliberate în temeiul capitolului II, care este 

egal cu totalul emisiilor instalației în cauză pe parcursul anului calendaristic 

anterior, conform verificării efectuate în conformitate cu articolul 15, și că 

respectivele certificate sunt ulterior anulate. Pentru perioada începând cu 

1 ianuarie 2021, statele membre se asigură că, până la data de 30 aprilie a fiecărui 

an, operatorul fiecărei instalații restituie un număr de certificate care este egal cu 

totalul emisiilor instalației în cauză pe parcursul anului calendaristic anterior, 

conform verificării efectuate în conformitate cu articolul 15, și că respectivele 

certificate sunt ulterior anulate, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b.” 
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5. La articolul 12, înainte de alineatul (3a) se introduce următorul alineat: 

„(3-a) În cazul în care este necesar și atât timp cât este necesar pentru a proteja 

integritatea de mediu a sistemului EU ETS, operatorilor de aeronave și celorlalți operatori 

din cadrul EU ETS li se interzice utilizarea certificatelor emise de un stat membru cu 

privire la care există obligații ale operatorilor de aeronave și ale altor operatori care au 

devenit caduce. Actul juridic menționat la articolul 19 trebuie să includă măsurile 

necesare în cazurile menționate în prezentul alineat.” 

6. Articolul 28a se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Derogări aplicabile înainte de punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe 

piață a OACI”; 



 

 26 

(b) alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

(i) literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(a) toate emisiile generate de zborurile înspre și dinspre aerodromurile 

situate în țările din afara SEE în fiecare an calendaristic de 

la 1 ianuarie 2013 la 31 decembrie 2023, sub rezerva revizuirii 

menționate la articolul 28b; 

(b) toate emisiile generate de zborurile între un aerodrom situat într-una 

din regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și un aerodrom situat într-o altă regiune 

a SEE, în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013 la 

31 decembrie 2023, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b;”; 

(ii) litera (c) se elimină; 
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(c) alineatul (2) se ▌ înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Prin derogare de la articolul 3e și de la articolul 3f, operatorilor de aeronave 

care beneficiază de derogările prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) din 

prezentul articol li se eliberează anual un număr de certificate cu titlu gratuit 

care se reduce proporțional cu reducerea obligației de restituire a 

certificatelor prevăzute la literele respective. 

Prin derogare de la articolul 3f alineatul (8), certificatele care nu sunt alocate 

din rezerva specială sunt anulate. 

Începând cu 1 ianuarie 2021, numărul de certificate alocate operatorilor de 

aeronave este condiționat de aplicarea factorului linear menționat la 

articolul 9, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b. 

În ceea ce privește activitățile din perioada 1 ianuarie 2017-31 

decembrie 2023, statele membre publică, înainte de 1 septembrie 2018, 

numărul de certificate pentru aviație alocate pentru fiecare operator de 

aeronave.”; 

▌ 
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(d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care 

urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 

1 ianuarie 2013-31 decembrie 2023 se reduce astfel încât să corespundă părții 

sale din emisiile generate de activitățile de aviație atribuite pentru zborurile 

care nu fac obiectul derogărilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) din 

prezentul articol.”; 

(e) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: 

„(6) Prin derogare de la articolele 3g, 12, 15 și 18a, în cazul în care un operator de 

aeronave generează emisii anuale totale mai mici de 25 000 de tone de CO2, 

sau în cazul în care un operator de aeronave are un nivel anual total de 

emisii mai mic de 3 000 de tone de CO2 generate de alte zboruri decât cele 

menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol, se consideră 

că emisiile acestuia sunt emisii verificate dacă sunt stabilite cu ajutorul 

instrumentului pentru micii emițători aprobat în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 606/2010* al Comisiei și încărcat cu date furnizate de Eurocontrol 

prin facilitatea sa de sprijin al ETS. Statele membre pot pune în aplicare 

proceduri simplificate pentru operatorii de aeronave necomerciali atât timp 

cât astfel de proceduri nu au un grad de acuratețe mai scăzut decât cel oferit 

de instrumentul pentru micii emițători. 

_________________ 

* Regulamentul (UE) nr. 606/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 privind 

aprobarea unui instrument simplificat elaborat de organismul 

european pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) în vederea 

estimării consumului de combustibil al anumitor operatori aerieni mici 

emițători (JO L 175, 10.7.2010, p. 25).”; 
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(f) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) Alineatul (1) din prezentul articol se aplică țărilor cu care s-a ajuns la un acord 

în temeiul articolului 25 sau 25a, numai în conformitate cu termenii unui astfel 

de acord.”; 

(g) alineatul (8) se elimină. 

7. Se introduc următoarele articole: 

„Articolul 28b 

Raportarea și revizuirea de către Comisie privind punerea în aplicare a măsurii globale 

bazate pe piață a OACI 

(1) Înainte de 1 ianuarie 2019 și ulterior în mod periodic, Comisia raportează 

Parlamentului European și Consiliului privind progresele negocierilor din cadrul 

OACI de punere în aplicare a măsurii globale bazate pe piață care se va aplica 

emisiilor începând din 2021, în special cu privire la: (i) instrumentele relevante ale 

OACI, inclusiv standardele și practicile recomandate; (ii) recomandările aprobate 

de Consiliul OACI relevante pentru măsura globală bazată pe piață; (iii) înființarea 

unui registru global; (iv) măsurile naționale adoptate de țările terțe pentru punerea 

în aplicare a măsurii globale bazate pe piață care se va aplica emisiilor începând din 

2021; (v) implicațiile rezervelor depuse de țările terțe; și (vi) alte evoluții relevante și 

instrumente aplicabile la nivel internațional. 

În conformitate cu evaluarea la nivel global a CCONUSC, Comisia prezintă și un 

raport cu privire la eforturile de a îndeplini obiectivul indicativ pe termen lung al 

sectorului aviației, de a reduce la jumătate până în 2050 emisiile de CO2 generate 

de activitățile de aviație raportat la nivelurile din 2005. 
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(2) În termen de 12 luni de la adoptarea de către OACI a instrumentelor relevante și 

înainte ca măsura globală bazată pe piață să devină operațională, Comisia 

prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în care examinează 

modalități ca aceste ▌instrumente să fie puse în aplicare în dreptul Uniunii prin 

intermediul unei revizuiri a prezentei directive. De asemenea, în raportul respectiv, 

Comisia ar trebui să ia în considerare normele aplicabile în ceea ce privește zborurile 

efectuate în interiorul SEE, după caz. Raportul examinează, de asemenea, nivelul de 

ambiție și integritatea de mediu generală a măsurii globale bazate pe piață, 

inclusiv nivelul de ambiție general în ceea ce privește obiectivele Acordului de la 

Paris, nivelul de participare, forța executorie a acesteia, transparența, sancțiunile 

pentru neconformitate, procedurile de consultare a opiniei publice, calitatea 

creditelor de compensare, monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor, 

registrele, responsabilitatea, precum și normele privind utilizarea de biocarburanți. 

În plus, raportul analizează dacă dispozițiile adoptate în temeiul articolului 28c 

alineatul (2) trebuie să fie revizuite. 

(3) Comisia atașează raportului la care se face referire la alineatul (2) din prezentul 

articol o propunere, după caz, adresată Parlamentului European și Consiliului în 

vederea modificării, suprimării, prelungirii sau înlocuirii derogărilor prevăzute la 

articolul 28a, care este în concordanță cu angajamentul Uniunii de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii pentru 2030, cu scopul 

de a păstra integritatea de mediu și eficacitatea acțiunii Uniunii în domeniul 

combaterii schimbărilor climatice. 
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Articolul 28c 

Dispoziții privind monitorizarea, raportarea și verificarea în scopul punerii în aplicare a 

măsurii globale bazate pe piață 

(1) Comisia adoptă dispoziții pentru monitorizarea, raportarea și verificarea adecvate 

ale emisiilor în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață a OACI pe 

toate rutele acoperite de aceasta. Aceste dispoziții se bazează pe instrumentele 

relevante adoptate de OACI, evită orice denaturare a concurenței, sunt în 

concordanță cu principiile cuprinse în regulamentul menționat la articolul 14 

alineatul (1) și asigură că rapoartele transmise privind emisiile sunt verificate în 

conformitate cu principiile și criteriile de verificare menționate la articolul 15. 

(2) Dispozițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă în 

conformitate cu procedurile menționate la articolele 14 și 15.” 

8. La articolul 30, se adaugă următorul alineat: 

„(4a) Înainte de 1 ianuarie 2020, Comisia prezintă o analiză actualizată a efectelor 

aviației, altele decât cele de CO2, însoțită, după caz, de o propunere privind cele 

mai bune modalități de a aborda aceste efecte.” 

9. La litera (k) din anexa I, anul „2020” se înlocuiește cu „2030”. 
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Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European,     Pentru Consiliu, 

Președintele     Președintele 

 



 

 33 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI 

 

 

Rezultatele lucrărilor desfășurate de OACI privind punerea în aplicare a unei măsuri globale bazate 

pe piață sunt esențiale pentru eficacitatea acesteia și pentru viitoarele contribuții ale sectorului 

aviației în ceea ce privește realizarea obiectivelor în temeiul Acordului de la Paris. Este important ca 

statele membre OACI, operatorii de aeronave și societatea civilă să se implice în continuare în 

lucrările OACI. În acest context, va fi necesar ca OACI să acționeze în condiții de transparență deplină 

și să intre în dialog cu toate părțile interesate pentru a le informa în timp util cu privire la progresul 

înregistrat și la deciziile adoptate. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0478 

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice***I 

Comisia pentru afaceri economice și monetareRezoluţia legislativă a Parlamentului European 

din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru 

investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale 

Platformei europene de consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597 – C8-

0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0597), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 172 și 173, articolul 175 al treilea 

paragraf și articolul 182 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-

0375/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 decembrie 

201614, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 201615, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 noiembrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

                                                           
14  JO C 75, 10.3.2017, p. 57. 
15  JO C 185, 9.6.2017, p. 62. 
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– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei 

pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare 

regională (A8-0198/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului.  
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P8_TC1-COD(2016)0276   

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei 

Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale 

fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 172 și 173, 

articolul 175 al treilea paragraf și articolul 182 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European16, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor17, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară18, 

                                                           
16 JO C 75, 10.3.2017, p. 57. 
17 JO C 185, 9.6.2017, p. 62. 
18  Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) De la prezentarea comunicării Comisiei intitulate „Un plan de investiții pentru Europa” 

(„Planul de investiții”) în 26 noiembrie 2014, condițiile pentru absorbția investițiilor s-au 

îmbunătățit și revine încrederea în economia și în creșterea economică a Europei. În 

prezent, Uniunea se află în cel de-al patrulea an consecutiv de redresare moderată, 

creșterea PIB-ului său fiind de 2 % în 2015, însă ratele șomajului sunt în continuare 

superioare celor anterioare crizei. Eforturile cuprinzătoare inițiate prin Planul de investiții 

au condus deja la rezultate concrete, în pofida faptului că deocamdată nu poate fi estimat 

impactul deplin al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) asupra creșterii 

economice, întrucât efectele macroeconomice ale proiectelor de investiții mai mari nu pot 

fi imediate. Investițiile au crescut treptat în cursul anului ▌2017, dar ritmul este încă destul 

de lent și rămâne sub nivelurile anterioare. 

