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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0038 

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile 

rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în 

afara Uniunii ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei 

garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni 

de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 – C8-

0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0583), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 209 și 212 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0376/2016), 

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

Europene, 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

evaluarea la jumătatea perioadei a aplicării Deciziei nr. 466/2014/UE în ceea ce 

privește garanția UE acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate 

din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii 

(COM(2016)0584), 

– 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 1 decembrie 2017, de a aproba 

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

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru dezvoltare, 

al Comisiei pentru afaceri externe, al Comisiei pentru comerț internațional, precum și 

cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0135/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. 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; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0275 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 februarie 2018 în vederea adoptării 

Deciziei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 

466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile 

rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 209 și 212, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

                                                           
1 Poziția Parlamentului European din  8 februarie 2017. 
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întrucât: 

(1) Comunitatea internațională se confruntă cu o criză fără precedent a migrației și a 

refugiaților, situație care necesită solidaritate și mobilizarea eficientă a resurselor financiare 

și solicită ca provocările existente să fie abordate și depășite în mod coordonat. Toate părțile 

implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și 

să utilizeze eficient ▌ programele existente pentru a elabora și sprijini inițiative care 

contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), 

precum și la abordarea factorilor politici, sociali, economici și de mediu care constituie 

cauzele profunde ale migrației, inclusiv, dar fără a se limita la sărăcie, inegalitate, creștere 

demografică, lipsa de locuri de muncă, accesul limitat la educație și la oportunitățile 

economice, instabilitate, conflicte, schimbările climatice și consecințele pe termen lung ale 

strămutărilor forțate. 

(2) Deși furnizarea de resurse pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației este de o 

importanță capitală, Uniunea își menține un angajament deplin în privința politicilor din 

alte domenii de prioritate strategică esențială prevăzute în Strategia globală pentru 

politica externă și de securitate a Uniunii Europene. 
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(3) A fost dezvoltat, împreună cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, 

care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de 

parteneriat, a fost instituit Planul de investiții externe al Uniunii, pentru a sprijini investițiile 

în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale ONU și abordând cauzele profunde ale migrației. Acesta ar trebui, 

de asemenea, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Agendei ONU 2030 pentru 

dezvoltare durabilă și a obiectivelor Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-

cadru ONU asupra schimbărilor climatice (denumit în continuare „Acordul de la Paris”) 

precum și a obiectivelor urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe. 

(4) La 28 iunie 2016, Consiliul European a aprobat propunerea Băncii Europene de Investiții (BEI) 

de a contribui la Planul de investiții externe prin intermediul inițiativei BEI pentru reziliență, 

care este concepută pentru stimularea investițiilor în vecinătatea sudică și în Balcanii de 

Vest. 

(5) O componentă esențială a inițiativei BEI pentru reziliență este extinderea, atât din punct de 

vedere cantitativ, cât și calitativ, a mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe. 

Acest lucru ar trebui să îi permită BEI să contribuie rapid la obiectivele Planului de investiții 

externe, în special prin furnizarea de finanțare suplimentară beneficiarilor din sectorul 

privat, în vederea atragerii investiților private și a stimulării investițiilor pe termen lung. 
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(6) Consiliul strategic al Fondului european pentru dezvoltare durabilă, în cadrul căruia BEI este 

reprezentat, va oferi orientări cu privire la complementaritatea dintre inițiativa BEI pentru 

reziliență și componentele Planului de investiții externe în concordanță cu regulamentul său 

de procedură și fără a aduce atingere normelor interne de guvernanță ale BEI. 

(7) Prin Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului2, BEI i-a fost acordată 

o garanție bugetară pentru operațiunile de finanțare realizate în afara Uniunii (denumită în 

continuare „garanția UE”). 

(8) În conformitate cu Decizia nr. 466/2014/UE, Comisia, în cooperare cu BEI, a pregătit un 

raport la jumătatea perioadei, prin care se evaluează aplicarea acestei decizii pe baza unei 

evaluări externe independente. 

(9) Reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a comunităților-gazdă și 

de tranzit și a comunităților de origine ca răspuns strategic în vederea abordării cauzelor 

profunde ale migrației ar trebui să fie adăugată ca obiectiv nou sprijinit prin garanția UE 

(denumită în continuare „noul obiectiv”). 

(10) Operațiunile sprijinite prin noul obiectiv ar trebui să fie diferite de eforturile Uniunii în 

domeniul controlului la frontiere. 

                                                           
2 Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de 

acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din 

operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii 

(JO L 135, 8.5.2014, p. 1). 
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(11) Pentru a permite mandatului de acordare a împrumuturilor externe să răspundă 

potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și să îndeplinească noul 

obiectiv, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar 

trebui să fie mărit la 32 300 000 000 EUR. 

(12) În temeiul mandatului general, 1 400 000 000 EUR ar trebui alocați pentru proiecte din 

sectorul public orientate către îndeplinirea noului obiectiv. 

(13) În cadrul noului mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, un 

cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor orientate către 

îndeplinirea noului obiectiv în cadrul plafonului maxim majorat și ar trebui să beneficieze de 

garanția generală a Uniunii. 
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(14) Succesul unuia dintre principalele obiective ale BEI în cadrul mandatului de acordare a 

împrumuturilor externe, și anume sprijinirea dezvoltării sectorului privat local, în special 

sprijinirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), depinde de 

factori precum accesul IMM-urilor la finanțare, la creditare și la asistență tehnică, de 

promovarea antreprenoriatului și de eforturile de stimulare a tranziției de la economia 

informală volatilă către sectorul formal. În acest context, operațiunile de finanțare ale BEI 

ar trebui să urmărească să sprijine proiecte mici de investiții desfășurate de IMM-uri, 

precum și proiecte de investiții în zone rurale îndepărtate și în domeniul tratării apei 

potabile, al evacuării apelor uzate și al energiei din surse regenerabile. 

(15) Ar trebui să fie garantate complementaritatea și coordonarea cu inițiativele Uniunii care 

abordează cauzele profunde ale migrației, inclusiv prin sprijinul acordat de Uniune pentru 

reintegrarea durabilă a migranților returnați în țările de origine. 
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(16) În urma Acordului de la Paris, BEI ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui nivel 

ridicat de operațiuni legate de schimbările climatice, al căror volum ar trebui să reprezinte 

cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI în afara Uniunii. Operațiunile 

de finanțare ale BEI acoperite de Decizia nr. 466/2014/UE ar trebui să fie compatibile cu 

atingerea obiectivului de cel puțin 35 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI în 

economii emergente și în țări în curs de dezvoltare din afara Uniunii până în 2020. BEI ar 

trebui să ia în considerare concluziile Consiliului European din 22 mai 2013 privind 

eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului sau economiei, inclusiv a celor 

pentru combustibili fosili. 

(17) Ar trebui stabilit un preț aferent riscului pe care îl reprezintă, pentru bugetul general al 

Uniunii, operațiunile de finanțare ale BEI în temeiul mandatului privind acordarea de 

împrumuturi pentru sectorul privat. Veniturile obținute în urma acestei stabiliri a prețului 

aferent riscului ar trebui să fie vărsate Fondului de garantare pentru acțiuni externe instituit 

de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului3, pentru a acoperi riscul comercial 

și pentru a evita denaturarea pieței. 

                                                           
3 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind 

constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10). 
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(18) În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele orientate către 

îndeplinirea noului obiectiv, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de 

indicatori. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției 

operațiunilor de finanțare ale BEI la atingerea noului obiectiv, inclusiv, după caz, a 

contribuției la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, a implicării societății civile 

locale, precum și a alinierii la prioritățile de politică externă și la prioritățile bugetare ale 

Uniunii. 

(19) Vizibilitatea și transparența operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de Decizia nr. 

466/2014/UE, în special în ceea ce privește proiectele finanțate prin intermediari 

financiari, ar trebui să fie asigurată prin îmbunătățirea accesului la informații al 

instituțiilor Uniunii și al publicului larg, ținând seama de necesitatea de a proteja 

informațiile confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. 

(20) Politica Uniunii privind jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale este stabilită în actele 

juridice ale Uniunii și în concluziile Consiliului, în special în anexa la concluziile din 8 

noiembrie 2016 și în orice actualizări ulterioare. 
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(21) Obligația de diligență în ceea ce privește operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de 

Decizia nr. 466/2014/UE 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 contextul raportării în cadrul mandatului de acordare 

a împrumuturilor externe, BEI ar trebui să furnizeze informații, pentru fiecare țară, cu 

privire la conformitatea operațiunilor de finanțare ale BEI cu politica acesteia privind 

jurisdicțiile necooperante, precum și lista intermediarilor cu care cooperează BEI. 

(22) La 12 octombrie 2016, BEI a aprobat punerea în aplicare a inițiativei BEI pentru reziliență. 

Ar trebui să fie posibil ca proiectele din cadrul inițiativei BEI pentru reziliență, care au fost 

aprobate după data respectivă și înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii și de 

încheierea acordului de garantare, să fie cuprinse în garanția UE, sub rezerva confirmării 

de către Comisie că acestea sunt în concordanță cu noul obiectiv și că respectă condițiile 

acordului de garantare. 



 

 16 

(23) Operațiunile de finanțare ale BEI în favoarea corporațiilor nu ar trebui să beneficieze de 

garanția generală pentru sectorul privat decât în cazul în care aceste operațiuni 

promovează creșterea favorabilă incluziunii și stimulează crearea de locuri de muncă și nu 

sunt deservite într-un mod adecvat de piețele financiare locale. 

(24) Operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie în concordanță cu principiile stabilite în 

Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011 intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) 

pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”, inclusiv în ceea ce privește 

intermediarii financiari. 

(25) În cazul în care prioritățile de politică externă ale Uniunii se schimbă sau în cazul unor 

urgențe și al unor situații de criză care ar putea să apară în perioada mandatului, în 

conformitate cu rezoluțiile relevante ale Parlamentului European și cu deciziile și 

concluziile relevante ale Consiliului, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe 

parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. Comisia ar trebui să 

informeze în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la astfel de realocări. 
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(26) Având în vedere importanța pe care o are inițiativa BEI pentru reziliență în cadrul 

strategiei Uniunii în ceea ce privește abordarea cauzelor profunde ale migrației, precum și 

a necesităților comunităților-gazdă și de tranzit, este extrem de important ca cuantumurile 

alocate în limita plafoanelor din cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe 

pentru astfel de proiecte care vizează noul obiectiv să fie absorbite în totalitate. Cu toate 

acestea, în cazul în care din cauza unor circumstanțe neprevăzute cuantumurile alocate nu 

pot fi absorbite în totalitate, ar trebui de asemenea, să fie permis un grad mai mare de 

flexibilitate. Prin urmare, în cazul în care, până la 30 iunie 2019, BEI ajunge la concluzia că 

nu este în măsură să absoarbă cuantumul țintă prognozat în cadrul inițiativei BEI pentru 

reziliență, ar trebui să fie posibil ca maximum 20 % din 1 400 000 000 EUR în temeiul 

mandatului general alocat proiectelor din sectorul public și din 2 300 000 000 EUR în 

temeiul mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat să fie 

realocat în interiorul și/sau între țări și beneficiari în fază de preaderare și țări vizate de 

politica de vecinătate și de parteneriat. Orice astfel de realocare ar trebui să facă obiectul 

unui acord prealabil între Comisie și BEI. 

(27) Listele regiunilor și țărilor eligibile și ale regiunilor și țărilor potențial eligibile ar trebui să fie 

modificate pentru a exclude regiunile și țările cu venituri ridicate și cu un rating de credit 

ridicat, și anume Brunei, Chile, Islanda, Israel, Singapore, Coreea de Sud și Taiwan. În plus, 

Iranul ar trebui să fie adăugat pe lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile. 

(28) Prin urmare, Decizia nr. 466/2014/UE ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1 

Decizia nr. 466/2014/UE se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 2 

Plafoane pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE 

(1) Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru 

perioada 2014-2020 este de 32 300 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru 

operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului. 

Plafonul maxim se defalchează după cum urmează: 

(a) un cuantum maxim de 30 000 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, 

din care 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public 

orientate către reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a 

migranților, a comunităților-gazdă și de tranzit și a comunităților de origine 

ca răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației; 
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(b) un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind 

acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat pentru proiecte orientate 

către reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a 

comunităților-gazdă și de tranzit și a comunităților de origine ca răspuns 

strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației. 

(2) Cuantumurile maxime menționate la alineatul (1) se defalchează pe plafoane și 

subplafoane regionale conform anexei I. În cadrul plafoanelor regionale și în 

perioada acoperită de prezenta decizie, BEI asigură o repartizare pe țări în regiunile 

aflate sub acoperirea garanției UE, echilibrată în concordanță cu prioritățile de 

politică externă ale Uniunii care se reflectă în orientările operaționale regionale 

tehnice menționate la articolul 5.” 

2. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 3 

Obiective și principii generale 

(1) Garanția UE se acordă numai pentru operațiunile de finanțare ale BEI care au valoare 

adăugată, conform propriei evaluări a BEI, și sprijină oricare dintre următoarele 

obiective generale: 

(a) dezvoltarea sectorului privat local, în special sprijinirea microîntreprinderilor 

și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor); 

(b) dezvoltarea infrastructurii sociale și economice, inclusiv a infrastructurii de 

transport, energie și mediu, precum și a tehnologiei informației și 

comunicațiilor; 

(c) atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; 

(d) reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a 

comunităților-gazdă și de tranzit și a comunităților de origine ca răspuns 

strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației. 

(2) Păstrând caracterul distinct al BEI ca bancă de investiții, operațiunile de finanțare ale 

BEI realizate în temeiul prezentei decizii contribuie la interesul general al UE, în 

special la principiile care stau la baza acțiunii externe a Uniunii, astfel cum se 

prevede la articolul 21 din TUE, precum și la punerea în aplicare a acordurilor 

internaționale în domeniul mediului la care Uniunea este parte. Organismele de 

conducere ale BEI sunt încurajate să ia măsurile necesare în vederea adaptării 

activității BEI pentru a contribui la politicile externe ale Uniunii în mod eficient, 
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precum și pentru a se conforma în mod corespunzător cerințelor prevăzute de 

prezenta decizie. 

(3) Integrarea regională între țări, incluzând în special integrarea economică între țările 

și beneficiarii în fază de preaderare, țările vizate de politica de vecinătate și de 

parteneriat și Uniune, constituie un obiectiv subiacent al operațiunilor de finanțare 

ale BEI în domeniile acoperite de obiectivele generale stabilite la alineatul (1). BEI 

întreprinde operațiuni de finanțare în țările beneficiare în domeniile acoperite de 

obiectivele generale prin sprijinirea investițiilor străine directe care promovează 

integrarea economică cu Uniunea. 

(4) În țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista beneficiarilor de 

asistență oficială pentru dezvoltare elaborată de Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică, operațiunile de finanțare ale BEI contribuie, conform 

articolelor 208 și 209 din TFUE, la obiectivele politicii Uniunii în ceea ce privește 

cooperarea pentru dezvoltare, în special în privința reducerii sărăciei prin 

intermediul unei creșteri favorabile incluziunii și al unei dezvoltări economice, 

ecologice și sociale durabile. 

(5) Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra 

dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a contribui la crearea unor condiții 

favorabile pentru întreprinderile și investițiile private și garantează că, în mod 

prioritar, sectorul privat local din țările beneficiare, inclusiv cooperativele și 

întreprinderile sociale, este consolidat prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum 

se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină 

obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea 

sprijinului acordat proiectelor de investiții desfășurate de IMM-uri din țara 

beneficiară și din Uniune, făcând posibil accesul la finanțare al proiectelor noi de 

investiții desfășurate de IMM-uri. Operațiunile de finanțare ale BEI permit IMM-

urilor să beneficieze, printre altele, de accesul pe piață pentru IMM-uri în țările 

eligibile și de integrarea în lanțurile valorice globale și, în plus, acestea contribuie 

la consolidarea competitivității întreprinderilor din Uniune. 
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Pentru a monitoriza și evalua în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-

urilor în cauză, BEI îndeplinește cu temeinicie obligația de diligență și stabilește și 

menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare 

atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiarii finali. BEI depune 

eforturi pentru a identifica și pentru a contribui la abordarea obstacolelor în 

privința finanțării cu care se confruntă IMM-urile. 

BEI cooperează cu intermediari financiari care pot sprijini nevoile specifice ale 

IMM-urilor în țările în care acestea își desfășoară activitățile și care sunt conforme 

cu cerințele prevăzute la articolul 13, astfel cum sunt transpuse în acordurile 

încheiate în temeiul alineatului (1) paragraful al treilea din respectivul articol. 
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(6) Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la 

alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în domenii precum 

transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și 

comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste domenii includ producția și 

integrarea energiei din surse regenerabile, măsuri de eficiență energetică, 

transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și 

combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea 

energetică durabilă și infrastructura energetică, inclusiv pentru producția de gaz și 

transportul către piața de energie a Uniunii, precum și electrificarea zonelor rurale, 

infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura 

verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă. 
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(7) Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la 

alineatul (1) litera (c) sprijină proiecte de investiții privind atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale 

Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale 

Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea 

sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea amprentei de carbon în 

domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului 

sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice 

asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile. 

Criteriile de eligibilitate pentru proiectele din domeniul combaterii schimbărilor 

climatice sunt definite în cadrul strategiei BEI de combatere a schimbărilor climatice. 

Pe baza metodologiilor elaborate de BEI pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect 

de seră ale proiectelor și a variațiilor acestor emisii, procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului include o analiză a amprentei de carbon, pentru a 

determina dacă propunerile de proiecte optimizează îmbunătățirile în termeni de 

eficiență energetică. 
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În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI trebuie să depună eforturi 

pentru a menține un nivel ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, al 

căror volum reprezintă cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI în 

afara Uniunii. Operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei 

decizii sunt compatibile cu atingerea obiectivului de cel puțin 35 % din totalul 

operațiunilor de finanțare ale BEI în economii emergente și în țări în curs de 

dezvoltare din afara Uniunii până în 2020. 

Operațiunile de finanțare ale BEI integrează, printre altele, măsuri concrete pentru 

eliminarea progresivă a finanțării proiectelor care împiedică realizarea obiectivelor 

Uniunii privind schimbările climatice, precum și pentru accelerarea eforturilor de 

sprijinire a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice. 

BEI sporește dimensiunea de adaptare la schimbările climatice a contribuției sale la 

proiectele vizând ansamblul operațiunilor de finanțare ale BEI în cadrul mandatului 

BEI de acordare a împrumuturilor externe. 
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(8) Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la 

alineatul (1) litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde 

ale migrației, contribuie la reziliența economică pe termen lung și la obiectivele de 

dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și garantează dezvoltarea 

durabilă în țările beneficiare. 

 Asigurând totodată respectarea deplină a drepturilor omului, a drepturilor în 

 domeniul muncii și a drepturilor sociale, a libertăților fundamentale și 

egalitatea de gen prin implementarea unei abordări bazate pe drepturi care să 

cuprindă toate drepturile omului și drepturile sociale, conform principiilor 

transparenței, participării, nediscriminării și asumării răspunderii, operațiunile de 

finanțare ale BEI: 

(a) abordează nevoile mai mari în materie de infrastructură și de servicii conexe 

pentru a face față direct sau indirect afluxului de migranți, fiind totodată în 

beneficiul populației locale; 

(b) stimulează oportunitățile de încadrare în muncă pentru comunitățile-gazdă și 

refugiați; 

(c) favorizează integrarea economică și le permite refugiaților să devină 

independenți; sau 

(d) consolidează acțiunile umanitare și sprijină crearea de locuri de muncă 

decente. 
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Operațiunile de finanțare ale BEI sprijină: 

(a) sectorul privat, la nivelul IMM-urilor și al întreprinderilor cu capitalizare 

medie, al finanțării întreprinderilor și al microfinanțării; 

(b) sectorul public, inclusiv municipalitățile și entitățile din sectorul public, în ceea 

ce privește infrastructura și serviciile, inclusiv serviciile de îngrijire medicală și 

instituțiile speciale pentru copii, serviciile de salubritate și învățământul 

școlar, care să răspundă nevoilor sporite în mod semnificativ. 

(8a) Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la 

alineatul (1) recunosc faptul că egalitatea de gen este o chestiune transversală 

care este crucială pentru a obține dezvoltarea durabilă și un element important al 

obligației de diligență aferentă proiectului. Perspectiva de gen este aplicată 

tuturor acestor operațiuni de finanțare. BEI asigură conformitatea tuturor 

operațiunilor de finanțare ale BEI cu angajamentele prevăzute în Strategia sa 

pentru egalitatea de gen și cu Planul său de acțiune privind egalitatea de gen. 
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(8b) BEI se asigură că întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de BEI 

respectă principiile transparenței remunerării și egalității de gen, precum și 

principiul egalității de remunerare astfel cum este prevăzut în Directiva 

2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului*. Deciziile BEI privind 

finanțarea proiectelor iau în considerare activitatea întreprinderilor potențial 

beneficiare cu privire la egalitatea de remunerare și la responsabilitatea socială a 

întreprinderilor. 

(9) Garanția UE acoperă numai operațiunile de finanțare ale BEI realizate în țări 

eligibile care au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condițiilor juridice în 

care urmează să se realizeze operațiunile respective și care sunt compatibile cu 

Declarația privind principiile și standardele sociale și de mediu și cu Manualul 

privind bunele practici de mediu și sociale ale BEI. 

______________ 

* Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 

privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 

204, 26.7.2006, p. 23).” 
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3. Articolul 5 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text: 

„La actualizarea orientărilor operaționale regionale tehnice, Comisia și BEI iau în 

considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European și deciziile și 

concluziile Consiliului, precum și principiile și orientările recunoscute la nivel 

internațional privind responsabilitatea socială a întreprinderilor. Orientările 

operaționale regionale tehnice sunt coerente cu prioritățile incluse în programele 

naționale sau regionale disponibile, elaborate de către țările beneficiare, ținând 

seama în mod corespunzător de orice consultare a societății civile locale în procesul 

de elaborare a programelor respective.”; 

(b) se introduce următorul alineat: 

„(1a) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18 în ceea ce privește modificările aduse anexei IV.”; 
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4. Articolul 8 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf: 

„Garanția generală acoperă, de asemenea, operațiunile de finanțare ale BEI în 

temeiul mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat 

menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b), care, în medie, au un profil de risc mai 

ridicat decât portofoliul acoperit prin garanția de risc politic menționată la 

alineatul (3) din prezentul articol în țările și beneficiarii în fază de preaderare și în 

țările vizate de politica de vecinătate și de parteneriat.”; 

(b) alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(5) Acordurile de finanțare cu promotori individuali legate de operațiunile de 

finanțare ale BEI includ, de asemenea, dispoziții adecvate în materie de 

achiziții publice, de mediu, de schimbări climatice și în materie socială, în 

conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI, inclusiv cerințe cu 

privire la asigurarea vizibilității garanției UE și a contribuției BEI pentru 

beneficiarul final. 
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(6) Comisia și BEI prevăd în acordul de garantare menționat la articolul 14 o politică de 

alocare clară și transparentă care să permită BEI să identifice, în cadrul activității 

sale externe, operațiunile care urmează să fie finanțate în temeiul prezentei decizii 

pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă a garanției UE. Politica de alocare se 

bazează pe bonitatea financiară a operațiunilor de finanțare ale BEI, astfel cum a 

fost evaluată de BEI, pe plafoane, astfel cum sunt definite în anexa I, pe natura 

contrapărții, fie un stat suveran sau o entitate subsuverană care face obiectul 

alineatului (1) din prezentul articol, fie o entitate privată, pe capacitatea de 

absorbție a riscurilor de către BEI și pe alte criterii pertinente, inclusiv valoarea 

adăugată a garanției UE. Politica de alocare este transmisă Parlamentului 

European și Consiliului în conformitate cu articolul 14.” 
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5. Articolul 9 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) BEI îndeplinește cu temeinicie obligația de diligență  și, după caz, în 

conformitate cu Declarația sa privind principiile și standardele sociale și de 

mediu și cu Manualul său privind bunele practici de mediu și sociale, solicită 

promotorilor de proiecte să efectueze, în conformitate cu principiile sociale și 

de mediu ale Uniunii, consultări publice locale cu părțile interesate relevante 

de la nivel național și local, precum și cu societatea civilă, în etapele de 

planificare a proiectului și de punere în aplicare, cu privire la aspectele 

sociale, în materie de drepturile omului, de egalitate de gen, de mediu, 

economice și legate de dezvoltare ale proiectelor de investiții acoperite de 

garanția UE, precum și să ofere informații pertinente pentru evaluarea 

contribuției la îndeplinirea obiectivelor strategice și de politică externă ale 

Uniunii. 

Înainte de finanțarea operațiunilor care afectează terenurile și resursele 

naturale, BEI se asigură că principiul consimțământului liber, prealabil și în 

cunoștință de cauză este pus în aplicare. 
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Această evaluare examinează dacă este oportună consolidarea capacităților 

beneficiarilor finanțărilor BEI prin asistență tehnică pe parcursul derulării 

proiectului și, în caz afirmativ, care sunt modalitățile prin care se poate 

realiza acest lucru. Normele și procedurile proprii ale BEI includ dispozițiile 

necesare privind evaluarea impactului social și de mediu al proiectelor de 

investiții și a aspectelor legate de drepturile omului și de prevenire a 

conflictelor, pentru a asigura că proiectele de investiții sprijinite în temeiul 

prezentei decizii sunt durabile din punct de vedere ecologic și social și pentru 

a asigura că operațiunile de finanțare ale BEI din cadrul inițiativei BEI pentru 

reziliență și, în special, mandatul privind acordarea de împrumuturi pentru 

sectorul privat îmbunătățesc reziliența economică a refugiaților, a 

migranților, a comunităților-gazdă și de tranzit și a comunităților de origine. 
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Ca parte a orientărilor sale interne disponibile privind respectarea obligației 

de diligență, BEI aduce îmbunătățiri, după caz, ghidului practic privind 

evaluarea aspectelor legate de toate drepturile fundamentale ale omului 

prin intermediul Manualului său privind bunele practici de mediu și sociale, 

care trebuie utilizat în timpul evaluării ex ante și în cadrul monitorizării 

continue a fiecărui proiect în parte, inclusiv a proiectelor care implică 

intermediari financiari, pe baza cadrelor existente, în special a Cadrului 

strategic al UE și a Planului de acțiune privind drepturile omului și 

democrația, și ținând cont de criteriile de referință existente în materie de 

drepturile omului furnizate de Uniune, de organismele competente ale 

Organizației Națiunilor Unite și de organizațiile pentru apărarea drepturilor 

omului.”; 

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Monitorizarea efectuată de BEI include implementarea operațiunilor 

intermediate și performanța intermediarilor financiari în contextul sprijinirii 

IMM-urilor.”; 

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) Rezultatele monitorizării sunt făcute publice, sub rezerva cerințelor de 

confidențialitate și a acordului părților implicate.” 
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6. La articolul 10, se adaugă următorul alineat: 

„Se stabilește un preț aferent riscului pe care îl reprezintă, pentru bugetul Uniunii, 

operațiunile de finanțare ale BEI în temeiul mandatului privind acordarea de împrumuturi 

pentru sectorul privat menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b), iar veniturile obținute 

în urma stabilirii prețului aferent riscului comercial sunt vărsate Fondului de garantare.”; 

7. Articolul 11 alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

(a) literele (b) și (c) se înlocuiesc cu textul următor: 

„(b) o evaluare a valorii adăugate, a realizărilor, rezultatelor și impactului pentru 

dezvoltare estimate ale operațiunilor de finanțare ale BEI, pe bază agregată, 

pornind de la raportul anual privind cadrul de măsurare a rezultatelor al BEI. 

În acest scop, BEI utilizează indicatori de rezultate referitori la aspectele de 

dezvoltare, de mediu și sociale, inclusiv drepturile omului și egalitatea de 

gen, ale proiectelor finanțate, luând în considerare indicatorii relevanți în 

conformitate cu Declarația de la Paris din 2005 privind eficacitatea 

ajutorului. 
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Indicatorii pentru egalitatea de gen sunt elaborați în conformitate cu 

Strategia pentru egalitatea de gen a BEI și cu planul de acțiune privind 

egalitatea de gen; aceștia reflectă promovarea egalității între femei și 

bărbați și, atunci când este posibil, fac obiectul unei evaluări ex post care se 

efectuează prin defalcarea datelor în funcție de sex. Indicatorii pentru 

aspectele de mediu ale proiectelor includ criterii pentru tehnologiile curate, 

care sunt orientate în principiu către eficiența energetică, și pentru 

tehnologiile care permit reducerea emisiilor. BEI elaborează indicatori pentru 

proiecte care oferă răspunsuri strategice vizând abordarea cauzelor 

profunde ale migrației și consolidarea rezilienței economice pe termen lung a 

comunităților-gazdă și de tranzit, ținând seama de opiniile părților 

interesate, ale societății civile, ale comunităților afectate și ale organizațiilor 

neguvernamentale; 
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(c) o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea 

obiectivelor de politică externă și a obiectivelor strategice ale Uniunii, ținând 

cont de conformitatea cu principiile care călăuzesc acțiunea externă a 

Uniunii menționate la articolul 21 din TUE, cu orientările operaționale 

regionale tehnice menționate la articolul 5 din prezenta decizie, precum și cu 

Cadrul strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile omului și 

democrația;”; 

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

„(e) o evaluare a calității operațiunilor de finanțare ale BEI, în special măsura în 

care BEI a ținut seama de sustenabilitatea socială și de mediu în cadrul 

obligației diligență și al monitorizării proiectelor de investiții finanțate, 

precum și măsuri pentru maximizarea angajamentului local prin promovarea 

implicării comunităților afectate, a organizațiilor societății civile și a 

organizațiilor neguvernamentale;”; 
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(c) se adaugă următoarea literă: 

„(j) o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la reziliența 

economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a comunităților-

gazdă și de tranzit și a comunităților de origine ca răspuns strategic în 

vederea abordării cauzelor profunde ale migrației.” 

8. Articolul 12 se modifică după cum urmează: 

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

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

„(a) toate operațiunile de finanțare ale BEI efectuate în temeiul prezentei 

decizii, după etapa de aprobare a proiectului, indicând în special dacă 

un proiect de investiții este acoperit de garanția UE și modul în care 

acesta contribuie la obiectivele acțiunilor externe ale Uniunii, 

precizând în special impactul său economic, social, de mediu, asupra 

schimbărilor climatice și asupra dimensiunii de gen;”; 

(ii) litera (c) se înlocuiește cu următorul text: 

„(c) acolo unde este posibil și adecvat, acordurile-cadru existente dintre 

BEI și o țară beneficiară. Atunci când semnează acorduri noi sau le 

modifică pe cele existente, BEI se asigură că divulgarea unor astfel de 

acorduri este posibilă;”; 
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(b) se introduc următoarele alineate: 

„(3) BEI se asigură că informațiile despre operațiunile planificate și aprobate și 

orice modificare semnificativă a acestora sunt publicate și ușor accesibile 

pentru societatea civilă locală. 

(4) La cerere, BEI prezintă Parlamentului European fișele de măsurare a 

rezultatelor pentru proiectele de investiții acoperite de garanția UE, ținând 

cont de protecția informațiilor confidențiale și a informațiilor sensibile din 

punct de vedere comercial și sub rezerva normelor lor interne respective care 

reglementează tratamentul informațiilor confidențiale.” 

9. Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text: 

„Articolul 13 

Prevenirea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului, fiscalitatea și jurisdicțiile 

necooperante 

(1) În operațiunile sale de finanțare acoperite de prezenta decizie, BEI respectă 

legislația aplicabilă a Uniunii, precum și standardele internaționale și ale Uniunii 

și, în consecință, nu sprijină proiecte în temeiul prezentei decizii care contribuie la 

spălarea de bani, finanțarea terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, frauda 

fiscală sau evaziunea fiscală. 
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În plus, BEI nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau 

stabilite în jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii Uniunii relevante privind 

jurisdicțiile necooperante, sau 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*, sau care nu respectă efectiv standardele 

fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la 

transparență și la schimbul de informații. BEI poate deroga de la acest principiu 

numai în cazul în care proiectul este implementat fizic într-una dintre aceste 

jurisdicții și nu prezintă niciun indiciu că operațiunea în cauză contribuie la 

spălarea de bani, finanțarea terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, frauda 

fiscală sau evaziunea fiscală. 