(2) Dinamica pozitivă a investițiilor ar trebui să fie menținută și ar trebui să se depună în 

continuare eforturi pentru a reda investițiilor o tendință sustenabilă pe termen lung care 

să se resimtă în economia reală. Mecanismele Planului de investiții funcționează și ar 

trebui consolidate pentru a continua mobilizarea investițiilor private, astfel încât să se 

genereze un impact macroeconomic substanțial și să contribuie la crearea de locuri de 

muncă în sectoare importante pentru viitorul Uniunii și acolo unde subzistă 

disfuncționalități ale pieței sau situații sub nivelul optim în ceea ce privește investițiile. 

(3) La 1 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Europa investește din nou – 

Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare”, în care a prezentat 

realizările Planului de investiții și a schițat etapele următoare, inclusiv prelungirea FEIS 

dincolo de perioada inițială de trei ani, potențarea componentei pentru întreprinderile mici 

și mijlocii (IMM-uri) în cadrul existent și îmbunătățirea Platformei europene de consiliere în 

materie de investiții (EIAH). 
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(4) La 11 noiembrie 2016, Curtea de Conturi Europeană a adoptat un aviz referitor la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 și privind evaluarea de însoțire a 

acesteia realizată de Comisie în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/1017, intitulat „FEIS: o propunere venită prea devreme de 

majorare și de prelungire a fondului”. 

(5) FEIS, implementat și cofinanțat de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), 

este ▌pe cale, din perspectivă cantitativă, să își atingă obiectivul de a mobiliza 

investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 000 000 000 EUR până 

la jumătatea anului 2018. Răspunsul pieței și absorbția pe piață au fost deosebit de 

rapide în cadrul componentei pentru IMM-uri, în cazul căreia FEIS a permis 

obținerea de rezultate cu mult peste așteptări și datorită faptului că la început a 

preluat și utilizat facilitățile și mandatele existente ale Fondului european de 

investiții (FEI) [InnovFin – Mecanismul de garantare pentru IMM-uri, COSME – 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF) și mandatul BEI privind 

resursele de capital de risc (RCR)], ceea ce i-a permis să aibă un start accelerat. 

Astfel, în iulie 2016, componenta pentru IMM-uri a fost suplimentată cu 

500 000 000 EUR, cu respectarea parametrilor existenți, prevăzuți în 

Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului19. 

Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată 

IMM-urilor, o pondere mai mare a finanțării urmează a fi direcționată spre IMM-

uri. În acest sens, capacitatea sporită de a-și asuma riscuri a FEIS ar trebui 

direcționată, în proporție de 40 %, spre sporirea accesului la finanțare al IMM-

urilor. 

                                                           
19  Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană 
de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și 
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul 
european pentru investiții strategice (JO L 169 1.7.2015, p. 1). 
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(6) La 28 iunie 2016, Consiliul European a conchis că planul de investiții, în special FEIS, dăduse 

deja rezultate concrete și reprezentase un pas important pentru a contribui la mobilizarea 

investițiilor private, utilizând totodată în mod inteligent resurse bugetare limitate. Consiliul 

European a luat act de faptul că Comisia intenționa să prezinte curând propuneri privind 

viitorul Fondului european pentru investiții strategice, care ar fi trebuit examinate în regim 

de urgență de către Parlamentul European și Consiliu. 

(7) FEIS a fost instituit pentru o perioadă inițială de trei ani, cu scopul mobilizării unor investiții 

de minimum 315 000 000 000 EUR, susținând, astfel, obiectivul de a încuraja creșterea 

economică și crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, dorința de a atinge acest 

obiectiv principal nu ar trebui să fie mai importantă decât adiționalitatea proiectelor 

selectate. Prin urmare, Uniunea s-a angajat nu numai să prelungească perioada de 

investiții și capacitatea financiară a FEIS, ci și să pună mai mult accentul pe adiționalitate. 

Prelungirea vizează perioada actualului cadru financiar multianual și ar trebui să atragă 

investiții în valoare de cel puțin 500 000 000 000 EUR până în 2020. Pentru ca FEIS să 

devină și mai puternic și să atingă ținta de dublare a obiectivului de investiții, se impune ca 

prioritate să contribuie și statele membre. 
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(8) FEIS și implementarea sa nu pot atinge potențialul maxim fără executarea acțiunilor care 

vizează consolidarea pieței unice, crearea unui mediu de afaceri favorabil și 

implementarea de reforme structurale durabile și echilibrate din punct de vedere social. 

În plus, proiectele bine structurate, ca parte a planurilor de investiții și de dezvoltare la 

nivelul statelor membre, sunt de o importanță majoră pentru succesul FEIS. 

(9) Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționează să prezinte propunerile necesare 

pentru a se asigura că investițiile strategice vor continua la un nivel sustenabil. Orice 

propunere legislativă ar trebui să se bazeze pe concluziile unui raport din partea Comisiei 

și pe o evaluare independentă, inclusiv o evaluare macroeconomică a utilității menținerii 

unui mecanism de sprijinire a investițiilor. Raportul și evaluarea independentă ar trebui, 

de asemenea, să analizeze, în măsura în care este cazul, aplicarea Regulamentului (UE) 

2015/1017, astfel cum este modificat prin prezentul regulament, în perioada de 

prelungire a punerii în aplicare a FEIS. 
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(10) FEIS, astfel cum este prelungit prin prezentul regulament, ar trebui să vizeze 

disfuncționalitățile rămase ale pieței și situațiile sub nivelul optim care încă mai persistă în 

ceea ce privește investițiile și să continue să mobilizeze, cu adiționalitate consolidată,  

finanțare din partea sectorului privat în investiții cruciale pentru crearea de locuri de 

muncă, inclusiv pentru tineri, și pentru creștere economică și competitivitate în Europa în 

viitor. Astfel de 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, 

contribuția operațiunilor sprijinite de FEIS pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale 

Uniunii stabilite în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 21) și angajamentul 

Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % ar trebui consolidate. 

Pentru a spori ponderea acțiunilor climatice în cadrul FEIS, BEI ar trebui să se bazeze pe 

experiența sa, fiind unul dintre cei mai importanți furnizori de fonduri pentru acțiuni în 

domeniul climei din întreaga lume, și să-și utilizeze metodologia de ultimă generație 

convenită la nivel internațional pentru a identifica în mod credibil componentele 

proiectelor de acțiune în domeniul climei sau modul de repartizare a costurilor. Proiectele 

nu ar trebui structurate în mod artificial pentru a se încadra în definiția întreprinderilor 

mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie. De asemenea, ar trebui 

vizate din ce în ce mai mult proiecte prioritare de interconectare energetică și proiecte din 

domeniul eficienței energetice. În plus, sprijinul din FEIS pentru autostrăzi ar trebui să se 

limiteze la sprijinirea investițiilor private și/sau publice în transporturi în țările beneficiare 

ale fondurilor de coeziune, în regiunile mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport 

transfrontaliere sau la cazurile în care aceste investiții sunt necesare fie pentru 

modernizarea, menținerea sau îmbunătățirea siguranței rutiere, pentru dezvoltarea 

dispozitivelor aferente sistemelor de transport inteligent (STI) sau pentru a garanta 

integritatea și standardele autostrăzilor existente din rețeaua de transport 

transeuropeană, în special zonele de parcare în condiții de siguranță, stațiile de 

alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie 

electrică, fie pentru finalizarea rețelei de transport transeuropene până în 2030, în 
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conformitate cu Regulamentele (UE) nr . 1316/2013 20 și (UE) nr . 1315/2013 21 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului. În sectorul digital și în cadrul domeniului de 

aplicare al politicii ambițioase a Uniunii cu privire la economia digitală, ar trebui stabilite 

noi obiective pentru infrastructura digitală, pentru a se asigura eliminarea decalajului 

digital și faptul că Uniunea va fi un pionier la nivel mondial în noua eră a așa-numitului 

„internet al obiectelor”, a tehnologiei „blockchain” și a securității cibernetice și a 

rețelelor. Din motive de claritate, deși sunt deja eligibile, ar trebui să se prevadă explicit că 

proiectele din domeniul agriculturii, silviculturii, pescuitului și acvaculturii, precum și alte 

elemente ale bioeconomiei în sens mai larg, se încadrează în obiectivele generale eligibile 

pentru sprijin din partea FEIS. 

(11) Industriile culturale și creative joacă un rol esențial în reindustrializarea Europei, sunt un 

factor de creștere și se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte de 

propagare inovatoare în alte sectoare ale economiei, precum turismul, comerțul cu 

amănuntul și tehnologiile digitale. În plus față de programul Europa creativă instituit prin 

Regulamentul (UE) nr . 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 22și de 

Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin 

regulamentul menționat, FEIS ar trebui să contribuie la depășirea deficitului de capital în 

sectoarele respective, prin furnizarea unui sprijin suplimentar care să vină în completarea 

sprijinului acordat prin programul Europa creativă și prin Mecanismul de garantare 

pentru sectoarele culturale și creative, astfel încât să poată fi finanțat un volum mai 

mare din aceste proiecte cu un grad ridicat de risc. 

(12) Operațiunile care implică entități situate în Uniune care se extind în afara sa ar trebui, de 

asemenea, sprijinite de FEIS, atunci când promovează investițiile în Uniune, în special 

atunci când includ elemente transfrontaliere. EIAH ar trebui să ofere în mod proactiv 

sprijin pentru a promova și a încuraja operațiunile de acest tip. 

                                                           
20  Regulamentul (UE) nr . 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 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348 20.12.2013, p. 
129). 

21  Regulamentul (UE) nr . 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348 
20.12.2013, p. 1). 

22  Regulamentul (UE) nr . 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului Europa creativă (2014-
2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 
1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221). 
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(13) Adiționalitatea, ca element esențial 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 sub nivelul optim în ceea ce privește investițiile sau disfuncționalități ale 

pieței clar identificate. Operațiunile de infrastructură fizică din cadrul componentei pentru 

infrastructură și inovare care leagă două sau mai multe state membre, inclusiv operațiunile 

de infrastructură electronică, în special infrastructură de bandă largă, precum și serviciile 

necesare pentru construirea, darea în folosință, întreținerea sau funcționarea unei 

asemenea infrastructuri, ar trebui să constituie elemente importante de adiționalitate, 

ținând seama de dificultatea lor inerentă și de valoarea lor adăugată ridicată pentru 

Uniune. 

(14) FEIS ar trebui să vizeze, de regulă, proiecte cu un profil de risc mai ridicat decât proiectele 

sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI, iar Comitetul pentru investiții al FEIS ( 

„Comitetul pentru investițiiˮ) ar trebui, în momentul evaluării adiționalității, să ia în 

considerare riscurile care împiedică investițiile, precum riscul specific țării, sectorului sau 

regiunii respective și riscurile asociate inovării, mai ales în cazul tehnologiilor de 

stimulare a creșterii economice, a sustenabilității și a productivității care nu și-au dovedit 

încă viabilitatea. 
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(15) Pentru a asigura o acoperire geografică mai vastă a FEIS și pentru a spori eficiența 

intervenției FEIS, ar trebui încurajate operațiunile de combinare și/sau finanțare mixtă, 

care combină formele de sprijin nerambursabile și/sau instrumentele financiare din 

bugetul general al Uniunii, precum fondurile structurale și de investiții europene sau cele 

disponibile în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) instituit prin 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 și în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) ‒ Orizont 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului23, cu finanțarea din partea Grupului BEI, inclusiv 

finanțarea din partea BEI în cadrul FEIS, precum și din partea altor investitori. Combinarea 

și/sau finanțarea mixtă are/au 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. În acest scop, 

au fost transferate credite în valoare de 1 000 000 000 EUR, în paralel cu prezentarea 

propunerii Comisiei privind prezentul regulament, de la instrumentele financiare ale MIE 

la partea de grant a MIE, pentru a se facilita finanțarea mixtă cu FEIS. Un apel de oferte 

de finanțare mixtă a fost lansat cu succes în acest sens în februarie 2017. Alți 145 000 000 

EUR sunt transferați la alte instrumente financiare relevante, în special cele care vizează 

eficiența energetică. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura că fondurile 

Uniunii și sprijinul FEIS pot fi combinate cu ușurință. Deși Comisia a publicat deja orientări 

concrete privind acest aspect, problema combinării fondurilor Uniunii cu FEIS ar trebui 

aprofundată în continuare, în scopul de a majora investițiile care beneficiază de pe urma 

efectului de levier oferit de combinarea fondurilor Uniunii cu FEIS, ținând seama de 

posibilele evoluții legislative. Pentru a asigura eficiența economică și un efect de levier 

adecvat, o astfel de finanțare mixtă nu ar trebui să depășească 90 % din costurile totale 

ale proiectului pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 80 % pentru toate celelalte 

regiuni. 

                                                           
23  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104). 
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(16) Pentru a se consolida utilizarea FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și pentru cele aflate în 

tranziție, ar trebui extinsă sfera obiectivelor generale eligibile pentru sprijin din FEIS. 

Proiectele ar urma să fie în continuare examinate de Comitetul pentru investiții și trebuie 

să respecte aceleași criterii de eligibilitate pentru utilizarea garanției constituite în 

temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 („garanția UE”), inclusiv principiul adiționalității. 

Dat fiind faptul că nu ar trebui să existe restricții cu privire la mărimea proiectelor 

eligibile pentru sprijin din partea FEIS, proiectele la scară redusă nu ar trebui descurajate 

să solicite finanțare din partea FEIS. În plus, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a 

consolida asistența tehnică și pentru a promova FEIS în regiunile mai puțin dezvoltate și 

în cele în tranziție. 

(17) Platformele de investiții reprezintă un instrument esențial pentru a trata 

disfuncționalitățile pieței, în special cele legate de finanțarea de proiecte multiple, 

regionale sau sectoriale, inclusiv proiecte în domeniul eficienței energetice și proiecte 

transfrontaliere. De asemenea, este important să se încurajeze parteneriatele cu băncile 

sau instituțiile naționale de promovare, inclusiv pentru crearea de platforme de investiții. 

Cooperarea cu intermediarii financiari poate juca, de asemenea, un rol important în 

această privință. În acest context, BEI ar trebui, dacă este cazul, să delege evaluarea, 

selecția și monitorizarea de subproiecte la scară redusă intermediarilor financiari sau 

vehiculelor eligibile aprobate. 
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(18) În cazul în care se deleagă evaluarea, selecția și monitorizarea proiectelor la scară redusă 

intermediarilor financiari sau vehiculelor eligibile aprobate, Comitetul pentru investiții nu 

ar trebui să își rezerve dreptul de a aproba utilizarea garanției UE pentru subproiecte în 

cadrul unor astfel de operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, atunci când 

contribuția FEIS la asemenea subproiecte la scară redusă este inferioară unui anumit 

prag. Comitetul director al FEIS („Comitetul directorˮ) ar trebui, după caz, să furnizeze 

orientări privind procedura care urmează să fie utilizată de Comitetul pentru investiții 

pentru evaluarea subproiectelor care depășesc acest prag. 

(19) Pe durata întregii perioade de investiții, pentru a permite FEIS să sprijine investițiile, 

Uniunea ar trebui să ofere garanția UE, care nu ar trebui să depășească în niciun moment 

26 000 000 000 EUR și din care maximum 16 000 000 000 EUR ar trebui să fie disponibile 

înainte de 6 iulie 2018. 

(20) Se preconizează că, atunci când garanția UE este combinată cu cuantumul de 

7 500 000 000 EUR care urmează a fi oferit de BEI, sprijinul din FEIS ar trebui să genereze 

investiții suplimentare în cuantum de 100 000 000 000 EUR din partea BEI și FEI. Potrivit 

previziunilor, cuantumul de 100 000 000 000 EUR sprijinit de FEIS va genera investiții 

suplimentare în economia reală de cel puțin 500 000 000 000 EUR până la sfârșitul anului 

2020. 
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(21) 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 MIE prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, precum și din veniturile și rambursările aferente 

instrumentului de datorie al MIE și Fondului european 2020 pentru energie, schimbări 

climatice și infrastructură („Fondul Margueriteˮ). Transferurile din venituri și rambursări 

necesită o derogare de la articolul 140 alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului24, 

pentru a se autoriza utilizarea acestora de către un alt instrument.  

(22) Pe baza experienței dobândite grație investițiilor sprijinite de FEIS, valoarea țintă a fondului 

de garantare ar trebui stabilită la 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE, pentru 

a se asigura astfel un nivel de protecție adecvat. 

(23) Dată fiind cererea excepțională de pe piață pentru finanțare din FEIS destinată IMM-urilor, 

cerere care este de așteptat să continue, ar trebui potențată componenta pentru IMM-uri 

a FEIS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită întreprinderilor sociale și serviciilor 

sociale, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente noi, adecvate nevoilor și 

particularităților sectorului întreprinderilor sociale și serviciilor sociale. 

                                                           
24  Regulamentul (UE, Euratom ) nr . 966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al 
Consiliului (JO L 298 26.10.2012, p. 1). 
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(24) BEI și FEI ar trebui să se asigure că beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, sunt conștienți de 

existența sprijinului din partea FEIS, pentru a se spori vizibilitatea garanției UE. O trimitere 

clară la FEIS ar trebui să fie inclusă în acordurile care prevăd sprijin din partea FEIS. 

(25) În vederea unei transparențe sporite a operațiunilor FEIS, Comitetul pentru investiții ar 

trebui să explice, în deciziile sale, care sunt făcute publice și accesibile, motivele pentru 

care consideră că o operațiune ar trebui să beneficieze de garanția UE, concentrându-se 

mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Tabelul comparativ al 

indicatorilor ar trebui făcut public imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul 

garanției UE. Publicarea nu ar trebui să conțină informații sensibile din punct de vedere 

comercial. 

(26) Tabelul comparativ ar trebui utilizat în strictă conformitate cu prezentul regulament, 

precum și cu Regulamentul delegat (UE) 2015/1558 al Comisiei25 și cu anexa la acesta, ca 

un instrument independent și transparent de evaluare, cu ajutorul căruia Comitetul 

pentru investiții stabilește prioritățile în ceea ce privește utilizarea garanției UE pentru 

operațiuni care obțin punctaje și valoare adăugată mai mari. BEI ar trebui să calculeze ex 

ante punctajele și indicatorii și să monitorizeze rezultatele până la finalizarea proiectelor. 

                                                           
25 Regulamentul delegat (UE) 2015/1558 al Comisiei din 22 iulie 2015 de completare 

a Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului, 
prin stabilirea unui tablou de bord al indicatorilor pentru aplicarea garanției UE 
(JO L 244, 19.9.2015, p. 20). 
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(27) Pentru a îmbunătăți evaluarea proiectelor, Comitetul director ar trebui, în orientarea 

strategică a FEIS, să stabilească un scor minim pentru fiecare pilon din tabelul 

comparativ. 

(28) Dispozițiile relevante ale politicii Uniunii privind jurisdicțiile necooperante în scopuri 

fiscale sunt prevăzute în actele juridice ale Uniunii și în concluziile Consiliului, în special în 

anexa la concluziile din 8 noiembrie 2016, și în orice actualizări ulterioare. 

(29) Obligația de diligență în ceea ce privește operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI 

în temeiul prezentului regulament ar trebui să includă o verificare aprofundată a 

conformității cu legislația Uniunii aplicabilă și cu standardele internaționale și ale Uniunii 

privind combaterea spălării banilor, lupta împotriva finanțării terorismului, a fraudei 

fiscale și a evitării obligațiilor fiscale. În plus, în cadrul raportării FEIS, BEI ar trebui să 

furnizeze informații, pentru fiecare țară, cu privire la conformitatea operațiunilor FEIS cu 

politica BEI și FEI privind jurisdicțiile necooperante, precum și lista intermediarilor cu care 

cooperează BEI și FEI. 

(30) Ar fi oportune anumite clarificări tehnice privind conținutul acordului referitor la 

gestionarea FEIS, la acordarea garanției UE și la instrumentele prevăzute de acord, inclusiv 

acoperirea riscului valutar în anumite situații. Acordul cu BEI referitor la gestionarea FEIS și 

la acordarea garanției UE ar trebui adaptat pentru a fi consecvent cu prezentul regulament. 
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(31) Deși obiectivul ei îl constituie 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 îmbunătățită, iar activitățile ei ar 

trebui să se concentreze și asupra eforturilor active de diversificare sectorială și 

geografică a FEIS, de sprijinire a BEI și a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare 

în inițierea și dezvoltarea de operațiuni, îndeosebi în regiunile mai puțin dezvoltate și în 

regiunile aflate în tranziție, precum și, dacă este necesar, de a contribui la structurarea 

cererii de sprijin din partea FEIS. EIAH ar trebui să se străduiască să încheie cel puțin un 

acord de cooperare cu o bancă sau instituție națională de promovare pentru fiecare stat 

membru. În statele membre în care nu există o bancă sau instituție națională de 

promovare, EIAH ar trebui să ofere, după caz, și la cererea statului membru în cauză, 

sprijin consultativ proactiv pentru înființarea unei astfel de bănci sau instituții. EIAH 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. 