Atunci când încheie acorduri cu intermediari financiari, BEI transpune cerințele 

prevăzute la prezentul articol în acordurile relevante și solicită intermediarilor 

financiari să raporteze cu privire la respectarea acestor cerințe. 

BEI își revizuiește politica privind jurisdicțiile necooperante cel târziu după 

adoptarea listei Uniunii cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Ulterior, 

BEI prezintă anual un raport Parlamentului European și Consiliului referitor la 

punerea în aplicare a politicii sale privind jurisdicțiile necooperante în legătură cu 

operațiunile sale de finanțare, inclusiv informații pentru fiecare țară în parte și o 

listă a intermediarilor cu care cooperează. 

(2) În operațiunile sale de finanțare acoperite de prezenta decizie, BEI aplică 

principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, 

în special Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al 

Consiliului** și Directiva (UE) 2015/849. Îndeosebi, BEI condiționează atât 

finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari în temeiul prezentei decizii de 

divulgarea informațiilor privind beneficiarul real conform Directivei (UE) 

2015/849. 
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Articolul 14 

Acordul de garantare 

Comisia și BEI semnează un acord de garantare care stabilește dispozițiile și procedurile 

detaliate privind garanția UE prevăzută la articolul 8. Acordul de garantare menționat 

este comunicat Parlamentului European și Consiliului sub rezerva normelor interne 

respective care reglementează tratamentul informațiilor confidențiale. 

_______________ 

* 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). 

** Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 

2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).” 

10. Articolul 18 se modifică după cum urmează: 

(a) se introduce următorul alineat: 

„(2a) Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 5 se conferă 

Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la …[data intrării în vigoare a 

prezentei decizii de modificare].”; 
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(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Delegarea de competențe menționată la articolele 4 și 5 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.”; 

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4 și 5 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și 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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11. Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 20  

Raportarea 

Până la 30 iunie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport 

privind evaluarea aplicării prezentei decizii, care furnizează date pentru o eventuală nouă 

decizie privind acoperirea prin garanția UE a operațiunilor de finanțare ale BEI în cadrul 

mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe. 

Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind aplicarea prezentei decizii.” 
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12. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 20a 

Dispoziție tranzitorie 

BEI poate să finanțeze proiecte care au fost aprobate după 12 octombrie 2016 și înainte 

de … [data intrării în vigoare a prezentei decizii de modificare] și de încheierea unui acord 

de garantare între Comisie și BEI. Astfel de proiecte ar putea fi acoperite de garanția UE, 

sub rezerva confirmării de către Comisie că proiectele sunt în concordanță cu obiectivul 

stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (d) și că respectă condițiile acordului de 

garantare.” 

13. Anexele I, II și III se înlocuiesc cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie. 

14. În anexa IV, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

 „Activitatea BEI în țările partenere care participă la procesul de preaderare se desfășoară 

în cadrul stabilit prin parteneriatele pentru aderare și parteneriatele europene care 

definesc prioritățile pentru țările și beneficiarii în fază de preaderare, în vederea realizării 

de progrese pe calea apropierii de Uniune, și care oferă un cadru pentru asistența 

Uniunii. Procesul de stabilizare și de asociere reprezintă cadrul politic al Uniunii pentru 

Balcanii de Vest. Acesta se bazează pe un parteneriat progresiv, în cadrul căruia Uniunea 

oferă concesii comerciale, asistență economică și financiară și relații contractuale prin 

intermediul Acordurilor de stabilizare și de asociere. Asistența financiară de preaderare 

permite țărilor și beneficiarilor în fază de preaderare să se pregătească în perspectiva 

obligațiilor și a provocărilor impuse de aderarea la Uniune. Această asistență vine în 

sprijinul procesului de reformă, inclusiv al pregătirilor în vederea aderării. Asistența pune 

accentul pe consolidarea instituțiilor, alinierea la acquis-ul Uniunii, pregătirea în vederea 

punerii în aplicare a politicilor și instrumentelor Uniunii și promovarea măsurilor menite 

să asigure convergența economică.” 
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Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Adoptată la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ 

„ANEXA I 

PLAFOANE REGIONALE 

A. Țări și beneficiari în fază de preaderare: 8 075 000 000 EUR, din care 7 635 000 000 EUR în 

cadrul mandatului general și 440 000 000 EUR în cadrul mandatului privind acordarea de 

împrumuturi pentru sectorul privat. 

B. Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat: 19 680 000 000 EUR, cuantum 

defalcat în următoarele subplafoane: 

(i) țările mediteraneene: 13 030 000 000 EUR, din care 11 170 000 000 EUR în cadrul 

mandatului general și 1 860 000 000 EUR în cadrul mandatului privind acordarea de 

împrumuturi pentru sectorul privat; 

(ii) Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia: 6 650 000 000 EUR; 

C. Asia și America Latină: 4 083 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane: 

(i) America Latină: 2 694 000 000 EUR; 

(ii) Asia: 1 165 000 000 EUR; 

(iii) Asia Centrală: 224 000 000 EUR; 
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D. Africa de Sud: 462 000 000 EUR. 

Organismele de conducere ale BEI pot decide, după consultarea Comisiei, să realoce, în limitele 

plafonului global, un cuantum de maximum 20 % din plafoanele subregionale, în interiorul 

regiunilor, și de maximum 20 % din plafoanele regionale între regiuni. În cazul în care, până la 30 

iunie 2019, organismele de conducere ale BEI ajung la concluzia că BEI nu este în măsură să 

absoarbă cuantumul țintă prognozat în cadrul inițiativei BEI pentru reziliență, maximum 20 % din 

1 400 000 000 EUR în temeiul mandatului general alocat proiectelor din sectorul public și din 

2 300 000 000 EUR în temeiul mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat 

poate fi realocat în interiorul unei regiuni și/sau între regiunile menționate la literele A și B din 

prezenta anexă. 

Orice realocare în cadrul inițiativei BEI pentru reziliență face obiectul unui acord prealabil între 

Comisie și BEI. 

Organismele de conducere ale BEI utilizează o astfel de posibilitate de realocare în special pentru a 

asigura faptul că, în ceea ce privește utilizarea garanției UE, atenția este orientată în mod 

constant către proiectele cu un profil de risc mai ridicat în regiunile prioritare. Comisia informează 

în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la astfel de realocări. 
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ANEXA II 

REGIUNI ȘI ȚĂRI POTENȚIAL ELIGIBILE 

A. Țări și beneficiari în fază de preaderare 

Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, 

Muntenegru, Serbia, Turcia4 

B. Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat 

1. Țările mediteraneene 

Algeria, Egipt, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia 

2. Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia 

Europa de Est: Belarus, Republica Moldova, Ucraina 

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Georgia 

Rusia 

                                                           
 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu 

RCSONU 1244(1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a 

Kosovo. 
4 Turcia nu este inclusă în inițiativa BEI pentru reziliență deoarece aceasta face obiectul 

unui acord separat între UE și Turcia. 
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C. Asia și America Latină 

1. America Latină 

Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela 

2. Asia 

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Laos, 

Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, 

Thailanda, Vietnam, Yemen 

3. Asia Centrală 

Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 

D. Africa de Sud 

Africa de Sud 
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ANEXA III 

REGIUNI ȘI ȚĂRI ELIGIBILE 

A. Țări și beneficiari în fază de preaderare 

Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, 

Muntenegru, Serbia, Turcia5 

B. Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat 

1. Țările mediteraneene 

Algeria, Egipt, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Tunisia 

2. Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia 

Europa de Est: Belarus, Republica Moldova, Ucraina 

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Georgia 

Rusia 

                                                           
 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu 

RCSONU 1244(1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a 

Kosovo. 
5 Turcia nu este inclusă în inițiativa BEI pentru reziliență deoarece aceasta face obiectul 

unui acord separat între UE și Turcia. 
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C. Asia și America Latină 

1. America Latină 

Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 

2. Asia 

Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Laos, Malaysia, 

Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, 

Thailanda, Vietnam, Yemen 

3. Asia Centrală 

Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 

D. Africa de Sud 

Africa de Sud 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0021 

Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și 

tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei 

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE)) 

 

(Aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11040/2017), 

– având în vedere Decizia 2005/781/CE din 6 iunie 2005 a Consiliului privind încheierea 

Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și 

Republica Federativă a Braziliei6, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0320/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-

0004/2018), 

1. aprobă reînnoirea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 

Federative a Braziliei. 

                                                           
6  JO L 295, 11.11.2005, p. 37. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0030 

Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European 

și Comisia Europeană  

Decizia Parlamentului European din 7 februarie 2018 privind revizuirea Acordului-

cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană 

(2017/2233(ACI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Decizia Conferinței președinților din 5 octombrie 2017, 

– având în vedere schimbul de scrisori dintre Președintele Parlamentului European și 

Președintele Comisiei, în special scrisoarea din 2 octombrie 2017 a acestuia din urmă, 

în care se declară de acord cu propunerile de redactare prezentate de Președintele 

Parlamentului la 7 septembrie 2017, 

– având în vedere proiectul de amendamente la Acordul-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisia Europeană7, 

– având în vedere articolul 10 alineatele (1) și (4) și articolul 17 alineatele (3) și (7) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 245 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 295 din TFUE, 

– având în vedere programul de lucru al Comisiei pentru 20178, 

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației 

electorale a Uniunii Europene9, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2016 referitoare la declarațiile de interese 

                                                           
7  JO L 304, 20.11.2010, p. 47. 
8  Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2016 intitulată „Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2017 – Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, 

îi ajută să își afirme drepturile și îi apără” (COM(2016)0710). 
9  JO C 366, 27.10.2017, p. 7. 
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ale comisarilor - Orientări10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 

funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona11, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2017 referitoare transparența, 

responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE12, 

– având în vedere proiectul de decizie a Comisiei din 12 septembrie 2017 privind un Cod 

de conduită al membrilor Comisiei Europene, în special articolul 10 privind 

participarea la politica europeană în timpul mandatului,  

– având în vedere studiul actualizat realizat de Direcția Generală Politici Interne a 

Parlamentului European, „Codul de conduită al comisarilor — creșterea eficacității și 

eficienței”, 

– având în vedere articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0006/2018), 

A. întrucât la articolul 10 alineatul (1) din TUE se afirmă că funcționarea Uniunii se 

întemeiază pe democrația participativă și întrucât Comisia Europeană, ca instanță 

executivă a Uniunii Europene, are un rol determinant în funcționarea Uniunii; 

B.  întrucât articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 din TUE conferă cetățenilor Uniunii 

dreptul de a participa la viața democratică a acesteia; 

C. întrucât, potrivit articolului 17 alineatul (3) din TUE, Comisia își exercită 

responsabilitățile în deplină independență, membrii Comisiei sunt aleși pe baza 

competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre 

personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență, și nu solicită și nu acceptă 

instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție; 

D. întrucât scopul proiectului de amendamente este de a aplica principiile democratice la 

alegerea Președintelui Comisiei, în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din TUE; 

E. întrucât proiectul de amendamente dă membrilor Comisiei posibilitatea de a candida la 

alegerile europene fără a trebui să demisioneze; 

F. întrucât este o practică comună în statele membre ca membrii guvernului să candideze 

în alegerile parlamentare naționale fără a trebui să demisioneze; 

G. întrucât proiectul de amendamente permite, de asemenea, membrilor Comisiei să fie 

desemnați de partidele politice europene în poziția de cap de listă 

(„Spitzenkandidaten”) pentru funcția de Președinte al Comisiei; 

H. întrucât Parlamentul și-a exprimat deja, în propunerea de revizuire a Actului privind 

                                                           
10  Texte adoptate, P8_TA(2016)0477. 
11  Texte adoptate, P8_TA(2017)0049. 
12  Texte adoptate, P8_TA(2017)0358. 
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alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct13, sprijinul pentru 

procesul stabilirii capului de listă, astfel cum se prevede în mod clar în tratat; 

I. întrucât, conform articolului 10 alineatul (4) din TUE, partidele politice la nivel 

european contribuie la formarea conștiinței politice europene și întrucât articolul 10 

alineatul (3) și articolul 11 alineatul (1) din TUE extind această contribuție și la cetățeni 

și asociațiile reprezentative; 

J. întrucât proiectul de amendamente prevede, de asemenea, garanțiile necesare pentru 

protecția transparenței, imparțialității, confidențialității și a colegialității, care continuă 

să se aplice în cazul membrilor Comisiei care sunt candidați; 

K. întrucât proiectul de amendamente obligă președintele Comisiei să informeze 

Parlamentul cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea principiilor 

independenței, integrității și discreției, consacrate la articolul 245 din TFUE și în Codul 

de conduită al membrilor Comisiei Europene, în cazul comisarilor care candidează în 

campaniile electorale pentru alegerile europene;  

L. întrucât proiectul de amendamente prevede că membrii Comisiei nu pot utiliza resursele 

umane sau materiale ale Comisiei pentru activități legate de o campanie electorală; 

1. reamintește că Președintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European, la propunerea 

Consiliului European, luându-se în considerare rezultatele alegerilor europene și după 

consultări adecvate, precum și că, prin urmare, așa cum a fost cazul în 2014, partidele 

politice europene prezintă candidați cap de listă („Spitzenkandidaten”), pentru a oferi 

cetățenilor europeni posibilitatea de a alege Președintele Comisiei în cadrul alegerilor 

europene; 

2. reamintește că acest proces al capetelor de listă reflectă echilibrul interinstituțional 

dintre Parlament și Consiliul European, conform prevederilor tratatelor; subliniază, în 

plus, că această etapă suplimentară în consolidarea dimensiunii parlamentare a Uniunii 

constituie o avansare ireversibilă;  

3. subliniază că prin neaderarea la procesul capetelor de listă, Consiliul European ar risca 

totodată să prezinte Parlamentului European spre aprobare un candidat la funcția de 

Președinte al Comisiei care nu va avea o majoritate parlamentară suficientă; 

4. atrage atenția asupra faptului că Parlamentul European va fi dispus să respingă orice 

candidat, în procedura de investitură a Președintelui Comisiei, care nu a fost desemnat 

cap de listă în perioada premergătoare alegerilor europene; 

5. consideră că procesul capetelor de listă este, de asemenea, o contribuție la transparență, 

întrucât candidații la funcția de Președinte al Comisiei sunt aduși la cunoștință înainte 

de alegerile europene, mai degrabă decât după acestea, cum era cazul înainte; 

6. subliniază că acest proces stimulează conștiința politică a cetățenilor europeni în 

                                                           
13  Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, 

anexat la Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, 
p. 1), astfel cum a fost modificată prin Decizia 93/81/CECO, CEE, Euratom a 
Consiliului (JO L 33, 9.2.1993, p. 15) și prin Decizia 2002/772/CE, Euratom a 
Consiliului (JO L 283, 21.10.2002, p. 1). 
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perioada premergătoare alegerilor europene și consolidează legitimitatea politică atât a 

Parlamentului, cât și a Comisiei, prin asigurarea unei legături mai directe între alegerile 

lor respective și opțiunile electoratului; recunoaște, prin urmare, valoarea adăugată 

importantă a principiului capului de listă pentru consolidarea caracterului politic al 

Comisiei Europene; 

7. consideră că legitimitatea politică a Comisiei ar fi consolidată în continuare, dacă mai 

mulți deputații aleși în Parlamentul European ar fi desemnați ca membri ai Comisiei; 

8. reamintește că, în perioada premergătoare alegerilor europene din 2014, toate partidele 

politice europene majore și-au însușit procesul capetelor de listă și și-au indicat 

candidatul pentru funcția de Președinte al Comisiei, iar între candidați au avut loc 

dezbateri publice, introducând o practică politică și constituțională care reflectă 

echilibrul interinstituțional prevăzut în tratate; 

9. consideră că, în 2014, procesul capetelor de listă s-a dovedit a fi un succes, și subliniază 

faptul că alegerile europene din 2019 vor reprezenta o ocazie de a consolida utilizarea 

acestei practici;  

10. încurajează partidele politice europene să-și desemneze candidații cap de listă printr-o 

competiție deschisă, transparentă și democratică; 

11. consideră că proiectul de amendamente este conform cu articolul 10 alineatul (1) și 

articolul 17 alineatul (7) din TUE și îl salută ca o îmbunătățire ce consolidează procesul 

electoral democratic de alegere a Președintelui Comisiei; 

12. ia act de intrarea în vigoare a  Codului de conduită al membrilor Comisiei Europene 

revizuit, care urmărește să clarifice obligațiile aplicabile membrilor Comisiei, aflați sau 

nu în funcție;  reamintește opiniile deja exprimate de Parlamentul European în ceea ce 

privește, printre altele, perioada de incompatibilitate aplicabilă membrilor Comisiei 

care au ieșit din funcție, transparența, numirea membrilor Comitetului de etică 

independent și participarea la campaniile electorale europene; 

13. consideră că este important să se prevadă, în Codul de conduită al membrilor Comisiei 

Europene, standarde solide privind transparența, imparțialitatea și garanțiile, pentru a 

evita orice posibile conflicte de interese ale membrilor Comisiei angajați în campanii 

electorale; 

14. reamintește în special cererea sa referitoare la o perioadă de incompatibilitate de trei ani 

aplicabilă foștilor membri ai Comisiei după încheierea mandatului; 

15. aprobă amendamentele la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European 

și Comisia Europeană, anexate prezentei decizii; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a semna amendamentele împreună cu 

Președintele Comisiei și de a asigura publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu anexa, 

Comisiei și, spre informare, Consiliului și parlamentelor statelor membre. 
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ANEXĂ 

ACORD 

ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

ȘI COMISIA EUROPEANĂ 

de modificare a punctului 4 din Acordul-cadru privind relațiile 

dintre Parlamentul European și Comisia Europeană  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI COMISIA EUROPEANĂ, 

 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în special articolul 295, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei 

Atomice, 

CONVIN URMĂTOARELE: 

 

Punctul 4 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană14 se 

înlocuiește cu următorul text: 

 

„4. Fiecare membru al Comisiei își asumă responsabilitatea politică pentru acțiunile întreprinse în 

domeniul de care răspunde, fără a aduce atingere principiului colegialității Comisiei. 

Președintele Comisiei are întreaga responsabilitate pentru identificarea oricărui conflict de 

interese care i-ar putea împiedica pe membrii Comisiei să se achite de funcțiile care le revin.  

Președintele Comisiei are de asemenea responsabilitatea pentru toate măsurile ulterioare 

adoptate în astfel de circumstanțe și informează imediat în scris președintele Parlamentului cu 

privire la acestea.  

Participarea membrilor Comisiei la campanii electorale este reglementată de Codul de conduită al 

membrilor Comisiei Europene.  

Membrii Comisiei pot participa la campanii electorale pentru alegerile pentru Parlament, inclusiv 

în calitate de candidați. Ei pot fi, de asemenea, desemnați de partidele politice europene în capul 

listei („Spitzenkandidat”) pentru funcția de Președinte al Comisiei. 

Președintele Comisiei informează Parlamentul în timp util dacă unul sau mai mulți membri ai 

Comisiei vor candida în campaniile electorale pentru alegerile pentru Parlament, precum și cu 

privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea principiilor independenței, integrității și 

discreției prevăzute la articolul 245 din TFUE și în Codul de conduită al membrilor Comisiei 

Europene. 

                                                           
14 JO L 304, 20.11.2010, p. 47. 



 

 58 

Orice membru al Comisiei care candidează sau care participă la campania electorală pentru 

alegerile pentru Parlament se angajează să nu adopte, în cursul campaniei, o poziție care nu este 

în conformitate cu îndatoririle sale de confidențialitate sau care încalcă principiul colegialității. 

Membrii Comisiei care candidează sau care participă la campaniile electorale pentru alegerile 

pentru Parlament nu pot utiliza resursele umane sau materiale ale Comisiei pentru activități 

legate de campania electorală.”. 

 

 

... [locul], ... [data] 2018  

 

 

 Pentru Parlamentul European Pentru Comisia Europeană 

 Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0032 

Protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre UE  

Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018 referitoare la protecție și 

nediscriminare în ceea ce privește minoritățile în statele membre ale UE 

(2017/2937(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolele 10, 19, 21 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere dreptul de a adresa petiții, consacrat la articolele 20 și 227 din TFUE și 

la articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a UE (CDFUE), 

– având în vedere articolele 21 și 22 din CDFUE, 

– având în vedere preambulul la TUE, 

– având în vedere Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților 

naționale, Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, 

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 

aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 

origine etnică15 (Directiva privind egalitatea rasială), 

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 

muncă și ocuparea forței de muncă16 (Directiva privind egalitatea de tratament în ceea 

ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă), 

– având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 

pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului 

                                                           
15  JO L 180, 19.7.2000, p. 22. 
16  JO L 303, 2.12.2000, p. 16. 
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(CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 

93/96/CEE17  (Directiva privind libera circulație), 

– având în vedere hotărârea Tribunalului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 

din 3 februarie 2017, Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe 

v Comission18, T-646/13, 

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la situația drepturilor fundamentale în 

Uniunea Europeană, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2005 referitoare la protecția minorităților și 

politicile de combatere a discriminărilor într-o Europă extinsă19, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la limbile europene 

amenințate de dispariție și la diversitatea lingvistică din Uniunea Europeană20, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 intitulată „Raportul din 2013 privind 

cetățenia UE - Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră”21, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2016 referitoare la activitățile Comisiei 

pentru petiții în anul 201522, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 intitulată „Aspecte legate de 

drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea 

atitudinilor negative față de romi”23, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2017 intitulată „Raportul privind 

cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor 

democratice”24, 

– având în vedere studiul din aprilie 2017 comandat de Departamentul tematic C din 

Parlamentul European la cererea Comisiei pentru petiții intitulat „Discriminarea 

(discriminările) conform petițiilor primite”, 

– având în vedere studiul din august 2017 comandat de Departamentul tematic C din 

Parlamentul European la cererea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne intitulat „Către un sistem cuprinzător de protecție a minorităților în UE”, 

– având în vedere studiul din mai 2017 comandat de Departamentul tematic B din 

Parlamentul European la cererea Comisiei pentru cultură și educație intitulat „Limbile 

și educația minorităților: cele mai bune practici și capcanele”,  

                                                           
17  JO L 158, 30.4.2004, p. 77. 
18  ECLI:EU:T:2017:59. 
19  JO C 124 E, 25.5.2006, p. 405. 
20  JO C 93, 9.3.2016, p. 52. 
21  JO C 378, 9.11.2017, p. 146. 
22  Texte adoptate, P8_TA(2016)0512. 
23  Texte adoptate, P8_TA(2017)0413. 
24  Texte adoptate, P8_TA(2017)0487. 
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– având în vedere audierea publică organizată de Comisia pentru petiții la 4 mai 2017 

intitulată „Combaterea discriminării cetățenilor UE în statele membre ale UE și 

protecția minorităților”25, 

– având în vedere articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Comisia pentru petiții a primit mai multe petiții în care se semnalează cu 

îngrijorare diferite practici discriminatorii împotriva unor cetățeni ai UE care aparțin 

minorităților și a organizat o audiere privind diferitele probleme ridicate; 

B. întrucât există o legătură puternică între drepturile minorităților și principiul statului de 

drept; întrucât articolul 2 din TUE menționează în mod expres drepturile persoanelor 

care aparțin minorităților și întrucât drepturile respective trebuie să beneficieze de 

același tratament ca și celelalte drepturi consacrate în tratate; 

C. întrucât articolul 10 din TFUE prevede că „în definirea și punerea în aplicare a 

politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de 

sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală”; 

D. întrucât, în timp ce acordurile internaționale asigură un cadru solid pentru drepturile 

minorităților, modul în care drepturile minorităților sunt protejate în UE poate fi în 

continuare îmbunătățit considerabil; 

E. întrucât orice persoană din UE are dreptul și obligația egală de a deveni un membru 

deplin, activ și integrat al societății;  

F. întrucât garantarea drepturilor minorităților este o cerință esențială pentru țările 

candidate, conform criteriilor de la Copenhaga;  

G. întrucât discriminarea bazată pe originea etnică este menționată ca cea mai des întâlnită 

formă de discriminare și întrucât discriminarea bazată pe orientarea sexuală a crescut 

semnificativ, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru pe tema discriminării26;  

H. întrucât propunerea de directivă a Comisiei privind tratamentul egal (COM(2008)0426) 

acoperă un număr mare de domenii, cum sunt educația, protecția socială și accesul la 

bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;  

I. întrucât petițiile primite de Comisia pentru petiții care țin de domeniul discriminării în 

legătură cu drepturi ale minorităților ar trebui examinate cu atenție, pentru a înțelege 

preocupările exprimate de cetățeni și a propune soluții; 

J. întrucât mai multe petiții arată că minoritățile se confruntă cu discriminări la exercitarea 

drepturilor lor fundamentale și întrucât acest lucru provoacă îngrijorare în legătură cu 

viitorul comunităților minoritare, în special în lumina activităților care poluează mediul; 

                                                           
25  http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-

en.pdf 
26  Discriminarea în UE în 2015, 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDeta
il/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
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K. întrucât protecția și consolidarea patrimoniului cultural al minorităților naționale din 

statele membre – o componentă-cheie a identității culturale a comunităților, grupurilor 

și indivizilor – joacă un rol crucial în coeziunea socială; 

L. întrucât statelor membre le revine responsabilitatea clară de a lua măsuri de remediere a 

practicilor discriminatorii împotriva membrilor comunității rome, îndeosebi în cadrul 

cooperării lor cu autoritățile administrative regionale și naționale; 

M. întrucât petiționarii sunt îngrijorați de lipsa unui răspuns cuprinzător și a protecției din 

partea UE în ceea ce privește drepturile lor lingvistice și alte drepturi ale minorităților, 

care sunt consacrate în CDFUE și în principiile generale ale dreptului Uniunii, conform 

afirmațiilor CJUE, 

1. regretă faptul că persoane din rândul minorităților întâmpină în continuare obstacole în 

ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor lor fundamentale și rămân victime ale 

discursului de incitare la ură și ale infracțiunilor motivate de ură;  

2. este de părere că statele membre ar trebui să garanteze în mod consecvent drepturile 

minorităților și să evalueze periodic dacă acestea sunt respectate sau nu;  

Combaterea discriminării împotriva minorităților autohtone, naționale și lingvistice: o 

responsabilitate la nivel național și la nivelul UE  

3. observă că problemelor minorităților nu le-a fost alocat un loc suficient de important pe 

agenda UE și sprijină o abordare integrată a egalității și nediscriminării, pentru a 

asigura că statele membre abordează în mod corespunzător diversitatea membrilor 

societăților lor; 

4. consideră că UE are responsabilitatea de a proteja și de a promova drepturile 

minorităților; consideră că este necesar să se îmbunătățească cadrul legislativ al UE 

pentru a proteja în mod cuprinzător drepturile persoanelor care aparțin minorităților;  

5. evidențiază rolul instituțiilor UE în ceea ce privește sensibilizarea cu privire la 

aspectele legate de protecția minorităților și încurajarea și sprijinirea statelor membre în 

promovarea diversității culturale și a toleranței, în special prin intermediul educației; 

6. subliniază că elaborarea oricărei politici privind patrimoniul cultural ar trebui să fie 

incluzivă, bazată pe comunitate și participativă și să includă consultații și dialog cu 

comunitățile minoritare vizate;  

7. constată că UE nu dispune de instrumente eficace pentru a monitoriza respectarea 

drepturilor minorităților; solicită o monitorizare eficace la nivelul UE a situației 

minorităților autohtone și lingvistice; consideră că Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să realizeze o monitorizare consolidată a 

discriminărilor împotriva minorităților naționale din statele membre; 

8. recunoaște rolul important al statelor membre în protejarea minorităților autohtone, 

naționale sau lingvistice; reamintește că protejarea minorităților naționale și interzicerea 

discriminării bazate pe limbă și apartenența la o minoritate națională sunt consacrate în 

tratate și în CDFUE; 

9. regretă faptul că problemele invocate în rezoluția sa referitoare la protecția minorităților 
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și politicile de combatere a discriminărilor într-o Europă extinsă nu au fost încă 

rezolvate; 

Cadrul juridic al UE în materie de minorități: provocări și oportunități 

10. subliniază faptul că drepturile minorităților naționale și protecția acestora fac parte 

integrantă din statul de drept, conform dispozițiilor din documentul de la Copenhaga al 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) semnat în 1990; 

11. invită statele membre să se asigure că sistemele lor juridice garantează că persoanele ce 

aparțin unei minorități nu sunt discriminate, precum și să adopte și să pună în aplicare 

măsuri de protecție specifice, bazate pe normele internaționale relevante; condamnă 

orice tratament discriminatoriu aplicat de demnitari publici persoanelor care aparțin 

minorităților; sugerează ca autoritățile competente să recurgă la măsurile existente 

pentru a raporta și, dacă este necesar, pentru a sancționa astfel de cazuri de 

discriminare; 

12. subliniază că trebuie abordate situația și statutul juridic al non-cetățenilor rezidenți 

permanenți în statele membre;  

13. subliniază că resursele asigurate de patrimoniul natural și cultural al minorităților 

naționale constituie piloni-cheie ai coeziunii sociale și trebuie considerate bogății de 

conservat integral pentru generațiile viitoare, între altele, prin încetarea activităților 

poluante; 

14. face apel la toate statele membre să semneze, să ratifice și să pună în aplicare 

Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, Protocolul nr. 12 la Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Carta europeană a 

limbilor regionale sau minoritare sau să își actualizeze angajamentele față de acordurile 

internaționale relevante; subliniază că minoritățile lingvistice și autohtone ar trebui 

tratate în conformitate cu principiile prevăzute în aceste documente; 

15. solicită ca Directiva privind egalitatea rasială și Directiva privind egalitatea de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă să fie revizuite; regretă profund că s-

au înregistrat puține progrese în ceea ce privește adoptarea propunerii de directivă 

privind egalitatea de tratament și invită Comisia și Consiliul să relanseze negocierile 

necesare în scopul de a le finaliza înainte de sfârșitul actualei legislaturi; 

Protecția și apărarea limbilor minorităților 

16. încurajează statele membre să asigure garantarea dreptului de a utiliza limbile 

minorităților și să protejeze diversitatea lingvistică în interiorul Uniunii în conformitate 

cu tratatele UE;  

17. consideră că drepturile lingvistice trebuie respectate în comunitățile în care există mai 

mult de o limbă oficială, fără a limita drepturile uneia comparativ cu cealaltă, în 

conformitate cu ordinea constituțională a fiecărui stat membru; 

18. invită Comisia să consolideze promovarea predării și utilizării limbilor regionale și ale 

minorităților, ca modalitate potențială de a lupta împotriva discriminării lingvistice în 

UE; 
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Drepturile persoanelor LGBTI  

19. încurajează Comisia să facă pași mai hotărâți pentru combaterea discriminării 

persoanelor LGBTI și a homofobiei, inclusiv prin adoptarea de măsuri legislative 

concrete, respectând competențele statelor membre; recomandă monitorizarea 

drepturilor persoanelor LGBTI și furnizarea de informații clare și accesibile privind 

recunoașterea drepturilor transfrontaliere pentru persoanele LGBTI și familiile acestora 

în UE; consideră că statele membre ar trebui să investească în mod corespunzător 

pentru a asigura educația specifică în diferite etape, în scopul de a preveni 

comportamentul agresiv în școli și de a combate homofobia în mod structural; 

20. îndeamnă Comisia să asigure că statele membre implementează corect Directiva 

privind dreptul la liberă circulație, respectând cu consecvență, printre altele, dispozițiile 

legate de membrii de familie și interzicând discriminarea pe orice criterii; 

21. invită Comisia să adopte măsuri pentru a asigura că persoanele LGBTI și familiile 

acestora își pot exercita dreptul la liberă circulație în conformitate cu articolul 21 din 

TFUE și cu articolul 21 din CDFUE; 

º 

º º 

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0034 

Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului 

„Memorial”  

Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la Rusia, cazul lui 

Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului „Memorial” (2018/2560(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi rezoluția sa 

din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia27, cea din 13 martie 2014 

referitoare la Rusia: condamnarea manifestanților implicați în evenimentele din Piața 

Bolotnaia28,  cea din 23 octombrie 2014 referitoare la dizolvarea ONG-ului „Memorial” 

(laureat al Premiului Saharov în 2009) din Rusia29, cea din 12 martie 2015 referitoare la 

uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia30, cea 

din 24 noiembrie 2016 referitoare la cazul lui Ildar Dadin, încarcerat pentru delict de 

opinie în Rusia31 și cea din 6 aprilie 2017 referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei 

Navalnâi și a altor protestatari32, 

– având în vedere declarația președintelui Comisiei parlamentare pentru afaceri externe și 

a președintelui Subcomisiei pentru drepturile omului din 12 ianuarie 2018, prin care 

aceștia au solicitat eliberarea imediată a apărătorului drepturilor omului Oyub Titiev,  