▌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. Ar trebui să 

se asigure o reprezentanță locală a EIAH, în cazurile în care este necesară, ținând seama 

de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi, pe teren, asistență concretă, 

proactivă și personalizată. 
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(32) Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice se bazează pe o analiză 

detaliată a planurilor statelor membre de reforme bugetare, macroeconomice și 

structurale și le oferă recomandări specifice fiecărei țări. În acest 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 este invitată să țină seama de 

aceste constatări, printre altele, în lucrările sale întreprinse în contextul celui de-al treilea 

pilon al Planului de investiții. 

(33) Pentru a remedia disfuncționalitățile și lacunele pieței, pentru a stimula investiții 

suplimentare adecvate și pentru a promova echilibrul geografic și regional al 

operațiunilor sprijinite de FEIS, în urmărirea obiectivului de a promova creșterea 

economică, crearea de locuri de muncă și investițiile este necesară o abordare integrată 

și raționalizată. Costul finanțării FEIS ar trebui să contribuie la atingerea acestor 

obiective. 

(34) Pentru a promova obiectivele în materie de investiții prevăzute de Regulamentul (UE) 

2015/1017, ar trebui încurajată, unde se poate, finanțarea mixtă cu fonduri existente, 

pentru a asigura un nivel adecvat de concesionalitate în condițiile de finanțare a 

operațiunilor FEIS, inclusiv în ceea ce privește tarifarea operațiunilor. 
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(35) În cazurile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unui 

proiect viabil sau dacă este necesar să se faciliteze crearea de platforme de investiții sau 

finanțarea de proiecte în sectoare sau domenii care se confruntă cu o disfuncționalitate 

semnificativă a pieței sau o situație a investițiilor sub nivelul optim, BEI și Comisia ar 

trebui să implementeze schimbări, în special legat de remunerarea garanției UE, cu 

scopul de a contribui la o reducere a costului finanțării operațiunii suportat de 

beneficiarul finanțării din partea BEI în cadrul FEIS, astfel încât să se faciliteze 

implementarea proiectului. Ar trebui depuse eforturi similare atunci când este necesar 

pentru a se asigura că FEIS sprijină proiecte la scară redusă. În cazul în care utilizarea 

unor intermediari la nivel local sau regional permite o scădere a costurilor suportate de 

FEIS pentru finanțarea proiectelor la scară redusă, ar trebui să se ia în considerare și 

această formă de utilizare. 

(36) Respectând nevoia de sustenabilitate financiară a FEIS, eforturile de a reduce costurile de 

finanțare ale operațiunilor FEIS în perioade în care situația pieței financiare este 

tensionată sau de a facilita crearea de platforme de investiții sau finanțarea de proiecte 

în sectoare sau domenii care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței 

sau cu o situație a investițiilor sub nivelul optim, ar trebui coordonate cu alte resurse 

financiare ale Uniunii și instrumente disponibile mobilizate de Grupul BEI. 

(37) Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 ar trebui modificate în 

consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Regulamentul (UE) 2015/1017 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (4), litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) platforme transfrontaliere, la care participă mai multe țări, regionale sau 

macroregionale, care reunesc parteneri din mai multe state membre, regiuni sau 

din țări terțe interesați de proiecte desfășurate într-o anumită zonă geografică;”. 

2. Articolul 4 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

(a) ▌litera (a) se modifică după cum urmează: 

(i) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text: 

„(ii) cuantumul, care nu este mai mic de 7 500 000 000 EUR în garanții sau 

lichidități, și condițiile contribuției financiare care urmează să fie 

furnizată de BEI prin intermediul FEIS;”; 

(ii) punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text: 

„(iv) tarifarea operațiunilor în temeiul garanției UE, care trebuie să 

corespundă politicii de prețuri a BEI;”; 
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(iii) se adaugă următorul punct : 

„(v) procedurile pentru a contribui, fără a aduce atingere Protocolului nr. 5 

privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la TUE și la TFUE, 

și prerogativelor BEI prevăzute de respectivul statut, la o reducere a 

costului finanțării operațiunii suportat de beneficiarul finanțării din 

partea BEI în cadrul FEIS, în special prin modularea remunerării 

garanției UE, dacă este necesar, îndeosebi în cazurile în care condițiile 

dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unui proiect 

viabil sau în care este necesar să se faciliteze crearea de platforme de 

investiții sau finanțarea de proiecte în sectoare sau domenii care se 

confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau cu o 

situație a investițiilor sub nivelul optim, în măsura în care nu afectează 

semnificativ fondurile necesare pentru provizionarea Fondului de 

garantare;”; 

(b) la litera (b), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text: 

„(iii) o dispoziție conform căreia Comitetul director decide în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (3);”; 

(c) la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text: 

„(i) în conformitate cu articolul 11, norme detaliate referitoare la furnizarea 

garanției UE, inclusiv mecanismele sale privind acoperirea și acoperirea 

definită de către aceasta a portofoliilor de anumite tipuri de instrumente și 

respectivele evenimente care declanșează eventuale cereri de executare a 

garanției UE;” 
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3. ▌La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de FEIS 

operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții 

sub nivelul optim și care nu ar fi putut fi desfășurate în perioada în care poate fi 

utilizată garanția UE sau nu ar fi putut fi desfășurate, în aceeași măsură, de către 

BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale Uniunii, fără sprijinul 

FEIS. Proiectele susținute de FEIS sprijină atingerea obiectivelor generale stabilite 

la articolul 9 alineatul (2), se străduiesc să creeze locuri de muncă și creștere 

durabilă și au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin 

operațiunile obișnuite ale BEI. În general, portofoliul FEIS are un profil de risc mai 

ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de BEI în conformitate cu politicile sale 

obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. 
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Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor în care 

investițiile sunt sub nivelul optim și pentru a facilita, mai ales, utilizarea de 

platforme de investiții pentru proiectele la scară redusă, asigurându-se astfel 

complementaritatea și evitându-se în acest fel excluderea participanților de pe 

aceeași piață, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS au de preferință 

următoarele caracteristici în cazuri justificate corespunzător: 

(a) prezintă caracteristici de subordonare și adoptă inclusiv o poziție de rang 

inferior față de alți investitori; 

(b) participă la instrumente de partajare a riscurilor; 

(c) prezintă caracteristici transfrontaliere demonstrabile; 

(d) sunt expuse la riscuri specifice; sau 

(e) prezintă alte aspecte descrise mai detaliat în secțiunea 3 litera (d) din anexa 

II. 
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Fără a aduce atingere cerinței privind respectarea definiției adiționalității, 

menționată la primul paragraf, următoarele elemente constituie indicații 

solide privind adiționalitatea: 

- proiecte care atrag după sine un risc corespunzător activităților 

speciale ale BEI, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI, 

mai ales dacă asemenea proiecte prezintă riscuri specifice țării, 

sectorului sau regiunii respective, îndeosebi de tipul celor întâlnite în 

regiuni mai puțin dezvoltate și în cele aflate în tranziție, și/sau dacă 

proiectele prezintă riscuri asociate cu inovarea, mai ales în cazul 

tehnologiilor de stimulare a creșterii economice, a sustenabilității și a 

productivității care nu și-au dovedit încă viabilitatea; 

- proiecte care vizează o infrastructură fizică, inclusiv digitală, ce leagă 

două sau mai multe state membre sau extinderea de la un stat 

membru la alt stat membru sau la mai multe state membre a unei 

astfel de infrastructuri sau servicii aferente;”. 
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4. ▌Articolul 6 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: 

„Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează 

corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații sub nivelul optim în ceea ce 

privește investițiile și care:”; 

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) În cazul operațiunilor desfășurate de BEI și FEI prin intermediari financiari, 

anvergura proiectelor eligibile pentru sprijin FEIS nu este limitată. Pentru a 

garanta că sprijinul acordat de FEIS acoperă și proiecte la scară redusă, BEI și 

FEI extind, dacă este necesar și pe cât posibil, cooperarea cu băncile sau 

instituțiile naționale de promovare și susțin posibilitățile oferite, inclusiv prin 

facilitarea creării de platforme de investiții.” 
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5. Articolul 7 se modifică după cum urmează: 

(a) se introduce următorul alineat: 

„(1a) Toate instituțiile și organismele implicate în structurile de conducere ale FEIS 

depun eforturi pentru asigurarea echilibrului de gen în cadrul organismelor 

de conducere relevante ale FEIS.”; 

(b) la alineatul (3), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„(3) Comitetul director este format din cinci membri: trei numiți de Comisie, unul 

numit de BEI și un expert numit ca membru fără drept de vot de către 

Parlamentul European. Expertul respectiv nu poate solicita sau accepta 

instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, 

a guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau 

privat și acționează cu deplină independență. Expertul își îndeplinește 

atribuțiile în mod imparțial și în interesul FEIS. 
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Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi cu drept 

de vot pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură 

dată. Comitetul director discută cu toți membrii și ține cont în cea mai mare 

măsură posibilă de pozițiile lor. În cazul în care membrii nu pot ajunge la o 

poziție convergentă, Comitetul director ia deciziile prin vot unanim al 

membrilor săi cu drept de vot. Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului 

director prezintă pe larg pozițiile tuturor membrilor.  