– având în vedere articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului și articolul 7 

din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevăd că nimeni 

nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor cu cruzime, inumane sau 

degradante și la care Federația Rusă este parte, 

– având în vedere declarația UE din 19 ianuarie 2018 privind încălcările drepturilor 

omului în raport cu Centrul pentru drepturile omului „Memorial” și declarația 

purtătorului de cuvânt al SEAE din 11 ianuarie 2018 referitoare la aflarea în detenție în 

Republica Cecenă a directorului Centrului pentru drepturile omului „Memorial”, dl 

                                                           
27  JO C 65, 19.2.2016, p.150. 
28  JO C 378, 9.11.2017, p. 250. 
29  JO C 274, 27.7.2016, p. 21. 
30  JO C 316, 30.8.2016, p. 126. 
31  Texte adoptate, P8_TA(2016)0446. 
32  Texte adoptate, P8_TA(2017)0125 
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Oyub Titiev, 

– având în vedere vizita efectuată în noiembrie-decembrie 2017 de către Comitetul pentru 

Prevenirea Torturii din cadrul Consiliului Europei în Republica Cecenă a Federației 

Ruse, 

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale,  

– având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998,  

– având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) privind instituirea 

unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o 

parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, precum și negocierile suspendate privind un 

nou acord UE-Rusia,  

– având în vedere cel de-al șaptelea raport periodic al Federației Ruse, examinat de către 

Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU în cadrul celei de-a 3136-a și celei de-a 

3137-a reuniuni, care au avut loc la 16 și 17 martie 2015, 

– având în vedere Orientările Consiliului European din 24 iunie 2013 pentru promovarea 

și protejarea tuturor drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, 

transgen și intersexuale (LGBTI),  

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Federația Rusă, în calitate de membru cu drepturi depline al Consiliului 

Europei, semnatar al Declarației universale a drepturilor omului a ONU și al Convenției 

împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 

s-a angajat să respecte principiile democrației și ale statului de drept și să respecte 

libertățile fundamentale și drepturile omului; întrucât Rusia are obligația și mijloacele 

necesare pentru a ancheta infracțiunile săvârșite de autoritățile din Cecenia; întrucât 

Federația Rusă a ratificat 11 din cele 18 tratate internaționale privind drepturile omului;  

B. întrucât Oyub Titiev, directorul biroului din Cecenia al unei organizații pentru 

drepturile omului care a câștigat Premiul Saharov în 2009, Centrul pentru drepturile 

omului „Memorial” (cunoscut în mod obișnuit ca „Memorial”), a fost arestat la 9 

ianuarie 2018 de către poliția cecenă și acuzat de deținere de droguri; întrucât aceste 

acuzații au fost respinse de dl Titiev și denunțate de ONG-uri și de alți apărători ai 

drepturilor omului ca fiind fabricate;  

C. întrucât la 25 ianuarie 2018 Curtea Supremă din Republica Cecenă a confirmat 

hotărârea Tribunalului Municipal din Șalinsk de a-l menține în detenție pe Oyub Titiev 

timp de două luni; 

D. întrucât dreptul penal al Federației Ruse a fost modificat și a fost introdus noul articol 

212.1, în temeiul căruia o persoană poate fi pusă sub acuzație pentru încălcarea 

legislației privind întrunirile publice, în pofida faptului că această modificare restrânge 

libertatea de exprimare și de întrunire;  
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E. întrucât autoritățile ruse manifestă de obicei o lipsă de respect față de dreptul la 

întrunire și au reținut peste 1 000 de cetățeni care demonstrau la Moscova și mulți alții 

în alte orașe ale Federației Ruse după demonstrațiile pașnice din 26 martie 2017; 

F. întrucât numărul deținuților politici din țară a crescut considerabil în ultimii ani, 

ridicându-se la 102 persoane în 2016, potrivit Centrului pentru drepturile omului 

„Memorial”; 

G. întrucât legea din 2012 privind ONG-urile limitează puternic capacitatea acestora de a 

lucra în mod independent și de a funcționa în mod eficace; întrucât, în conformitate cu 

această lege, centrul Memorial a fost desemnat de către Ministerul Justiției din Rusia 

drept „agent străin”; 

H. întrucât Iurii Dimitriev, un istoric din cadrul centrului Memorial, a făcut parte din 

echipa care a găsit o groapă comună în Sandarmoh, cu peste 9 000 de persoane, multe 

dintre care făceau parte din intelighenția sovietică; întrucât, în ultimii ani, centrul 

Memorial a rămas ultima organizație independentă de apărare a drepturilor omului care 

mai funcționează în Republica Cecenă; întrucât este foarte probabil ca atacurile 

săvârșite împotriva apărătorilor drepturilor omului în Republica Cecenă, inclusiv 

acuzațiile penale fabricate care îl vizează pe Oyub Titiev și incendierile care au avut loc 

în republicile învecinate, au fost organizate ca acte de răzbunare împotriva centrului 

Memorial pentru denunțarea încălcărilor drepturilor omului din Cecenia și reclamarea 

justiției în legătură cu aceste cazuri; 

I. întrucât Parlamentul a decernat ediția din 2009 a Premiului Saharov pentru libertatea de 

gândire grupului pentru drepturile omului „Memorial”;  

J. întrucât, pe scara Indicelui Democrației pentru 2017, elaborat de The Economist, Rusia 

se plasează pe locul 135 din 167 de țări, ceea ce reprezintă o scădere considerabilă față 

de locul 102 ocupat de această țară în 2006; 

K. întrucât există îngrijorări puternice cu privire la încălcarea drepturilor omului în raport 

cu persoanele LGBTI din Cecenia; întrucât Federația Rusă a semnat o serie de tratate 

internaționale privind drepturile omului și, ca membru al Consiliului Europei, a semnat 

Convenția europeană a drepturilor omului, având astfel obligația de a garanta siguranța 

tuturor persoanelor care se supun unu risc; întrucât UE i-a oferit Rusiei în repetate 

rânduri asistență suplimentară și competențe în domeniu pentru a o ajuta să-și 

modernizeze regimul constituțional și legal și să asigure respectarea acestuia, în 

conformitate cu standardele Consiliului Europei; întrucât Rusia are obligația și 

mijloacele necesare pentru a ancheta infracțiunile săvârșite de autoritățile din Cecenia; 

întrucât în Federația Rusă homosexualitatea a fost scoasă din legea penală în 1993, 

1. solicită eliberarea imediată a directorului Centrului pentru drepturile omului 

„Memorial” din Republica Cecenă, dl Oyub Titiev, care a fost reținut la 9 ianuarie 2018 

și apoi pus sub acuzare oficial și deținut în temeiul unor acuzații falsificate de achiziție 

și deținere ilegală de substanțe narcotice; îndeamnă autoritățile ruse să asigure 

respectarea deplină a drepturilor juridice și a drepturilor omului în raport cu dl Titiev, 

inclusiv accesul la un avocat și la îngrijiri medicale, integritatea fizică și demnitatea, 

precum și protecția de hărțuire judiciară, de incriminare și de arestare arbitrară;  

2. regretă declarația autorităților cecene în care acestea aduc acuzații împotriva 
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activităților desfășurate de apărătorii și organizațiile drepturilor omului; constată cu 

îngrijorare că arestarea a avut loc la scurt timp după observațiile publice ale dlui 

Magomed Daudov, președintele parlamentului din Cecenia, care pare să aprobe 

violența împotriva apărătorilor drepturilor omului;  

3. consideră că arestarea dlui Titiev face parte dintr-o tendință îngrijorătoare de arestări, 

atacuri, intimidări și discreditări practicate împotriva jurnaliștilor independenți și a 

apărătorilor drepturilor omului care își desfășoară activitatea în Cecenia; atrage atenția 

și asupra altor cazuri ce fac parte din această tendință îngrijorătoare, printre care 

arestarea președintelui Adunării Popoarelor din Caucaz, Ruslan Kutaev, și a 

jurnalistului Jalaudi Gheriev, ambii fiind condamnați în 2014 și, respectiv, în 2016 pe 

baza unor acuzații dubioase legate de droguri;  

4. își exprimă îngrijorarea profundă privind faptul că, până în prezent, nimeni nu a fost 

tras la răspundere pentru uciderea activistei pentru drepturile omului, și predecesoare a 

dlui Oyub Titiev, dna Natalia Estemirova, care a fost răpită de lângă casa în care locuia 

în Groznâi în iulie 2009 și a fost găsită mai târziu, în aceeași zi, împușcată mortal, nu 

departe de satul Gazi-Iurt din republica vecină Ingușetia; îndeamnă autoritățile din 

Rusia să ancheteze cu bună credință această infracțiune; reamintește în această privință 

că, în 2009, a fost împușcat mortal în centrul Moscovei un alt avocat și activist pentru 

drepturile omului, Stanislav Markelov, cunoscut pentru activitatea sa de denunțare a 

abuzurilor din Cecenia;  

5. îndeamnă autoritățile ruse să pună capăt imediat tendinței îngrijorătoare de arestări, 

atacuri, intimidări și discreditări îndreptate împotriva jurnaliștilor independenți și a 

apărătorilor drepturilor omului care își desfășoară activitatea în această regiune din 

Federația Rusă, încălcându-li-se astfel dreptul la libertatea de exprimare; condamnă 

atacurile autorităților cecene împotriva apărătorilor drepturilor omului și îndeamnă 

autoritățile de la Moscova să pună capăt acestor atacuri și să cultive un climat de lucru 

normal pentru apărătorii și organizațiile drepturilor omului din Cecenia și din alte părți 

ale Federației Ruse;  

6. își exprimă profunda îngrijorare față de condițiile din ce în ce mai precare în care se 

află societatea civilă critică din Rusia, în special acele organizații care își desfășoară 

activitatea în domeniul drepturilor omului și libertăților democratice și exprimă critici 

în acest sens la adresa politicilor statului; subliniază că centrul Memorial, laureatul 

Premiului Saharov din 2009, este în continuare una dintre cele mai respectate autorități 

din domeniul drepturilor omului în Rusia și a devenit ultima organizație independentă 

de apărare a drepturilor omului care își continuă activitățile în Republica Cecenă, și își 

exprimă solidaritatea și sprijinul ferm față de devotamentul acesteia;  

7. solicită autorităților ruse să protejeze toți cetățenii ruși de abuzuri ilegale; solicită 

autorităților ruse să pună capăt imediat represiunilor care vizează libertatea de 

exprimare în Cecenia și să ofere garanții efective de securitate victimelor și martorilor 

abuzurilor și să tragă la răspundere autorii acestor acte de abuz; subliniază că Rusia și 

guvernul rus sunt în ultimă instanță responsabili de anchetarea acestor acte, de aducerea 

autorilor acestor acte în fața justiției și de protejarea tuturor cetățenilor ruși de abuzuri 

ilegale;  

8. atrage atenția asupra unui alt fapt de persecutare și hărțuire suferite de organizațiile 

drepturilor omului din regiunea Caucazul de Nord, și anume incendierea, la 17 ianuarie 
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2018, a sediului centrului Memorial din republica vecină Ingușetia, precum și atacul din 

22 ianuarie 2018 în cursul căruia infractori necunoscuți au incendiat un autovehicul 

care aparținea sediului din Daghestan al centrului Memorial; condamnă aceste atacuri și 

îndeamnă autoritățile ruse să ancheteze efectiv aceste și alte atacuri împotriva bunurilor 

centrului Memorial, precum și amenințările la adresa personalului centrului, și să 

asigure tragerea la răspundere a autorilor; 

9. solicită autorităților ruse să întreprindă de urgență anchete independente, obiective și 

amănunțite privind evenimentele regretabile din Cecenia; solicită autorităților cecene și 

celor din Federația Rusă să respecte legislația internă și angajamentele lor 

internaționale, statul de drept și standardele universale ale drepturilor omului și să 

garanteze siguranța și libertățile democratice ale tuturor persoanelor care se supun unui 

risc;  

10. ia act de solicitarea centrului Memorial de a se ancheta cazul dlui Titiev în afara 

Ceceniei; 

11. condamnă atacurile împotriva altor grupuri ale societății civile și ONG-uri din Cecenia, 

inclusiv atacurile și campaniile de denigrare împotriva Grupului Unit Mobil al 

Apărătorilor Drepturilor Omului din Cecenia (JMG), care au condus la retragerea 

grupului din Cecenia în 2016 din motive de securitate; 

12. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la relatările privind cazurile de detenție 

arbitrară și tortură a persoanelor percepute ca LGBTI în Republica Cecenia; invită 

autoritățile să pună capăt acestei campanii de persecuție și să permită organizațiilor 

internaționale de apărare a drepturilor omului să desfășoare o anchetă credibilă a 

acestor posibile infracțiuni; condamnă, de asemenea, uciderea persoanelor de către 

rudele acestora în cadrul așa-numitelor „crime de onoare” și regretă faptul că 

autoritățile cecene sprijină și încurajează aceste crime;  

13. invită Comisia, SEAE și statele membre să acorde asistență persoanelor care au evadat 

din Cecenia și să denunțe public această campanie a abuzurilor; salută faptul că o serie 

de state membre au acordat azil acestor victime și invită toate statele membre să 

continue sau să accelereze procedurile de solicitare de azil pentru victime, jurnaliști și 

apărători ai drepturilor omului, în conformitate cu dreptul european și cel intern; 

14. invită vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate și SEAE să aducă în discuție, în cadrul consultărilor dintre UE 

și Rusia pe tema drepturilor omului, atunci când acestea vor fi reluate, toate cazurile 

persoanelor urmărite penal din motive politice, iar reprezentanților Rusiei din cadrul 

acestor consultări să li se ceară oficial să răspundă cu privire la fiecare caz, și să 

informeze Parlamentul cu privire la schimburile avute cu autoritățile ruse; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și 

președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse și autorităților cecene. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0035 

Execuțiile din Egipt  

Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la execuțiile din 

Egipt (2018/2561(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, în special cea din 10 

martie 2016 referitoare la Egipt, în special la cazul lui Giulio Regeni33, cea din 17 

decembrie 2015 referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă pedeapsa cu moartea34 și cea 

din 15 ianuarie 2015 referitoare la situația din Egipt35; Rezoluția sa din 16 februarie 

2017 referitoare la execuțiile din Kuwait și Bahrain36 și cea din 8 octombrie 2015 

referitoare la pedeapsa cu moartea37; precum și Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 

referitoare la Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea38,  

– având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de 

exprimare și apărătorii drepturilor omului, 

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din august 2013 și februarie 

2014 referitoare la Egipt,  

– având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2001 între UE și Egipt, care a intrat în 

vigoare în 2004 și a fost consolidat prin Planul de acțiune din 2007; având în vedere, de 

asemenea, prioritățile parteneriatului UE-Egipt pentru 2017-2020, adoptate la 25 iulie 

2017, și declarația comună publicată în urma Consiliului de asociere UE-Egipt,  

– având în vedere declarația comună din 10 octombrie 2017 făcută de Vicepreședinta 

Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

(VP/ÎR), Federica Mogherini, și de Secretarul General al Consiliului Europei, cu ocazia 

Zilei europene și mondiale împotriva pedepsei cu moartea, 

                                                           
33  Texte adoptate, P8_TA(2016)0084. 
34  JO C 399, 24.11.2017, p. 130. 
35  JO C 300, 18.8.2016, p. 34.. 
36  Texte adoptate, P8_TA(2017)0044. 
37  JO C 349, 17.10.2017, p. 41. 
38  JO C 371 E, 20.12.2011, p. 5. 
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– având în vedere declarația comună din 26 ianuarie 2018 a experților ONU, printre care 

se număra Nils Melzer, raportorul special privind tortura și alte tratamente sau pedepse 

crude, inumane sau degradante, care îndemna autoritățile egiptene să oprească 

execuțiile iminente, 

– având în vedere Constituția Egiptului, în special articolul 93 (caracterul obligatoriu al 

dreptului internațional în domeniul drepturilor omului),  

– având în vedere garanțiile Națiunilor Unite referitoare la protecția drepturilor 

persoanelor condamnate la pedeapsa cu moartea,  

– având în vedere Principiile și orientările africane privind dreptul la un proces echitabil 

și la asistență juridică, care interzic procesele militare ale civililor în toate 

circumstanțele,  

– având în vedere declarația finală adoptată în cadrul celui de-al 6-lea Congres mondial 

împotriva pedepsei cu moartea, organizat la Oslo, în perioada 21-23 iunie 2016,  

– având în vedere noul Cadru strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile 

omului, care urmăresc să pună protecția și monitorizarea drepturilor omului în centrul 

tuturor politicilor UE, 

– având în vedere articolul 2 din Convenția europeană a drepturilor omului și 

Protocoalele 6 și 13 la aceasta, 

– având în vedere cele șase rezoluții ale Adunării Generale a ONU în favoarea adoptării 

unui moratoriu asupra pedepsei cu moartea, 

– având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, 

inumane sau degradante, Convenția privind drepturile copilului și Carta arabă a 

drepturilor omului, care au fost ratificate de Egipt, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la 

care Egiptul este parte, în special articolul 18, și al doilea protocol opțional privind 

pedeapsa cu moartea, precum și articolul 14,  

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât pedeapsa cu moartea este pedeapsa cea mai inumană și mai degradantă, care 

încalcă dreptul la viață, consacrat în Declarația Universală a Drepturilor Omului; 

întrucât Uniunea Europeană are o poziție fermă și principială împotriva pedepsei cu 

moartea și în favoarea unui moratoriu universal asupra pedepsei capitale în vederea 

abolirii acesteia la nivel mondial, ca obiectiv esențial al politicii Uniunii în domeniul 

drepturilor omului;  

B. întrucât, începând cu ianuarie 2014, cel puțin 2 116 de persoane ar fi fost condamnate la 

moarte în Egipt; întrucât nicio pedeapsă cu moartea nu a fost aprobată pe perioada 

mandatului foștilor președinți Mohamed Morsi și Adli Mansour; întrucât începând cu 1 

ianuarie 2014 au avut loc cel puțin 81 de execuții;  
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C. întrucât, potrivit relatărilor, în 2017 instanțele egiptene au pronunțat cel puțin 186 de 

condamnări la moarte, fiind executate 16 persoane; întrucât, în ultimele săptămâni și 

începând de la sfârșitul lunii decembrie 2017, s-a înregistrat o creștere alarmantă; 

întrucât toate execuțiile recente au avut loc fără notificarea prealabilă a victimelor sau a 

familiilor acestora; întrucât, în momentul de față, alți 24 de egipteni par a fi în pericol 

de execuție iminentă, după epuizarea tuturor procedurilor de recurs; 

D. întrucât cel puțin 891 de persoane sunt în curs de a fi judecate sau așteaptă să fie 

judecate în Egipt pe baza unor acuzații care ar putea duce la o condamnare la moarte; 

întrucât cel puțin 38 de persoane care aveau vârsta mai mică de 18 ani la momentul 

presupusei lor infracțiuni au fost judecate împreună cu adulți copârâți pe baza unor 

acuzații ce ar putea duce la pedeapsa cu moartea; întrucât instanțele au recomandat 

inițial condamnări la moarte pentru cel puțin șapte astfel de persoane; întrucât aplicarea 

și executarea pedepsei cu moartea în cazul persoanelor care nu aveau 18 ani atunci când 

au săvârșit infracțiunea constituie o încălcare a dreptului internațional, inclusiv a 

Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, precum și a articolului 111 din 

Legea copilului din Egipt; întrucât Egiptul este parte la numeroase convenții 

internaționale privind drepturile politice și civile, tortura, drepturile copiilor și 

adolescenților, precum și justiția;  

E. întrucât Codul militar prevede un număr mai mare de infracțiuni pasibile de pedeapsa 

cu moartea decât Codul civil, iar legislația egipteană a extins treptat competența 

instanțelor militare; întrucât numărul civililor condamnați la moarte în Egipt de către 

instanțele militare a sărit de la 60 în 2016 la cel puțin 112 în 2017; întrucât cel puțin 23 

de egipteni au fost executați în ultimele luni, inclusiv 22 de civili condamnați de 

instanțe militare care sunt departe de a respecta standardele privind un proces echitabil; 

întrucât, în total, cel puțin 15 000 de civili, inclusiv zeci de copii, ar fi fost trimiși în 

fața procurorilor militari în perioada cuprinsă între octombrie 2014 și septembrie 2017;  

F. întrucât, potrivit relatărilor, un număr îngrijorător de mărturii și confesiuni utilizate în 

procese, inclusiv în procesele militare, ar fi fost obținute după ce acuzații ar fi dispărut 

forțat și ar fi fost torturați sau supuși unor rele tratamente; întrucât lupta împotriva 

torturii reprezintă o veche prioritate a UE în domeniul drepturilor omului și un obiectiv 

comun al Convenției ONU împotriva torturii, care a fost semnată de Egipt;  

G. întrucât toate execuțiile recente și iminente ar constitui rezultatul unor procese care nu 

au reușit să respecte dreptul la un proces echitabil și la garanții procedurale; întrucât 

garanțiile Națiunilor Unite referitoare la protecția drepturilor persoanelor condamnate la 

pedeapsa cu moartea interzic strict aplicarea pedepsei cu moartea în urma unor procese 

neechitabile; întrucât mai mulți experți ONU în domeniul drepturilor omului au solicitat 

Egiptului în mod repetat să suspende toate execuțiile planificate, ca urmare a acuzațiilor 

privind desfășurarea unor procese inechitabile;  

H. întrucât este important să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesele 

au loc în condiții ce oferă garanțiile depline stipulate la articolul 14 din Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Egiptul este stat parte; 

întrucât, în cazurile de condamnare la moarte, procesele trebuie să îndeplinească cele 

mai înalte standarde de echitate și garanțiile procedurale;  

I. întrucât, la 29 noiembrie 2017, Comisia africană pentru drepturile omului și ale 

popoarelor a îndemnat guvernul egiptean să suspende imediat condamnările la moarte 
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în cinci cazuri diferite; întrucât totuși inculpații în unul dintre aceste cazuri, și anume 

cazul Kafr el-Sheikh, au fost executați la 2 ianuarie 2018; 

J. întrucât Egiptul s-a confruntat cu o serie de provocări majore după revoluția din 2011, 

iar comunitatea internațională sprijină țara să abordeze provocările economice, politice 

și de securitate;  

K. întrucât există provocări serioase la adresa securității în Egipt, în special în Sinai, unde 

grupările teroriste au organizat atacuri asupra forțelor de securitate; întrucât în Egipt au 

avut loc o serie de atacuri teroriste devastatoare, inclusiv recentul atac asupra unei 

moschei sufi, care s-a soldat cu moartea a 311 civili și cu rănirea a cel puțin alți 128; 

întrucât, la 9 aprilie 2017, au avut loc două atentate sinucigașe cu bombă în biserica 

Sfântul Gheorghe din Tanta și în catedrala ortodoxă coptă Sfântul Marcu, provocând 

moartea a cel puțin 47 de persoane;  

L. întrucât în Egipt continuă starea de urgență, în vigoare din aprilie 2017 și prelungită cu 

trei luni la 13 ianuarie 2018, care ar fi fost introdusă, potrivit mass-mediei de stat, 

pentru a contribui la abordarea „pericolelor și finanțării terorismului”, subminând 

libertățile fundamentale și acordând Președintelui și celor care acționează în numele său 

puterea de a trimite civili în fața instanțelor de urgență pentru securitatea statului, pe 

durata perioadei de trei luni;  

M. întrucât situația generală a drepturilor omului se deteriorează în continuare în Egipt; 

întrucât combaterea terorismului a fost utilizată ca justificare de către autoritățile 

egiptene pentru a desfășura un proces de represiune pe scară largă;  

N. întrucât Legea privind combaterea terorismului, adoptată în 2015, impune pedeapsa cu 

moartea pentru cei găsiți vinovați de înființare sau conducere a unui grup terorist, în 

conformitate cu o definiție largă a terorismului, care cuprinde „încălcarea ordinii 

publice, punerea în pericol a siguranței, a intereselor sau securității societății, 

obstrucționarea dispozițiilor constituției și legii, ori afectarea unității naționale, a păcii 

sociale sau a securității naționale”, punând astfel orice civil, inclusiv orice apărător al 

drepturilor omului, în pericol să fie etichetat drept terorist și condamnat la moarte;  

O. întrucât apărătorii egipteni ai drepturilor omului care au documentat și denunțat 

condamnările la moarte, tortura și disparițiile forțate au fost ținta unor măsuri represive, 

cum ar fi închiderea Centrului El Nadeem în 2017 și încercarea autorităților egiptene de 

a închide biroul din Cairo al Comisiei egiptene pentru drepturi și libertăți (ECRF); 

întrucât, anul trecut, Egiptul a inițiat o bătălie juridică împotriva ONG-urilor printr-o 

lege care impune agențiilor de securitate a statului să aprobe finanțarea lor, de origine 

națională sau străină, interzicându-le, practic, în consecință; întrucât, la 5 aprilie 2018, 

curtea supremă de apel egipteană va decide cu privire la așa-numitul caz de „finanțare 

străină” implicând ONG-uri internaționale;  

P. întrucât noile priorități ale parteneriatului UE-Egipt pentru 2017-2020, adoptate în iulie 

2017, sunt călăuzite de un angajament comun față de valorile universale ale 

democrației, de statul de drept, precum și de respectarea drepturilor omului, și 

constituie un cadru reînnoit pentru angajamentul politic și cooperarea consolidată, 

inclusiv în domeniul securității, reformei judiciare și combaterii terorismului, pe baza 

respectării corespunzătoare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale; întrucât 

Subcomitetul pentru chestiuni politice, drepturile omului și democrație din Acordul de 
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asociere dintre Egipt și Uniunea Europeană și-a organizat cea de-a cincea sesiune la 

Cairo, la 10 și 11 ianuarie 2018, vizând cooperarea în domeniile drepturilor omului, 

democrației și statului de drept;  

Q. întrucât UE este primul partener economic al Egiptului și principala sa sursă de 

investiții străine; întrucât asistența bilaterală a UE pentru Egipt în cadrul Instrumentului 

european de vecinătate pentru perioada 2017-2020 se ridică la aproximativ 

500 de milioane EUR; întrucât, la 21 august 2013, Consiliul Afaceri Externe a 

încredințat Înaltei Reprezentante sarcina de a revizui asistența acordată de UE 

Egiptului; întrucât Consiliul a decis că cooperarea UE cu Egiptul va fi reajustată în 

funcție de evenimentele ce au loc pe teren;  

R. întrucât întreprinderi cu sediul în mai multe state membre ale UE au continuat să 

exporte echipament militar și de supraveghere către Egipt,  

1. condamnă cu hotărâre utilizarea pedepsei cu moartea și solicită suspendarea execuțiilor 

iminente în Egipt; sprijină ferm un moratoriu imediat privind pedeapsa cu moartea în 

Egipt, ca un pas către abolirea ei; în acest sens, condamnă toate execuțiile, indiferent de 

locul unde se desfășoară, și subliniază încă o dată că abolirea pedepsei cu moartea 

contribuie la consolidarea demnității umane, considerată una dintre prioritățile politicii 

UE în materie de drepturi ale omului; invită autoritățile egiptene să revizuiască toate 

condamnările la moarte pendinte pentru a asigura faptul că persoanele condamnate în 

procese viciate vor fi rejudecate în condiții echitabile; reamintește că, în ciuda 

provocărilor de securitate din Egipt, execuțiile nu ar trebui folosite ca mijloc de 

combatere a terorismului; 

2. invită Parlamentul egiptean să revizuiască Codul Penal, Codul de procedură penală, 

legislația privind combaterea terorismului și Codul militar și solicită guvernului să 

revizuiască decretele relevante, astfel încât să se asigure că civilii acuzați de crime 

pasibile de pedeapsa cu moartea nu sunt trimiși în instanțe excepționale sau militare pe 

orice motiv, deoarece aceste instanțe nu îndeplinesc standardele unui proces echitabil 

aprobate de Egipt în angajamentele sale internaționale și garantate în Constituția sa; 

invită autoritățile egiptene să înceteze să judece civili în instanțe militare;  

3. îndeamnă autoritățile egiptene să garanteze integritatea fizică și psihologică a tuturor 

persoanelor acuzate în cursul detenției; denunță utilizarea torturii sau a relelor 

tratamente; solicită autorităților egiptene să garanteze că toate persoanele aflate în 

detenție beneficiază de atenția medicală de care acestea ar putea avea nevoie; invită UE 

să pună pe deplin în aplicare regimul său de controlare a exporturilor către Egipt, în 

special cu privire la bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru tortură sau pedeapsa cu 

moartea;  

4. încurajează Egiptul să semneze și să ratifice cel de-al doilea Protocol opțional la Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice, care vizează abolirea pedepsei cu 

moartea, și Convenția ONU privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor 

forțate; încurajează guvernul egiptean să emită o invitație deschisă pentru ca raportorii 

speciali relevanți ai ONU să viziteze țara;  

5. este foarte îngrijorat de faptul că în instanțele egiptene au loc procese în masă și de 

numărul ridicat al condamnărilor la moarte pronunțate de acestea; invită autoritățile 

judiciare egiptene să respecte Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 
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politice, la care Egiptul este parte, și în special articolul 14 privind dreptul la un proces 

echitabil și desfășurat în timp util bazat pe acuzații clare și care să asigure respectarea 

drepturilor inculpaților;  

6. solicită VP/ÎR să condamne numărul alarmant de execuții recente din Egipt și îndeamnă 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să continue lupta 

împotriva aplicării pedepsei cu moartea; îndeamnă SEAE să abordeze evoluțiile recente 

din Egipt, precum și să utilizeze toate mijloacele de influență pe care le are la dispoziție 

pentru a opri execuțiile iminente și a încuraja autoritățile egiptene să își respecte 

angajamentele în ceea ce privește normele și legile internaționale;  

7. îndeamnă VP/ÎR și statele membre să se asigure că drepturile omului nu sunt subminate 

de acțiunile de gestionare a migrației sau de combatere a terorismului din cadrul 

priorităților parteneriatului UE-Egipt; subliniază importanța pe care UE o acordă 

cooperării sale cu Egiptul ca vecin și partener important; îndeamnă cu fermitate Egiptul 

să își respecte angajamentul asumat în cadrul priorităților parteneriatului UE-Egipt, 

adoptate la 27 iulie 2017, de promovare a democrației, a libertăților fundamentale și a 

drepturilor omului, în conformitate cu Constituția sa și cu standardele internaționale;  

8. condamnă atacurile teroriste din Egipt; transmite cele mai sincere condoleanțe 

familiilor victimelor terorismului; își exprimă solidaritatea cu poporul egiptean și își 

reafirmă angajamentul de a lupta împotriva răspândirii ideologiilor radicale și a 

grupărilor teroriste;  

9. reamintește guvernului egiptean faptul că prosperitatea pe termen lung a Egiptului și a 

poporului egiptean merge mână în mână cu protejarea drepturilor universale ale omului 

și cu crearea și consolidarea unor instituții democratice și transparente care sunt 

implicate în protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor; 

10. sprijină aspirațiile majorității egiptenilor, care doresc să edifice o țară liberă, stabilă, 

prosperă, incluzivă și democratică ce își respectă angajamentele naționale și 

internaționale referitoare la drepturile omului și libertățile fundamentale;  

11. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor în ceea ce privește 

drepturile democratice fundamentale, în special libertatea de exprimare, de asociere și 

de întrunire, pluralismul politic și statul de drept în Egipt; solicită încetarea tuturor 

actelor de violență, instigare, incitare la ură, hărțuire, intimidare, dispariție forțată sau 

cenzură îndreptată împotriva oponenților politici, protestatarilor, jurnaliștilor, 

bloggerilor, studenților, activiștilor din domeniul apărării drepturilor femeii, actorilor 

societății civile, persoanelor LGBTI, ONG-urilor și minorităților, inclusiv a nubienilor, 

executate de autoritățile statului, de forțele și serviciile de securitate și de alte grupări 

din Egipt; condamnă utilizarea excesivă a violenței împotriva protestatarilor; solicită 

eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor întemnițate pentru 

exercitarea pașnică a drepturilor lor la libertatea de exprimare, de întrunire și de 

asociere și cere o investigare independentă și transparentă a tuturor încălcărilor 

drepturilor omului;  

12. reamintește indignarea sa persistentă față de torturarea și uciderea cercetătorului italian 

Giulio Regeni și denunță, din nou, lipsa progreselor în ancheta privind această crimă 

brutală; subliniază că va continua să exercite presiuni pentru ca autoritățile europene să 
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colaboreze cu omologii din Egipt până la aflarea adevărului cu privire la acest caz și la 

tragerea la răspundere a făptașilor;  