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului director sunt 

publicate de îndată ce sunt aprobate de acesta. Parlamentul European este 

informat imediat cu privire la publicarea acestora.”; 
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(c) la alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. Directorul executiv 

și directorul executiv adjunct participă la reuniunile Comitetului director în calitate 

de observatori. Trimestrial, directorul executiv prezintă Comitetului director 

rapoarte privind activitățile FEIS.”; 

(d) la alineatul (8), al treilea paragraf se modifică după cum urmează: 

(i) litera (e) se înlocuiește cu următorul text: 

„(e) politici climatice, protecția și gestionarea mediului;” 

(ii) se adaugă următoarea literă ▌: 

„(l) agricultură, silvicultură, pescuit, acvacultură sustenabile și alte 

elemente ale bioeconomiei în sens mai larg.”; 
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(e) la alineatul (10), a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere 

Comitetului director, directorului executiv și directorului executiv adjunct toate 

informațiile necesare pentru verificarea continuă a absenței oricărui conflict de 

interese.”; 

(f) la alineatul (11) se adaugă următoarea teză: 

„Directorului executiv îi revine răspunderea de a informa Comitetul director în 

legătură cu orice astfel de încălcare despre care ia cunoștință, precum și de a 

propune măsuri adecvate și de a monitoriza aplicarea acestora. Directorul executiv 

își exercită obligația de diligență cu privire la potențialele conflicte de interese în 

care ar putea fi implicat vreun membru al Comitetului pentru investiții.”; 
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(g) ▌alineatul (12) se modifică după cum urmează: 

(i) a doua teză din al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică, sunt accesibile 

și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii 

criteriului privind adiționalitatea. Deciziile fac referire, de asemenea, la 

evaluarea globală care se bazează pe tabelul comparativ al indicatorilor 

menționat la alineatul (14). Publicarea nu conține informații sensibile din 

punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru 

investiții utilizează documentația furnizată de BEI. 

Tabelul comparativ, un instrument ce permite Comitetului pentru investiții să 

stabilească prioritățile în privința utilizării garanției UE pentru operațiuni 

care prezintă punctaje și valoare adăugată mai mari, se pune la dispoziția 

publicului după semnarea unui proiect. Publicarea nu conține informații 

sensibile din punct de vedere comercial. 

Părțile sensibile din punct de vedere comercial ale deciziilor Comitetului 

pentru investiții se transmit de către BEI Parlamentului European, la cerere, 

cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.”; 
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(ii) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„BEI prezintă, de două ori pe an, Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei o listă ce conține toate deciziile adoptate de Comitetul pentru 

investiții, precum și tabelele comparative aferente tuturor acestor decizii. 

Lista este prezentată cu respectarea unor cerințe de confidențialitate 

stricte.”; 

(h) alineatul (14) se înlocuiește cu următorul text: 

„(14) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 23 alineatele (1), (2),(3) și (5) pentru a completa prezentul 

regulament prin întocmirea unui tabel comparativ al indicatorilor, ce 

urmează să fie folosit de Comitetul pentru investiții pentru a asigura 

evaluarea independentă și transparentă a utilizării potențiale și reale a 

garanției UE. Actele delegate respective se elaborează în strânsă cooperare 

cu BEI. 

În cadrul orientării strategice a FEIS, Comitetul director stabilește un punctaj 

minim pentru fiecare pilon din tabelul comparativ, cu scopul de a îmbunătăți 

evaluarea proiectelor. 

Pe baza unei cereri din partea BEI, Comitetul director poate autoriza 

Comitetul pentru investiții să examineze un proiect al cărui punctaj la oricare 

dintre piloni este sub punctajul minim atunci când, potrivit concluziilor 

evaluării globale cuprinse în tabelul comparativ, operațiunea din cadrul 

proiectului respectiv ar trata o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau 

ar prezenta un nivel ridicat de adiționalitate.” 
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6. Articolul 9 se modifică după cum urmează: 

(a) ▌ alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

(i) partea introductivă se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Garanția UE se acordă pentru operațiuni de finanțare și de investiții 

ale BEI, aprobate de Comitetul pentru investiții, sau pentru finanțare 

ori garanții către FEI, pentru a efectua operațiuni de finanțare și de 

investiții ale BEI în conformitate cu articolul 11 alineatul (3). 

După caz, BEI deleagă evaluarea, selecția și monitorizarea 

subproiectelor la scară redusă intermediarilor financiari sau 

vehiculelor eligibile aprobate, în special platformelor de investiții și 

băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, cu scopul de a crește 

și a facilita accesul la finanțare pentru proiectele la scară redusă. În 

pofida celui de al treilea paragraf de la alineatul (5) din prezentul 

articol, Comitetul pentru investiții nu își păstrează dreptul de a aproba 

utilizarea garanției UE pentru subproiecte delegate intermediarilor 

financiari sau vehiculelor eligibile aprobate în cazul în care contribuția 

FEIS la astfel de subproiecte este mai mică de 3 000 000 EUR. Dacă 

este necesar, Comitetul director va oferi orientări cu privire la 

procedura prin care Comitetul pentru investiții decide în legătură cu 

utilizarea garanției UE pentru subproiecte, în cazul cărora contribuția 

FEIS este egală sau mai mare de 3 000 000 EUR. 

Operațiunile în cauză sunt conforme cu politicile Uniunii și sprijină 

oricare dintre următoarele obiective generale:”; 
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(ii) la litera (c), se adaugă următorul punct: 

„(iv) infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, precum și porturile 

maritime;”; 

(iii) la litera (e), se adaugă următoarele puncte: 

„(ia) tehnologia blockchain; 

(ib) internetul obiectelor; 

(ic) infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;”; 

(iv) litera (g) se modifică după cum urmează: 

- punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text: 

„(ii) industriile culturale și creative, pentru care urmează să se 

autorizeze mecanisme financiare specifice acestui sector, în 

interacțiune cu programul Europa creativă, instituit prin 

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului* și cu Mecanismul de garantare pentru sectoarele 

culturale și creative instituit prin regulamentul menționat, în 

scopul de a furniza împrumuturi adecvate scopului urmărit 

destinate respectivelor industrii. 

______________________ 

* Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea 

programului Europa creativă (2014-2020) și de abrogare a 

Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 

1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).”; 

- punctul (v) se înlocuiește cu următorul text: 

„(v) infrastructuri sociale, servicii sociale, economia socială și a 

solidarității;”; 
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(v) se adaugă următoarele litere ▌ : 

„(h) agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura sustenabile și alte 

elemente ale bioeconomiei în sens mai larg; 

(i) potrivit cerințelor prezentului regulament, în cazul regiunilor mai puțin 

dezvoltate și al regiunilor în tranziție enumerate în anexele I și II la 

Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei*, alte industrii și 

servicii eligibile pentru sprijin din partea BEI. 

______________ 

* Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 

18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare 

din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social 

european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de 

coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014, p. 22).”; 

(vi) se adaugă următorul paragraf ▌: 

„Recunoscând natura bazată pe cerere a FEIS, BEI își propune ca cel puțin 

40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și 

inovare să sprijine elementele din proiecte care contribuie la politicile 

climatice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul celei de a 21-a 

Conferințe a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice (COP 21). Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 

întreprinderile mici cu capitalizare medie nu este inclusă în acest calcul. BEI 

își utilizează metodologia convenită la nivel internațional pentru a identifica 

aceste componente ale proiectelor de acțiune în domeniul climei sau modul 

de repartizare a costurilor. În acest scop, dacă este necesar, Comitetul 

director oferă îndrumări detaliate.”; 
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(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Perioada de investiții în care poate fi acordată garanția UE cu scopul de a 

sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului 

regulament durează până la: 

(a) 31 decembrie 2020, pentru operațiunile BEI pentru care s-a semnat un 

contract între BEI și beneficiar sau intermediarul financiar înainte de 

31 decembrie 2022; 

(b) 31 decembrie 2020, pentru operațiunile FEI pentru care s-a semnat un 

contract între FEI și intermediarul financiar înainte de 

31 decembrie 2022.”; 

(c) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text; 

„(4) Dacă este necesar și în măsura în care este posibil, BEI cooperează cu băncile 

sau instituțiile naționale de promovare și cu platformele de investiții.”; 
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(d) la alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Comitetul pentru investiții poate decide să își rezerve dreptul de a aproba 

proiectele noi înaintate de intermediarii financiari sau în cadrul vehiculelor eligibile 

aprobate.” 

7. La articolul 10 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text: 

„(a) împrumuturi ale BEI, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, 

orice altă formă de finanțare sau instrument de îmbunătățire a condițiilor de 

creditare, inclusiv datoria subordonată, participații la capital sau la cvasicapital, 

inclusiv în favoarea băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, a platformelor 

sau a fondurilor de investiții;”. 

8. Articolul 11 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Garanția UE nu depășește în niciun caz 26 000 000 000 EUR, din care o parte 

se poate aloca pentru finanțarea sau garanțiile acordate FEI de către BEI în 

conformitate cu alineatul (3). Plățile totale nete de la bugetul general al 

Uniunii efectuate în baza garanției UE nu depășesc 26 000 000 000 EUR și nu 

depășesc 16 000 000 000 EUR anterior datei de 6 iulie 2018.”; 
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(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) În cazul în care BEI acordă FEI finanțare sau garanții pentru a efectua 

operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, garanția UE prevede o garanție 

integrală pentru o asemenea finanțare sau garanție până la o limită inițială de 

6 500 000 000 EUR, cu condiția ca BEI să furnizeze treptat finanțare sau 

garanții în cuantum de cel puțin 4 000 000 000 EUR, fără acoperire de către 

garanția UE ▌. Fără a aduce atingere alineatului (1), limita de 

6 500 000 000 EUR poate fi ajustată, după caz, de către Comitetul director 

până la cel mult 9 000 000 000 EUR, fără ca BEI să aibă obligația să ofere 

sume echivalente ce depășesc cuantumul de 4 000 000 000 EUR.”; 

(c) la alineatul (6), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(a) în cazul instrumentelor de datorie menționate la articolul 10 alineatul (2) 

litera (a):  

(i) principalul și toate dobânzile și sumele datorate BEI, dar care nu au fost 

primite de aceasta în conformitate cu condițiile operațiunilor de 

finanțare până la data la care se înregistrează neplata; în cazul datoriei 

subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră un 

eveniment de nerambursare; 

(ii) pierderile generate de fluctuațiile unor valute altele decât euro pe piețe 

pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt 

limitate; 

(b) în cazul investițiilor de capital sau de cvasicapital menționate la 

articolul 10 alineatul (2) litera (a), sumele investite și costurile de finanțare 

conexe, precum și pierderile rezultate din fluctuațiile unor valute altele decât 

euro;”. 
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9. Articolul 12 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la 

alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător („valoarea-

țintă”) care să reflecte valoarea totală a obligațiilor aferente garanției UE. 

Valoarea-țintă este de 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE.”; 

(b) alineatele (7) - (10) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(7) După 1 iulie 2018, dacă, în urma unor cereri de executare a garanției UE, 

nivelul fondului de garantare scade sub 50 % din valoarea-țintă sau ar putea, 

potrivit unei evaluări a riscurilor efectuate de Comisie, să scadă sub nivelul 

respectiv în cel mult un an, Comisia prezintă un raport referitor la orice măsuri 

excepționale care ar putea fi necesare. 