13. îndeamnă președintele Sisi și guvernul său să își îndeplinească angajamentul de a 

efectua o reformă politică reală și a respecta drepturile omului; subliniază că alegerile 

credibile și transparente sunt esențiale pentru o democrație, astfel cum sunt garantate de 

Constituția din 2014 și în conformitate cu angajamentele internaționale ale Egiptului;  

14. invită UE și statele sale membre să adopte o poziție clară, puternică și unitară cu privire 

la Egipt în cadrul viitoarei sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și atât 

timp cât țara nu înregistrează progrese semnificative în domeniul drepturilor omului;  

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Guvernului și 

Parlamentului Egiptului.  
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0039 

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de 

Investiții  

Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la Raportul anual 

privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Protocolul nr. 5 privind Statutul 

Băncii Europene de Investiții (BEI), 

– având în vedere Planul operațional al Grupului BEI pentru 2017-2019, publicat pe site-

ul de web al BEI, 

– având în vedere Raportul de activitate al BEI pentru 2016, 

– având în vedere Raportul financiar pe 2016 și Raportul statistic pe 2016 ale BEI, 

– având în vedere Evaluarea funcționării Fondului european pentru investiții strategice 

(FEIS) realizată de BEI în septembrie 2016, 

– având în vedere acordul încheiat la 2 mai 2017 de Parlamentul European și BEI cu 

privire la informațiile care urmează să fie schimbate în temeiul Regulamentului (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 strategice39,  

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 13 decembrie 2017 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 investiții40, 

                                                           
39  JO L 128, 19.5.2017, p. 1. 
40  JO L 345, 27.12.2017, p. 34. 
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– având în vedere propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii 

Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care 

sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583), 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea 

Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582), 

– având în vedere Inițiativa BEI privind reziliența economică, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare 

durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD41, 

– având în vedere prima reuniune a Consiliului strategic al FEDD, care a avut loc la 

Bruxelles, la 28 septembrie 2017, 

– având în vedere Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile care a 

avut loc la Göteborg la 17 noiembrie 2017 și pilonul european al drepturilor sociale, 

– având în vedere Strategia Grupului BEI privind egalitatea de gen și capacitarea 

economică a femeilor, 

– având în vedere raportul privind punerea în practică în 2015 a politicii de transparență a 

BEI și Raportul BEI pe 2016 privind guvernanța instituției, 

– având în vedere Manualul social și de mediu al BEI, 

– având în vedere revizuirea în curs a mecanismului BEI de tratare a plângerilor – 

principii, termeni de referință și regulament de procedură din 2010, 

– având în vedere politica BEI față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și 

necooperante (Politica JNC) din 15 decembrie 2010 și addendumul din 8 aprilie 2014 la 

aceasta, 

– având în vedere aprobarea de către BEI, la 4 octombrie 2016, a ratificării Acordului de 

la Paris de către UE, 

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale ONU, 

– având în vedere discursul Președintelui Juncker privind starea Uniunii ținut la 

13 septembrie 2017 în timpul ședinței plenare a Parlamentului la Strasbourg; 

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete, precum și avizele Comisiei pentru 

                                                           
41  JO L 249, 27.9.2017, p. 1. 
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afaceri economice și monetare și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0013/2018), 

A. întrucât Banca Europeană de Investiții (BEI) este considerată a fi „brațul financiar al 

UE” și o instituție esențială pentru sprijinirea investițiilor publice și private în interiorul 

UE și, în același timp, joacă un rol important și în afara UE, prin activitățile sale de 

acordare a împrumuturilor externe;  

B. întrucât activitățile financiare ale Grupului BEI includ atât acordarea de împrumuturi 

din resurse proprii, cât și îndeplinirea diferitelor mandate care i-au fost atribuite cu 

sprijin de la bugetul UE și din partea unor terțe părți precum statele membre ale UE; 

C. întrucât ar trebui să se acorde o atenție constantă dezvoltării de bune practici în legătură 

cu politica privind performanța și gestionarea, guvernanța și transparența Grupului BEI; 

D. întrucât BEI și-a menținut în 2016 un nivel ridicat de capacitate financiară, în 

conformitate cu previziunile pentru anul respectiv, înregistrând un excedent anual net 

de 2,8 miliarde EUR; 

E. întrucât BEI ar trebui să continue să își consolideze eforturile pentru a-și extinde în 

mod eficace activitățile de împrumut, furnizând asistență tehnică și sprijin consultativ, 

în special în regiunile cu niveluri scăzute de investiții, cu scopul de a aborda 

discrepanțele regionale, reducând în același timp sarcinile administrative pentru 

solicitanți; 

F. întrucât BEI, în calitate de instituție responsabilă de gestionarea Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS), ar trebui să urmărească în continuare să aibă un 

portofoliu de active de înaltă calitate, echilibrat din punct de vedere geografic, cu 

beneficii economice pe termen lung care generează locuri de muncă de calitate și ar 

trebui să stabilească aceasta ca principala sa prioritate pentru întreg teritoriul UE; 

G. întrucât Fondul european de investiții (FEI) ar trebui să joace un rol esențial în a 

completa intervențiile BEI ca vehicul specializat al UE în materie de capital de risc și 

de garanții care vizează în primul rând să sprijine IMM-urile și să sporească astfel 

integrarea europeană și coeziunea economică, socială și teritorială; 

H. întrucât dispozițiile contractuale incluse în contractele semnate între Grupul BEI și 

contrapărțile sale prevăd garanții împotriva fraudei, inclusiv a fraudei fiscale și a 

spălării de bani, precum și împotriva riscurilor de finanțare a terorismului; întrucât 

Grupul BEI ar trebui să solicite ca contrapărțile sale să respecte întreaga legislație 

aplicabilă; întrucât Grupul BEI ar trebui să impună dispoziții contractuale suplimentare 

care să abordeze aspecte specifice legate de transparență și integritate pe baza 

rezultatelor procesului de diligență; 

I. întrucât Grupul BEI este obligat, în temeiul tratatelor, să contribuie la integrarea, 

coeziunea economică și socială și dezvoltarea regională ale UE prin intermediul unor 

instrumente de investiții specifice, cum ar fi împrumuturile, titlurile de capital, 

garanțiile, mecanismele de partajare a riscurilor și serviciile de consiliere; 

J. întrucât Grupul BEI ar trebui să mențină o bonitate ridicată, ca atu fundamental al 

modelului său de afaceri, și un portofoliu de active de înaltă calitate, solid, cu proiecte 

de investiții robuste în cadrul FEIS și toate instrumentele financiare din portofoliul său; 
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Provocări la nivel global și principalele politici 

1. subliniază că criza economică a slăbit în mod semnificativ creșterea economică în UE și 

că una dintre principalele consecințe este declinul investițiilor în UE; subliniază că 

scăderea investițiilor publice și private a atins cote alarmante în țările cele mai afectate 

de criză, după cum reiese din datele Eurostat; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

dezechilibrele macroeconomice și la ratele șomajului încă semnificative în unele state 

membre; 

2. se așteaptă ca BEI să colaboreze în continuare cu Comisia și cu statele membre pentru a 

aborda deficiențele sistemice care împiedică anumite regiuni sau țări să profite pe 

deplin de activitățile financiare ale BEI; 

3. salută disponibilitatea Grupului BEI de a spori competitivitatea UE, de a oferi un sprijin 

real pentru creștere și crearea de locuri de muncă, precum și de a contribui la 

soluționarea provocărilor socioeconomice în interiorul și în afara UE, prin urmărirea 

obiectivelor sale generale de politică publică legate de inovare, finanțarea IMM-urilor 

și a întreprinderilor cu capitalizare medie, infrastructură, mediu, coeziunea economică 

și socială și climă; reamintește că aceste obiective necesită, de asemenea, furnizarea de 

bunuri publice; insistă asupra faptului că, pentru realizarea cu succes a obiectivelor 

Strategiei Europa 2020, toate activitățile Grupului BEI ar trebui să fie nu doar 

sustenabile din punct de vedere economic, ci și să contribuie la o UE mai inteligentă, 

mai ecologică și mai favorabilă incluziunii; invită BEI, în acest sens, să colaboreze cu 

micii actori de pe piață și cu cooperativele comunitare pentru a grupa proiectele la scară 

redusă din domeniul energiilor regenerabile și a le permite să devină eligibile pentru 

finanțare din partea BEI; subliniază nevoia de coerență între instrumentele necesare 

pentru a atinge aceste obiective; 

4. salută, în acest sens, linia de lucru a Comisiei de combinare a diferitelor surse de 

finanțare, inclusiv FEIS, instrumentele financiare de la nivelul UE gestionate la nivel 

central și resursele programului aferent fondurilor structurale și de investiții europene 

(ESI), precum și resursele statelor membre și ale băncilor și instituțiilor naționale de 

promovare, ceea ce a permis ca proiectele mai riscante și proiectele cu acces limitat la 

finanțare să fie gestionate în beneficiul IMM-urilor; 

5. salută faptul că BEI și-a confirmat angajamentul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor 

Acordului de la Paris; este de opinie că revizuirea criteriilor de împrumut pentru 

energie ale BEI, prevăzută pentru 2018, va reprezenta o bună ocazie pentru ca banca să 

inventarieze sprijinul pe care îl acordă sectorului combustibililor fosili și să publice 

datele aferente relevante, cuprinzătoare; îndeamnă banca, în acest context, să publice 

planurile de acțiune concrete ce rezultă din strategia sa din 2015 privind clima și să își 

alinieze portofoliul la obiectivul de creștere a temperaturii medii globale cu 1,5 % în 

conformitate cu Acordul de la Paris, prin eliminarea treptată, rapid și complet, a 

proiectelor din domeniul combustibililor fosili și acordând prioritate proiectelor din 

domeniul eficienței energetice și regenerabile; salută concluziile Consiliului din 

10 octombrie 2017 privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice42 și subliniază 

că este important să existe suficientă finanțare pentru investițiile ecologice sustenabile, 

                                                           
42  http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-

climate-change/pdf  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf
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inclusiv pentru bioindustrii43; solicită BEI să acorde în continuare sprijin financiar 

surselor de energie locale și sustenabile, în scopul de a depăși nivelul ridicat de 

dependență a Europei de sursele externe de energie și de a garanta securitatea 

aprovizionării; invită BEI să ia în calcul adoptarea reperelor Rio cu privire la 

schimbările climatice stabilite de OCDE și utilizate pentru urmărirea și monitorizarea 

cheltuielilor legate de climă din fondurile ESI pentru a lua mai bine în considerare 

activitățile BEI legate de politica de coeziune în evaluarea rolului fondurilor ESI în 

combaterea schimbărilor climatice; 

6. evidențiază faptul că BEI a obținut rezultate eterogene privind acțiunile de combatere a 

schimbărilor climatice, în ciuda faptului că și-a atins obiectivul de 25 % cu o marjă 

foarte redusă, per global; este preocupat de faptul că, în 16 state membre, sprijinul 

acordat de BEI pentru combaterea schimbărilor climatice nu a atins nici măcar nivelul 

de 20 % și că investițiile în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice din 2016 au 

vizat, în principal, economiile mai puternice ale UE, 70 % din sprijinul FEIS pentru 

energia din surse regenerabile fiind concentrat într-o singură țară – Belgia — în timp ce 

80 % din investițiile în eficiența energetică prin intermediul FEIS au fost alocate pentru 

Franța, Finlanda și Germania; 

7. salută faptul că BEI a reacționat la criză prin extinderea semnificativă a activităților 

sale, inclusiv în țările cele mai afectate de criză; invită BEI să sprijine în continuare 

țările UE pentru a contribui la redresarea lor economică;  

8. reamintește că este necesar să se clarifice de urgență impactul Brexitului asupra 

bugetului actual al BEI și a activităților sale, pentru ca instituția să își poată îndeplini 

rolul în continuare; observă că Regatul Unit a subscris 16,11 % din capitalul BEI, 

reprezentând 3,5 miliarde EUR din capitalul subscris și vărsat și 35,7 miliarde EUR din 

capitalul nevărsat al băncii; subliniază că este important să se clarifice valoarea 

contribuției Regatului Unit la bugetul BEI, precum și viitoarea participare economică a 

Regatului Unit; solicită statelor membre să se asigure că ieșirea Regatului Unit din UE 

nu va rezulta într-o pierdere a capacității BEI de sprijinire a economiei UE; subliniază, 

în acest sens, necesitatea de a obține cât mai curând posibil securitatea juridică în ceea 

ce privește proiectele în curs de desfășurare cofinanțate de BEI în Regatul Unit; 

consideră că, deși Regatul Unit ar trebui tratat, în ceea ce privește investițiile, ca orice 

alt stat membru înainte de ieșirea sa oficială din Uniune, BEI are dreptul să 

condiționeze acordarea investițiilor de garantarea respectării criteriilor de eligibilitate a 

investițiilor, în special în ceea ce privește standardele de mediu, pe toată durata 

investițiilor; 

9. subliniază importanța activităților de finanțare ale BEI în vecinătatea estică și sudică 

pentru a sprijini țările care pun în aplicare reforme democratice și economice dificile pe 

calea lor către UE; reamintește că principalele activități de finanțare ar trebui să aibă ca 

obiectiv atât nevoile urgente, cât și problemele pe termen mai lung, cum ar fi 

reconstruirea infrastructurii, asigurarea unor locuințe adecvate și a unor infrastructuri 

adecvate pentru situații de urgență, precum și combaterea șomajului în rândul tinerilor; 

subliniază că BEI trebuie să desfășoare operațiuni externe, astfel încât activitățile sale 

să se concentreze cu predilecție asupra zonelor de importanță majoră pentru UE; 

evidențiază, în acest sens, extinderea mandatului BEI de acordare a împrumuturilor 

                                                           
43  De exemplu, proiecte solide, cu un rating bun, care nu primesc finanțare din partea 

întreprinderii comune pentru bioindustrii. 
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externe pentru a intensifica activitățile în vecinătatea sudică, în regiunea 

mediteraneeană, în America Latină și în Asia; subliniază, de asemenea, potențialul 

considerabil al operațiunilor BEI de îmbunătățire a situației economice din regiunile 

care prezintă un interes geopolitic major, în special din Ucraina, țară care se confruntă 

cu o criză economică gravă din cauza actualului conflict armat din estul Ucrainei; 

10. consideră că BEI, în calitate de „bancă a UE” inclusă în tratate și reglementată de 

acestea și de protocolul relevant anexat la acestea, trebuie să se ridice la înălțimea 

acestui statut deosebit, care aduce cu sine drepturi și responsabilități deosebite; observă 

că BEI joacă un rol-cheie în implementarea unui număr tot mai mare de instrumente 

financiare care mobilizează fondurile bugetare ale UE; 

11. ia act de faptul că, potrivit Planului operațional pentru perioada 2017-2019, se 

preconizează o nouă creștere a valorii împrumuturilor semnate de BEI în 2019 (la 

76 miliarde EUR, după o scădere de la 77 miliarde EUR în 2014 la 73 miliarde EUR în 

2016); subliniază că contextul actual ar trebui să încurajeze banca să adopte obiective și 

mai ambițioase și să sporească împrumuturile semnate de BEI; reamintește că BEI ar 

trebui să joace un rol fundamental în punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 prin 

intermediul instrumentelor precum Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea 

Europei; 

12. salută angajamentul BEI de a combate cauzele profunde ale migrației și de a întreprinde 

acțiuni în țările puternic afectate de criza migrației, inclusiv prin consolidarea și 

completarea acțiunii umanitare și furnizarea de sprijin pentru creșterea economică, 

dezvoltarea și investițiile necesare pentru infrastructurile urbane, de sănătate și 

educaționale și sociale, moderne și sustenabile, stimularea activităților economice 

pentru crearea de locuri de muncă și promovarea cooperării transfrontaliere dintre 

statele membre și țările terțe; se așteaptă ca, în acest scop, Grupul BEI să își intensifice 

eforturile de coordonare a inițiativei sale privind reziliența economică și a mandatului 

de acordare a împrumuturilor externe revizuit cu Fondul european pentru dezvoltare 

durabilă (FEDD); solicită o creștere a ajutorului financiar pentru proiectele care ar 

contribui la atenuarea costurilor economice asociate cu criza migrației, având totodată 

un impact pozitiv asupra cetățenilor, refugiaților și altor migranți din statele membre 

care se confruntă cu cele mai mari fluxuri de refugiați și de migranți; 