(8) În urma unei cereri de executare a garanției UE, sumele prevăzute la 

alineatul (2) literele (b) și (d) de la prezentul articol care alimentează fondul de 

garantare după atingerea valorii-țintă sunt utilizate în limitele perioadei de 

investiție prevăzute la articolul 9 pentru a reface garanția UE la valoarea sa 

întreagă. 

(9) Sumele care alimentează fondul de garantare prevăzute la alineatul (2) 

litera (c) sunt utilizate pentru a reface garanția UE la valoarea sa întreagă. 

(10) În cazul în care garanția UE este restabilită integral la o valoare de 

26 000 000 000 EUR, orice sumă din fondul de garantare în plus față de 

valoarea-țintă se plătește la bugetul general al Uniunii și constituie venit alocat 

intern, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012, pentru orice linie bugetară care ar fi putut fi utilizată 

ca sursă de realocare către fondul de garantare.” 
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10. Articolul 14 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

(i) la primul paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific privind utilizarea 

asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor 

instrumente financiare inovatoare, utilizarea parteneriatelor de tip public-

privat și, după caz, furnizarea de informații privind chestiunile relevante 

legate de dreptul Uniunii, ținând cont de specificul și de nevoile statelor 

membre în care piețele financiare sunt mai puțin dezvoltate, precum și de 

situația din diferite sectoare.”; 

(ii) la al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză: 

„De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor 

climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de 

proiecte, în special în contextul COP 21, pregătirea proiectelor din sectorul 

digital, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) 

al treilea paragraf a doua liniuță.”; 
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(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

(i) litera (c) se înlocuiește cu următorul text: 

„(c) mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în 

întreaga Uniune și contribuția activă, 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 și dezvoltării 

de operațiuni de către BEI și de către băncile sau instituțiile naționale 

de promovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și în 

regiunile în tranziție, precum și, dacă este necesar, printr-o contribuție 

la structurarea cererii de sprijin din partea FEIS;”; 

(ii) litera (e) se înlocuiește cu următorul text: 

„(e) furnizarea de sprijin consultativ proactiv, dacă este necesar, printr-o 

reprezentanță locală, cu privire la instituirea platformelor de investiții, 

în special a platformelor de investiții transfrontaliere și 

macroregionale în care sunt implicate mai multe state membre și/sau 

regiuni;”; 

(iii) se adaugă următoarele dispoziții: 

„(f) utilizarea potențialului de a atrage și de a finanța proiecte la scară 

redusă, inclusiv prin intermediul platformelor de investiții; 
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(g) furnizarea de sprijin consultativ 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 

instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, cu scopul de a soluționa 

problemele practice legate de utilizarea unor astfel de surse de 

finanțare combinate; 

(h) furnizarea de sprijin proactiv pentru a promova și a încuraja 

operațiunile menționate la articolul 8 primul paragraf litera (b).”; 

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita 

furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze 

expertiza BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și 

a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții 

europene.”; 
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(d) se introduce următorul alineat: 

„(5a) BEI propune promotorilor de proiecte care solicită finanțare din partea BEI, 

în special în cazul proiectelor la scară redusă, să prezinte EIAH proiectele lor 

pentru a îmbunătăți, după caz, pregătirea proiectelor respective și/sau 

pentru a permite evaluarea posibilității de a grupa proiectele prin 

intermediul unor platforme de investiții. De asemenea, aceasta informează 

promotorii de proiecte cărora finanțarea BEI le-a fost refuzată sau care se 

confruntă cu lipsa fondurilor în pofida unei posibile finanțări din partea BEI, 

despre posibilitatea includerii proiectelor lor în cadrul Portalului european 

pentru proiecte de investiții.”; 

(e) la alineatul (6), a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Cooperarea dintre EIAH, pe de o parte, și o bancă sau instituție națională de 

promovare, o instituție financiară internațională ori o instituție sau o autoritate de 

management, inclusiv cele care acționează în calitate de consultant la nivel național, 

având experiență relevantă pentru EIAH, pe de altă parte, poate lua forma unui 

parteneriat contractual. EIAH depune eforturi în vederea încheierii a cel puțin unui 

acord de cooperare cu o bancă sau instituție națională de promovare pentru 

fiecare stat membru. În statele membre în care nu există o bancă sau instituție 

națională de promovare, EIAH oferă, după caz și la cererea statului membru în 

cauză, sprijin consultativ proactiv pentru înființarea unei astfel de bănci sau 

instituții.”; 
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(f) se introduce următorul alineat: 

„(6a) Pentru a obține o vastă acoperire geografică a serviciilor de consiliere pe 

teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire 

la FEIS, se asigură o reprezentanță locală a EIAH acolo unde este necesar, 

ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi pe teren 

asistență concretă, proactivă și personalizată. Reprezentanța locală a EIAH 

se instituie în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu 

dificultăți de elaborare a proiectelor în cadrul FEIS. EIAH sprijină transferul 

de cunoștințe la nivel regional și local în vederea creării capacităților și 

expertizei regionale și locale.”; 

(g) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) Din bugetul general al Uniunii se alocă o sumă de referință anuală de 

20 000 000 EUR pentru a contribui la acoperirea costurilor operațiunilor EIAH 

până la 31 decembrie 2020 pentru serviciile menționate la alineatul (2), în 

măsura în care costurile respective nu sunt acoperite din suma rămasă din 

încasările provenite din taxele menționate la alineatul (4).” 
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11. La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) BEI, în cooperare cu FEI dacă este cazul, transmite semestrial un raport Comisiei cu 

privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul 

prezentului regulament. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind 

utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță 

menționați la articolul 4 alineatul (2) litera (f) punctul (iv). Raportul cuprinde, de 

asemenea, date statistice, financiare și contabile despre fiecare operațiune de 

finanțare și de investiții a BEI, precum și date agregate. Raportul include de 

asemenea, o dată pe an, informații privind obstacolele cu care s-a confruntat BEI 

atunci când a efectuat operațiuni de investiții ce fac obiectul prezentului 

regulament.ˮ 

12. Articolul 17 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, președintele 

Comitetului director și directorul executiv raportează cu privire la 

performanța FEIS în fața instituției solicitante, inclusiv prin participarea la o 

audiere în fața Parlamentului European, la cererea acestuia. În plus, la 

cererea Parlamentului European sau a Consiliului, directorul executiv 

raportează instituției solicitante cu privire la activitatea Comitetului pentru 

investiții.”; 
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(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Președintele Comitetului director și directorul executiv răspund verbal sau în 

scris la întrebările adresate FEIS de Parlamentul European sau Consiliu, în 

termen de cel mult cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor. În plus, 

directorul executiv răspunde verbal sau în scris Parlamentului European sau 

Consiliului la întrebările privind activitatea Comitetului pentru investiții.” 

13. Articolul 18 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: 

„(6) Atât înainte de prezentarea unei noi propuneri în contextul cadrului financiar 

multianual care începe în 2021, cât și la sfârșitul perioadei de investiții, 

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o 

evaluare independentă a aplicării prezentului regulament, care include: 

(a) o evaluare a funcționării FEIS, a utilizării garanției UE și a funcționării 

EIAH; 
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(b) o evaluare a faptului că FEIS reprezintă o bună utilizare a resurselor 

din bugetul general al Uniunii, dacă mobilizează capital privat la un 

nivel suficient și dacă atrage investiții private; 

(c) o evaluare a faptului că menținerea unui mecanism de sprijinire a 

investițiilor este utilă din punct de vedere macroeconomic; 

(d) o evaluare, la sfârșitul perioadei de investiții, a aplicării procedurii 

prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (v).”; 

(b) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) Ținând seama în mod corespunzător de primul raport care conține o evaluare 

independentă, astfel cum se menționează la alineatul (6), Comisia, dacă este 

cazul, prezintă o propunere legislativă însoțită de o finanțare adecvată în 

temeiul cadrului financiar multianual care începe în 2021.”; 
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(c) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text: 

„(8) Rapoartele menționate la alineatul (6) din prezentul articol includ o evaluare 

referitoare la utilizarea tabelului comparativ menționat la articolul 7 

alineatul (14) și în Anexa II, în special în ceea ce privește caracterul adecvat 

al fiecărui pilon și rolul lor în cadrul evaluării. Rapoartele sunt însoțite de o 

propunere de revizuire a actului delegat menționat la articolul 7 

alineatul (14), în cazul în care acest lucru este adecvat și justificat 

corespunzător prin prisma constatărilor.” 

14. La articolul 19, se adaugă următorul alineat: 

„BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, 

inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS, asigurându-se că informațiile 

sunt vizibile în acordul relevant prin care se acordă sprijin FEIS, în special în cazul IMM-

urilor, contribuind astfel la creșterea gradului de informare publică și a vizibilității.” 
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15. La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la 

solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul deplin la 

orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcina.” 

16. La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Prin operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului 

regulament, BEI și FEI respectă legislația Uniunii aplicabilă, precum și standardele 

Uniunii și cele convenite la nivel internațional și, în consecință, nu sprijină proiecte 

în temeiul prezentului regulament care contribuie la spălarea de bani, finanțarea 

terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, frauda fiscală sau evaziunea fiscală ▌. 

În plus, BEI și FEI nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate 

sau stabilite în jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii relevante a Uniunii privind 

jurisdicțiile necooperante, ori care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc 

în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului*, ori care nu respectă în mod efectiv standardele fiscale ale 

Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la 

schimbul de informații. 
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Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, BEI și FEI transpun 

cerințele prevăzute la prezentul articol în acordurile relevante și solicită 

intermediarilor financiari să raporteze cu privire la respectarea acestor cerințe. 

BEI și FEI își revizuiesc politicile privind jurisdicțiile necooperante cel târziu după 

adoptarea listei Uniunii cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. 

Ulterior, BEI și FEI prezintă anual un raport Parlamentului European și Consiliului 

referitor la punerea în aplicare a politicilor lor privind jurisdicțiile necooperante, în 

legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții ale FEIS, inclusiv informații 

pentru fiecare țară în parte și o listă a intermediarilor cu care cooperează. 

_________________ 

* Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 

2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a 

Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 

Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).” 
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17. La articolul 23 alineatul (2) primul paragraf, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul 

text: 

„Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (13) și (14) se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 4 iulie 2015. Comisia prezintă un 

raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei respective de cinci ani.” 

18. Anexa II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 
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Articolul 2 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Pachetul financiar de punere în aplicare aferent MIE pentru perioada 2014-2020 este 

de 30 192 259 000 EUR în prețuri curente. Această sumă se distribuie după cum 

urmează: 

(a) sectorul transporturilor: 24 050 582 000 EUR, din care 11 305 500 000 EUR se 

transferă din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, în conformitate cu 

prezentul regulament, doar în statele membre eligibile pentru finanțare din 

Fondul de coeziune; 

(b) sectorul telecomunicațiilor: 1 066 602 000 EUR; 

(c) sectorul energetic: 5 075 075 000 EUR. 

Aceste sume nu aduc atingere aplicării mecanismului de flexibilitate prevăzut în 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului*. 

_____________ 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 

stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 

20.12.2013, p. 884).” 
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2. La articolul 14, se adaugă următoarele alineate: 

„(5) Prin derogare de la articolul 140 alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, veniturile și rambursările din 

instrumentele financiare instituite în temeiul prezentului regulament, precum și din 

instrumentele financiare instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 680/2007 care 

au fuzionat cu instrumente financiare instituite în temeiul prezentului regulament în 

conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, reprezintă, până la un cuantum 

maxim de 125 000 000 EUR, venituri alocate interne în sensul articolului 21 

alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pentru Fondul european 

pentru investiții strategice, instituit prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al 

Parlamentului European și al Consiliului*. 

(6) Prin derogare de la articolul 140 alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, veniturile și rambursările din Fondul 

european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură („Fondul 

Marguerite”), instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 680/2007, 

reprezintă, până la un cuantum maxim de 25 000 000 EUR, venituri alocate interne în 

sensul articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

pentru Fondul european pentru investiții strategice instituit prin Regulamentul (UE) 

2015/1017. 

_____________ 

* Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma 

europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 

(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 

1.7.2015, p. 1).” 
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Articolul 3 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la …, … 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

________________ 
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ANEXĂ 

 

Anexa II la Regulamentul (UE) 2015/1017 se modifică după cum urmează: 

1. Secțiunea 2 se modifică după cum urmează: 

(a) la litera (b), se adaugă următoarele paragrafe: 

„Acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi se limitează la investiții 

private și/sau publice privind: 

– transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiuni mai 

puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere ▌; 

– modernizarea, menținerea sau îmbunătățirea siguranței rutiere, 

dezvoltarea dispozitivelor aferente sistemelor de transport inteligent 

(STI) sau garantarea integrității și a standardelor autostrăzilor 

existente din rețeaua de transport transeuropeană, în special zonele de 

parcare în condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili 

alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică; 

– sprijinirea finalizării rețelei de transport transeuropene până în 2030. 

Acordarea sprijinului FEIS este, de asemenea, posibilă în mod explicit 

pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de transport existente.”; 
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(b) la litera (c), a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„În acest context, se preconizează că BEI va furniza finanțare în cadrul FEIS în scopul 

realizării unor investiții publice sau private în cuantum total de cel puțin 

500 000 000 000 EUR, inclusiv finanțarea mobilizată prin FEI în cadrul operațiunilor 

FEIS legate de instrumentele menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (b), prin 

băncile sau instituțiile naționale de promovare și prin accesul sporit la finanțare al 

entităților cu până la 3 000 de angajați.” 

2. În secțiunea 3, se adaugă următoarele dispoziții: 

„(d) prezența uneia sau mai multora dintre următoarele caracteristici ar duce, în mod 

normal, la clasificarea operațiunilor în categoria activităților speciale ale BEI: 

– subordonare în raport cu alți creditori, inclusiv băncile sau instituțiile naționale 

de promovare și creditorii privați; 

– participare la instrumente de partajare a riscurilor în care poziția asumată 

expune BEI la niveluri de risc ridicate; 

– expunere la riscuri specifice, precum riscurile specifice țării, sectorului sau 

regiunii respective, îndeosebi riscurile întâlnite în regiuni mai puțin 

dezvoltate și în regiuni aflate în tranziție și/sau riscurile asociate cu inovarea, 

mai ales în cazul tehnologiilor de stimulare a creșterii economice, a 

sustenabilității și a productivității care nu și-au dovedit încă viabilitatea; 
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– caracteristici legate de capital, precum plățile legate de performanță sau 

– alte aspecte identificabile care generează un risc de expunere sporit potrivit 

orientărilor BEI ▌ privind riscul de credit, precum riscul de contraparte, 

securitatea limitată și recurgerea numai la activele de proiect pentru 

rambursare;”. 

3. În secțiunea 5, se adaugă următoarea teză: 

„Tabelul comparativ este publicat imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul 

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

4. Secțiunea 6 se modifică după cum urmează: 

(a) litera (b) se modifică după cum urmează: 

(i) la prima liniuță, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul text: 

„Pentru operațiunile legate de datorie, BEI sau FEI efectuează o evaluare a 

riscurilor standard, care implică calculul probabilității de nerambursare și al 

ratei de recuperare. Pe baza acestor parametri, BEI sau FEI cuantifică riscul 

pentru fiecare operațiune.” 
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(ii) la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Fiecărei operațiuni legate de datorie i se atribuie o clasificare în funcție de risc 

(Clasificarea operațiunilor de împrumut) conform sistemului BEI sau FEI de 

clasificare a împrumuturilor.” 

(iii) la a treia liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Proiectele sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, iar finanțarea 

BEI este structurată conform principiilor bunei gestiuni bancare și respectă 

principiile gestionării riscurilor ridicate stabilite de BEI sau FEI în orientările sale 

interne.” 

(iv) a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text: 

„Costul produselor legate de datorie se stabilește în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (iv).” 

(b) litera (c) se modifică după cum urmează: 

(i) la prima liniuță, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Pentru a se stabili dacă o operațiune implică sau nu riscuri de capital, 

indiferent de forma sa juridică și de nomenclatură, se recurge la evaluarea 

standard a BEI sau a FEI.” 
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(ii) la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Operațiunile BEI legate de capital se realizează în conformitate cu normele și 

procedurile interne ale BEI sau ale FEI.” 

(iii) a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor: 

„Costul investițiilor de capital se stabilește în conformitate cu articolul 4 

alineatul (2) litera (a) punctul (iv).” 

5. În secțiunea 7, la litera (c) se elimină cuvântul „inițiale”. 

6. Secțiunea 8 se modifică după cum urmează: 

(a) la primul paragraf, din a doua teză se elimină cuvântul „inițiale”; 

(b) la litera (a) primul paragraf, din prima teză se elimină cuvântul „inițiale”; 

(c) la litera (b), din prima teză se elimină cuvântul „inițiale”. 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ  

 

Declarația Comisiei privind majorarea cu 225 de milioane EUR a programului aferent Mecanismului 

pentru interconectarea Europei 

 

Ca urmare a acordului politic dintre Parlamentul European și Consiliu privind finanțarea FEIS 2.0, o 

sumă în valoare de 275 de milioane EUR va fi realocată pornind de la instrumentele financiare ale 

MIE, reprezentând o reducere de 225 de milioane EUR în comparație cu propunerea Comisiei. 

Comisia confirmă că programarea financiară va fi revizuită pentru a reflecta majorarea cu 225 de 

milioane EUR aferentă programului MIE. 

În cadrul procedurilor bugetare anuale pentru anii 2019-2020, Comisia va face propunerile necesare 

pentru a asigura alocarea optimă a acestei sume în cadrul programului MIE. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0481 

Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele 

Unite ale Americii ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din 

Statele Unite ale Americii (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară – codificare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0361), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0226/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de 

lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative1, 

– având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0331/2017), 

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă 

codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora, 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                           
1  JO C 102, 4.4.1996, p. 2. 
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P8_TC1-COD(2014)0175 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi 

vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text 

codificat) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),  

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

                                                           
1  Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului1 a fost modificat, în mod substanţial, de mai 

multe ori2. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice respectivul 

regulament. 

(2) La 27 ianuarie 2003, Organul de Soluționare a Diferendelor („OSD”) al Organizației 

Mondiale a Comerțului („OMC”) a adoptat raportul organului de apel3, precum și raportul 

grupului special4, astfel cum a fost confirmat de primul raport, potrivit cărora legea privind 

compensarea pentru continuarea dumping-ului și menținerea subvenționării („Continued 

Dumping and Subsidy Offset Act” - „CDSOA”) este incompatibilă cu obligațiile asumate de 

către Statele Unite în cadrul acordurilor OMC. 

(3) Deoarece autoritățile americane nu și-au adaptat legislația națională la acordurile 

menționate anterior, Comunitatea Europeană („Comunitatea”) a solicitat OSD autorizația 

de a suspenda, în cazul Statelor Unite, aplicarea concesiilor tarifare și a altor obligații 

aferente asumate în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț („GATT”) din 19945. 

Statele Unite au contestat nivelul de suspendare a concesiilor tarifare și al altor obligații 

aferente, iar cazul a fost supus arbitrajului. 

                                                           
1 Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului din 25 aprilie 2005 de instituire de 

drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele 
Unite ale Americii (JO L 110, 30.4.2005, p. 1). 

2 A se vedea anexa III. 
3 Statele Unite – Legea din anul 2000 privind compensarea pentru continuarea 

dumping-ului și menținerea subvenționării, raport al organului de apel 
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 ianuarie 2003). 

4 Statele Unite – Legea din anul 2000 privind compensarea pentru continuarea 
dumping-ului și menținerea subvenționării, raport al grupului special (WT/DS217/R, 
WT/DS234/R, 16 septembrie 2002). 

5 Statele Unite – Legea din anul 2000 privind compensarea pentru continuarea 
dumping-ului și menținerea subvenționării, recurs al Comunităților Europene privind 
articolul 22.2 din memorandumul de acord privind normele și procedurile care 
reglementează soluționarea litigiilor (MRD) (WT/DS217/22, 16 ianuarie 2004). 
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(4) La 31 august 2004, arbitrii au stabilit că nivelul anulării sau reducerii avantajelor impus 

anual Comunității era egal cu 72 % din valoarea plăților efectuate în cadrul CDSOA cu privire 

la taxele antidumping sau drepturile compensatorii achitate pentru importurile originare 

din Comunitate în cursul celui mai recent an, la data avută în vedere, pentru care 

autoritățile americane au publicat date. Arbitrii au concluzionat că măsura, care consta, în 

cazul Comunității, în suspendarea concesiilor prin impunerea, în afară de drepturile vamale 

consolidate, a unor drepturi suplimentare la import pentru o listă de produse originare din 

Statele Unite, care acoperă anual o valoare totală a schimburilor care nu depășește 

valoarea anulării sau reducerii avantajelor, este în conformitate cu reglementările OMC. În 

conformitate cu decizia arbitrajului, OSD a acordat, la 26 noiembrie 2004, autorizația de a 

suspenda, în cazul Statelor Unite, aplicarea concesiilor tarifare și a altor obligații aferente 

contractate în cadrul GATT în 1994. 
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(5) Plățile efectuate în cadrul CDSOA în cursul celui mai recent an pentru care erau disponibile 

date la data avută în vedere, se raportează la distribuirea taxelor antidumping și drepturilor 

compensatorii încasate în cursului anului bugetar 2004 (1 octombrie 2003 — 30 septembrie 

2004). Pe baza datelor publicate de către autoritățile americane vamale și de protecție a 

frontierelor, nivelul anulării sau reducerii avantajelor impus Comunității era stabilit, potrivit 

calculelor, la 27,81 milioane USD. Așadar, Comunitatea era autorizată să suspende aplicarea 

de concesii tarifare Statelor Unite la o valoare echivalentă. Pentru un an, efectul drepturilor 

ad valorem suplimentare la import de 15 % pentru importurile de produse originare din 

Statele Unite prevăzute pe lista din anexa I reprezenta o valoare comercială care nu era mai 

mare de 27,81 milioane USD. Pentru aceste produse, Comunitatea a suspendat aplicarea de 

concesii tarifare Statelor Unite începând cu 1 mai 2005. 
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(6) În cazul în care decizia și recomandarea OSD nu sunt puse în aplicare, Comisia ar trebui să 

adapteze anual nivelul suspendării la nivelul anulării sau reducerii avantajelor înregistrat de 

Uniunea Europeană la data avută în vedere datorită CDSOA. Comisia ar trebui să modifice 

rata drepturilor suplimentare la import sau lista prevăzută în anexa I, astfel încât efectul 

drepturilor suplimentare la import asupra importurilor de produse selecționate originare 

din Statele Unite să reprezinte, într-un an, o valoare comercială care să nu depășească 

valoarea anulării sau reducerii avantajelor.  
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(7) Comisia ar trebui să respecte următoarele criterii: 

(a) Comisia ar trebui să modifice rata drepturilor suplimentare la import, în cazul în care 

adăugarea sau eliminarea unor produse pe lista din anexa 1 nu permite adaptarea 

nivelului suspendării la nivelul anulării sau reducerii avantajelor; în caz contrar, 

Comisia ar trebui să adauge produse pe lista din anexa I, dacă nivelul suspendării este 

majorat, sau să elimine produse de pe această listă, în cazul în care nivelul 

suspendării este redus; 

(b) în cazul în care se adaugă produse, acestea ar trebui alese automat de către Comisie 

de pe lista din anexa II, în ordinea enumerării lor; în consecință, Comisia ar trebui să 

modifice, de asemenea, lista din anexa II prin eliminarea produselor adăugate pe lista 

din anexa I; 

(c) în cazul în care sunt retrase produse, Comisia ar trebui să înceapă prin a elimina 

produsele adăugate pe lista din anexa I după 1 mai 2005; ulterior, Comisia ar trebui 

să elimine produsele care erau prevăzute pe lista din anexa I la 1 mai 2005, în ordinea 

enumerării lor. 
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(8) În vederea realizării adaptărilor necesare ale măsurilor prevăzute de prezentul regulament, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește 

modificarea ratei drepturilor suplimentare la import sau a listelor din anexele I și II în 

condițiile prevăzute de prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, iar respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar 

experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                           
1  JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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Articolul 1 

Concesiile tarifare și obligațiile aferente contractate de Uniune în cadrul GATT 1994, se suspendă 

pentru produsele originare din Statele Unite prevăzute pe lista din anexa I la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Produselor originare din Statele Unite prevăzute pe lista din anexa I la prezentul regulament li se 

aplică un drept suplimentar la import ad valorem de 4,3 %, care se adaugă drepturilor vamale 

aplicabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1. 

                                                           
1 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 
1). 
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Articolul 3 

(1) Comisia adaptează anual nivelul suspendării la nivelul anulării sau reducerii avantajelor 

impus Uniunii ca urmare a legii privind compensarea pentru continuarea dumping-ului și 

menținerea subvenționării (CDSOA), la data avută în vedere. Comisia modifică rata 

drepturilor suplimentare la import sau lista din anexa I, în următoarele condiții: 

(a) este necesar ca nivelul anulării sau reducerii avantajelor să fie egal cu 72 % din 

valoarea plăților efectuate în cadrul CDSOA, în funcție de taxele antidumping sau 

drepturile compensatorii achitate pentru importurile originare din Uniune în cursul 

celui mai recent an pentru care există informații la data avută în vedere, astfel cum 

au fost publicate de către autoritățile americane; 

(b) este necesar ca această modificare să fie de natură să asigure că efectul drepturilor 

suplimentare la import la importurile de produse selectate, originare din Statele 

Unite reprezintă, într-un an, o valoare comercială care nu depășește nivelul anulării 

sau reducerii avantajelor; 
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(c) cu excepția circumstanțelor menționate la litera (e), Comisia adaugă produse pe lista 

din anexa I, în cazul în care este majorat nivelul suspendării; produsele respective 

sunt selectate pe baza listei din anexa II, în ordinea enumerării lor; 

(d) cu excepția circumstanțelor menționate la litera (e), din lista din anexa I se retrag 

produse, în cazul în care este redus nivelul suspendării; Comisia începe prin 

eliminarea produselor care erau incluse pe lista din anexa II la 1 mai 2005 și care au 

fost adăugate ulterior pe lista din anexa I; Comisia elimină ulterior produsele care 

erau incluse pe lista din anexa I la 1 mai 2005, în ordinea enumerării lor; 

(e) Comisia modifică rata drepturilor suplimentare la import, în cazul în care nivelul 

suspendării nu poate fi adaptat la nivelul anulării sau al reducerii avantajelor prin 

adăugarea sau eliminarea de produse de pe lista din anexa I. 
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(2) În cazul în care se adaugă produse pe lista din anexa I, Comisia modifică simultan lista din 

anexa II, prin eliminarea produselor respective de pe această ultimă listă. Ordinea 

produselor rămase pe lista din anexa II nu se modifică. 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4, pentru a 

efectua ajustările și modificările menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. 

Atunci când se furnizează târziu în cursul unui an informații privind cuantumul plăților 

efectuate de Statele Unite în anul respectiv, astfel încât este imposibilă respectarea 

termenelor legale și impuse de OMC prin utilizarea procedurii prevăzute la articolul 4 și, în 

cazul unor ajustări și modificări ale anexelor, dacă se impune din rațiuni de urgență, actelor 

delegate adoptate în temeiul primului paragraf li se aplică procedura prevăzută la 

articolul 5. 



 

 108 

Articolul 4 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în 

prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3) se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 

cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective 

cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. 
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3) poate fi revocată oricând 

de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează 

datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat 

membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. 

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și 

Consiliului. 

(6) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul 

în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 
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Articolul 5 

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică 

atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea 

unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu prezintă motivele pentru care s-a 

folosit procedura de urgență. 

(2) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în 

conformitate cu procedura menționată la articolul 4 alineatul (6). Într-un astfel de caz, 

Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau 

a Consiliului de a formula obiecțiuni. 
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Articolul 6 

Originea produselor cărora li se aplică prezentul regulament este stabilită în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 952/2013. 

Articolul 7 

(1) Produsele prevăzute pe lista din anexa I pentru care s-a acordat, înainte de 30 aprilie 2005, 

o licență de import însoțită de o scutire de la plata sau de o reducere a plății drepturilor, nu 

sunt supuse unor drepturi suplimentare la import. 

(2) Produsele prevăzute pe lista din anexa I, pentru care este admisă scutirea de la plata 

drepturilor la import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului1, nu sunt 

supuse unor drepturi suplimentare la import. 

                                                           
1 Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire 

a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (JO L 324, 10.12.2009, p. 23). 
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Articolul 8 

Regulamentul (CE) nr. 673/2005 se abrogă. 

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în 

conformitate cu tabelul de corespondenţă care figurează în anexa IV. 

Articolul 9 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la ..., … 

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, 

Preşedintele Preşedintele 
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ANEXA I 

Produsele cărora li se aplică drepturi suplimentare la import se identifică după codul lor NC format 

din opt cifre. Descrierea produselor încadrate la codurile respective poate fi găsită în anexa I la 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului1. 

0710 40 00 

ex 9003 19  00 „monturi și rame de ochelari din materiale comune”  

8705 10 00 

6204 62 31 

____________ 

                                                           
1 Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind 

Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1). 
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ANEXA II 

Produsele din prezenta anexă sunt identificate prin codurile lor NC formate din opt cifre. Descrierea 

produselor încadrate la codurile respective poate fi găsită în anexa I la 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87. 

____________ 
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ANEXA III 

Regulament abrogat şi lista modificărilor ulterioare 

Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului 

(JO L 110, 30.4.2005, p. 1) 

 

Regulamentul (CE) nr. 632/2006 al Comisiei 

(JO L 111, 25.4.2006, p. 5) 

 

Regulamentul (CE) nr. 409/2007 al Comisiei 

(JO L 100, 17.4.2007, p. 16) 

 

Regulamentul (CE) nr. 283/2008 al Comisiei 

(JO L 86, 28.3.2008, p. 19) 

 

Regulamentul (CE) nr. 317/2009 al Comisiei 

(JO L 100, 18.4.2009, p. 6) 

 

Regulamentul (UE) nr. 305/2010 al Comisiei 

(JO L 94, 15.4.2010, p. 15) 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 311/2011 

al Comisiei 

(JO L 86, 1.4.2011, p. 51) 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 349/2013 

al Comisiei 

(JO L 108, 18.4.2013, p. 6) 

 

Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului 

(JO L 18, 21.1.2014, p. 1) 

Numai punctul 11 din anexă 

Regulamentul (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului 

(JO L 18, 21.1.2014, p. 52) 

Numai punctul 4 din anexă 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 303/2014 

al Comisiei 

(JO L 90, 26.3.2014, p. 6) 

 

Regulamentul delegat (UE) 2015/675 al Comisiei 

(JO L 111, 30.4.2015, p. 16) 

 

Regulamentul delegat (UE) 2016/654 al Comisiei 

(JO L 114, 28.4.2016, p. 1) 

 

Regulamentul delegat (UE) 2017/750 al Comisiei 

(JO L 113, 29.4.2017, p. 12) 

 

_____________ 
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ANEXA IV 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ 

Regulamentul (CE) nr. 673/2005 Prezentul regulament 

Articolele 1 - 4 Articolele 1 - 4 

Articolul 4a Articolul 5 

Articolul 5 Articolul 6 

Articolul 6 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (1) 

Articolul 6 alineatul (2) ‒ 

Articolul 6 alineatul (3) Articolul 7 alineatul (2) 

Articolul 6 alineatul (4) ‒ 

‒ Articolul 8 

Articolul 8 Articolul 9 

Anexa I Anexa I 

Anexa II Anexa II 

‒ Anexa III 

‒ Anexa IV 

____________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