13. salută, în acest sens, inițiativa BEI privind reacția la situațiile de criză și reziliența, 

menită să sporească cuantumul ajutorului acordat țărilor din vecinătatea de sud a 

Europei și din Balcani cu 6 miliarde EUR; solicită ca această inițiativă să genereze o 

reală adiționalitate față de activitățile actuale desfășurate de BEI în această regiune; 

14. ia act de propunerea BEI de a înființa, în cadrul Grupului, o filială – folosind drept 

model FEI – dedicată finanțărilor acordate în afara Europei; se așteaptă să fie informat 

în timp util despre orice evoluție legată de această chestiune; 

15. salută Strategia Grupului BEI privind egalitatea de gen și capacitarea economică a 

femeilor, publicată în 2017; consideră că ar trebui să se aplice o perspectivă de gen 

tuturor operațiunilor financiare ale Grupului BEI; se așteaptă să fie creat un plan de 

acțiune pentru egalitatea de gen, care să stabilească obiective ambițioase și să fie însoțit 

de indicatori concreți, urmând ca acesta să fie pus în aplicare în curând; 

16. salută acordul la care s-a ajuns cu privire la prelungirea și ajustarea FEIS și se așteaptă 
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ca fondul revizuit și Platforma europeană de consiliere în materie de investiții 

îmbunătățită să permită rezolvarea problemelor identificate în sistemul actual, și anume 

în ceea ce privește adiționalitatea, sustenabilitatea, acțiunile în domeniul climei, 

echilibrul geografic și activitățile platformei de consiliere; subliniază importanța evitării 

dezechilibrelor geografice în activitatea de creditare a BEI, astfel încât să se asigure o 

distribuție geografică și sectorială mai largă, fără a compromite nivelul ridicat al 

calității proiectelor; invită BEI să își consolideze în continuare colaborarea cu băncile și 

instituțiile naționale de promovare pentru a-și amplifica raza de acțiune, a dezvolta în 

continuare activitățile de consiliere și asistența tehnică, cu scopul de a aborda 

chestiunea echilibrului geografic pe termen lung; remarcă paleta largă de experiențe 

asociată proiectelor FEIS; sprijină și încurajează continuarea schimbului de bune 

practici între BEI și statele membre pentru a asigura eficiența economică și un efect de 

pârghie adecvat al planului Juncker, care vor avea un impact în viața cetățenilor UE; 

17. ia act de faptul că, în sectorul social, BEI acordă în medie împrumuturi de 

1 miliard EUR pe an pentru proiecte de locuințe sociale (care au cunoscut o creștere 

importantă în ultimii ani și o mai mare diversificare a promotorilor și debitorilor), de 

1,5 miliarde EUR pentru infrastructura de sănătate și de 2,4 miliarde EUR pentru 

proiecte de infrastructură în domeniul educației; subliniază că dezvoltarea în continuare 

a finanțării acordate de BEI în acest sector ar reflecta progresele actuale în direcția 

susținerii pilonului UE al drepturilor sociale și al asigurării faptului că, în conformitate 

cu așteptările, Grupul BEI acordă prioritate acelor proiecte care au cel mai mare impact 

asupra creării de locuri de muncă sustenabile la nivel local; 

18. salută faptul că, potrivit informării departamentului economic al BEI din 

28 septembrie 2017, investițiile cumulative aprobate de Grupul BEI în 2015 și 2016 vor 

contribui cu 2,3 % la PIB-ul UE până în 2020 și vor crea 2,25 de milioane de locuri de 

muncă suplimentare, ceea ce demonstrează impactul macroeconomic substanțial al 

BEI; încurajează BEI să își extindă și mai mult capacitatea de analiză macroeconomică, 

inclusiv activitățile de cercetare privind impactul macroeconomic al activităților sale, 

precum și activitatea sa analitică generală și studiile sectoriale și gama de lucrări și 

publicații empirice, devenind astfel și o „bancă de cunoștințe”; invită BEI să 

îmbunătățească în continuare evaluarea proiectelor, utilizând indicatori de impact mai 

variați, mai preciși și mai optimizați; 

19. recunoaște importanța rolului anticiclic jucat de BEI în ultimii ani; consideră că una 

dintre principalele priorități pentru BEI odată ce economia revine la nivelurile de 

investiții anterioare crizei ar trebui să fie axarea pe acoperirea deficitului de investiții în 

domenii în care piețele nu reușesc acest lucru, de exemplu din cauza concentrării lor 

persistente pe termen scurt și a incapacității de a evalua corect costul externalităților pe 

termen lung, pentru a impulsiona investițiile sustenabile, progresul tehnologic și 

inovația, contribuind astfel la o creștere durabilă; subliniază necesitatea de a acorda 

prioritate proiectelor bazate pe inovare, cu o valoare adăugată clară pentru UE, precum 

și dezvoltării regionale, prin sprijinirea unor proiecte precum revitalizarea zonelor 

rurale și a altor regiuni subdezvoltate și mai puțin accesibile;  

20. subliniază faptul că BEI a jucat și continuă să joace un rol pozitiv în reducerea 

deficitului negativ de investiții publice; subliniază că investițiile, reformele structurale 

responsabile și sustenabile și politicile bugetare solide trebuie să facă parte integrantă 

dintr-o strategie generală; solicită coordonarea activităților BEI în statele membre cu 

activitățile, politicile și obiectivele guvernelor stabilite în programele naționale de 
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reformă și în recomandările specifice fiecărei țări, ori de câte ori această coordonare 

este posibilă; 

21. subliniază că, la nivelul UE, există motive structurale majore care adâncesc deficitele 

de investiții între statele membre; invită BEI să își sporească asistența tehnică pentru a 

aborda capacitatea redusă de generare de proiecte din unele state membre; solicită BEI 

să furnizeze informații mai detaliate cu privire la locurile de muncă create în mod direct 

și indirect de fiecare proiect finanțat; 

22. subliniază faptul că BEI are obligația, în temeiul tratatelor, să contribuie la dezvoltarea 

echilibrată și constantă a pieței interne prin intermediul activității sale principale, 

acordarea de credite, să sprijine proiecte de dezvoltare a regiunilor mai puțin dezvoltate 

și proiecte care au un caracter transfrontalier, în sinergie cu fondurile ESI; subliniază de 

aceea potențialul pe care îl are rolul complementar important al BEI în punerea în 

aplicare a politicii de coeziune, care ar trebui să rămână întotdeauna bazată pe 

performanță și orientată spre rezultate, inclusiv prin intermediul unor activități menite 

să suplimenteze capacitățile de pregătire a proiectelor, serviciile de consultanță și de 

analiză, precum și împrumuturile pentru cofinanțarea la nivel național a fondurilor ESI; 

invită Comisia și BEI să-și coordoneze mai bine eforturile pentru a promova și mai 

mult schimbul de bune practici și a face cunoscute oportunitățile de investiții în toate 

regiunile europene, inclusiv cele care nu sunt acoperite de Fondul de coeziune, pentru a 

atinge într-o proporție mai mare obiectivele de coeziune economică, socială și 

teritorială; 

23. subliniază că BEI, în calitatea sa de instituție financiară publică ce finanțează proiecte 

vizând punerea în aplicare a politicilor și a priorităților UE, ar trebui să contribuie la 

coeziunea economică, socială și teritorială, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate, 

potrivit dispozițiilor din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; remarcă cu 

îngrijorare totuși că, judecând după repartizarea geografică a împrumuturilor acordate 

în țările în care se derulează proiectele, cinci state membre, cele mai mari economii din 

UE, au primit 54,11 % din totalul împrumuturilor acordate în 2016; îndeamnă BEI și 

Comisia să examineze motivele care au determinat această situație și să prezinte un 

raport în acest sens Parlamentului înainte de jumătatea lui 2018; subliniază necesitatea 

unei distribuiri teritoriale mai largi a fondurilor, inclusiv a FEIS, care ar trebui să fie 

întotdeauna complementare cu fondurile ESI, pentru a atinge obiectivul de a reduce 

disparitățile regionale; subliniază că BEI trebuie să joace un rol mai însemnat în 

finanțarea unor proiecte legate de antreprenoriatul social și întreprinderile nou-

înființate, accelerarea creșterii infrastructurii sociale, energia din surse regenerabile, 

eficiența energetică și proiectele economiei circulare; reamintește în acest context că 

BEI investește masiv și în țări din afara UE; 

24. ia act de evaluarea intermediară la jumătatea perioadei a tuturor instrumentelor 

financiare ale programului Orizont 2020 (InnovFin), gestionată de Grupul BEI, și de 

cele 15 recomandări cuprinse în aceasta; se așteaptă ca Grupul BEI să formuleze o 

strategie detaliată privind calea pe care are de gând să o urmeze în vederea punerii în 

aplicare a acestor recomandări; 

Conformitatea 

25. își reiterează poziția potrivit căreia cadrul juridic european, inclusiv Statutul BEI, 

Regulamentul privind FEIS, cele patru regulamente privind politica agricolă comună 
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(PAC) și cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime) 

ar trebui să interzică folosirea fondurilor UE care ajung în cele din urmă la beneficiari 

finali sau la intermediari financiari despre care există dovezi că sunt implicați în 

evaziune fiscală sau în fraudă fiscală; 

26. reamintește că politica privind jurisdicțiile neconforme (JNC) a BEI trebuie să fie 

ambițioasă; ia act de faptul că un sistem bazat pe lista comună a UE a jurisdicțiilor din 

țări terțe care nu respectă normele de bună guvernanță fiscală, care a fost aprobată de 

Consiliul UE la 5 decembrie 2017 și care va prevala asupra listelor altor organizații de 

vârf în caz de conflicte, reprezintă un pas pozitiv, însă insuficient, și solicită ca 

raportarea pentru fiecare țară în parte, fără excepții, să devină o parte esențială a 

strategiei BEI privind responsabilitatea socială a întreprinderilor; invită BEI: să 

respecte standardele relevante și legislația aplicabilă privind prevenirea spălării de bani 

și lupta împotriva terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale; să nu utilizeze 

sau să nu se implice în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în scheme de 

planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe 

fiscale, astfel cum sunt prevăzute în actele legislative ale Uniunii, concluziile 

Consiliului, comunicările Comisiei sau în scrisorile de punere în întârziere emise de 

Comisie; să nu întrețină relații de afaceri cu entități înregistrate sau stabilite în 

jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor 

fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de 

informații; invită BEI ca, în urma consultării Comisiei și a părților interesate, să își 

revizuiască și să își actualizeze politica privind jurisdicțiile neconforme în lumina 

adoptării listei susmenționate a Uniunii cu jurisdicțiile necooperante; invită Comisia ca, 

la rândul său, să prezinte Parlamentului European și Consiliului, în fiecare an, un raport 

privind punerea în aplicare a acestei politici;  

27. constată că Comisia a blocat în trecut unele proiecte prezentate de instituțiile financiare 

internaționale (IFI)44, deoarece implicau mecanisme fiscale nejustificat de complexe, 

profitând de regimurile fiscale prejudiciabile sau absente din țările terțe; solicită 

Comisiei și BEI să includă în raportul lor anual informații privind proiectele în cazul 

cărora fondurile au fost transferate către jurisdicții offshore; subliniază că este necesar 

ca IFI să elimine riscul ca fondurile UE să contribuie în mod direct sau indirect la 

evitarea obligațiilor fiscale și la frauda fiscală;  

28. ia act de faptul că au fost exprimate preocupări cu privire la proiecte finanțate de BEI 

care implică structuri offshore și jurisdicțiile necooperante; invită Comisia să publice 

un raport public anual privind utilizarea fondurilor UE în legătură cu structurile 

offshore și transferurile de bani de la BEI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (BERD) către aceste structuri, inclusiv numărul și natura proiectelor 

blocate, explicații privind motivele pentru blocarea proiectelor și acțiunile întreprinse 

ca urmare a acestui fapt, pentru a se asigura că fondurile UE nu contribuie direct sau 

indirect la evitarea obligațiilor fiscale și la frauda fiscală; 

29. salută faptul că BEI ține seama de impactul fiscal în țările în care se face investiția și de 

modul în care investiția contribuie la dezvoltarea economică, la crearea de locuri de 

muncă și la reducerea inegalităților; 

                                                           
44  BEI, FEI și Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile. 
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30. consideră că, în calitatea sa de bancă a Uniunii Europene, BEI ar trebui să își intensifice 

eforturile pentru a se asigura că intermediarii financiari cu care interacționează nu 

utilizează sau nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în 

sisteme sau practici de planificare fiscală agresivă care nu respectă criteriile de bună 

guvernanță fiscală prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv în recomandările și 

comunicările Comisiei; subliniază că BEI ar trebui să se asigure, totodată, că 

intermediarii financiari nu sunt implicați în fapte de corupție, spălare de bani, 

criminalitate organizată sau terorism; 

31. subliniază că este necesar ca BEI să dispună de informații fiabile și complete privind 

beneficiarii reali ai finanțărilor din fondurile BEI, inclusiv în cazurile în care finanțarea 

se bazează pe fonduri de investiții în societăți necotate; îndeamnă, prin urmare, BEI să 

își consolideze procedura de obligație de diligență și de transparență atunci când 

lucrează cu intermediari financiari; consideră că utilizarea de criterii pentru selectarea 

intermediarilor financiari și deținerea de informații actualizate privind proprietatea 

efectivă a societăților, inclusiv fiduciile, fundațiile și paradisurile fiscale, reprezintă 

bune practici de urmat în permanență; ia act de faptul că BEI identifică beneficiarii reali 

ai acestor societăți în cursul procesului de diligență; invită BEI să își consolideze și mai 

mult condițiile contractuale prin integrarea unei clauze sau a unei trimiteri la buna 

guvernanță în scopul de a atenua riscurile de integritate și cele reputaționale; insistă că 

BEI trebuie să elaboreze o listă publică strictă care să cuprindă criteriile de selecție a 

intermediarilor financiari, în scopul de a da mai multă vigoare angajamentului UE în 

lupta împotriva abuzurilor fiscale și de a preveni cu mai mult succes riscurile de 

corupție și infiltrare a crimei organizate;  

32. salută eforturile BEI de a asigura diligența necesară cu privire la contrapărțile și 

operațiunile Grupului BEI, inclusiv activități de monitorizare și controale permanente, 

astfel încât să se garanteze că BEI nu facilitează, fără să vrea, corupția, frauda, 

coluziunea, coerciția, spălarea de bani, frauda fiscală, practicile fiscale prejudiciabile 

sau finanțarea terorismului, în special prin publicarea unor rapoarte de activitate 

periodice de către Biroul de conformitate (Office of the Chief Compliance Officer — 

OCCO) și strânsa cooperare cu Inspectoratul General al BEI; solicită BEI să se alinieze 

la noul sistem de alertă rapidă și de excludere, prevăzut de Comisia Europeană; 

33. salută cooperarea și schimburile dintre Grupul BEI și diferitele servicii ale Comisiei 

privind măsurile cuprinse în pachetul împotriva evitării obligațiilor fiscale, cu scopul de 

a clarifica domeniul de aplicare și principalele elemente ale pachetului legislativ, rolul 

și implicarea Grupului BEI, precum și participarea acestuia la un dialog cu organizațiile 

societății civile pe marginea acestor chestiuni, atât la nivelul Consiliului de 

administrație al Grupului BEI, cât și la nivelul serviciilor BEI, cum ar fi OCCO; invită 

BEI să fie mai atent la evitarea obligațiilor fiscale în verificările sale de diligență; 

Răspunderea 

34. consideră că rolul economic consolidat al Grupului BEI, capacitatea sa investițională 

mai mare și utilizarea bugetului UE pentru a garanta operațiunile acestuia trebuie să fie 

însoțite de o mai mare transparență și o răspundere sporită, astfel încât să se asigure un 

control public veritabil al activităților sale, al selecției proiectelor și al priorităților de 

finanțare; 

35. recunoaște faptul că BEI prezintă anual Parlamentului trei rapoarte privind activitățile 
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sale și că Președintele și membri ai personalului BEI participă cu regularitate la audieri, 

la cererea Parlamentului și a comisiilor sale; reamintește, cu toate acestea, cererea sa 

vizând un control parlamentar sporit și mai multă transparență din partea BEI; își 

reiterează, în acest sens, apelul la semnarea unui acord interinstituțional între BEI și 

Parlament privind schimbul de informații, care să includă posibilitatea ca deputații să 

adreseze președintelui BEI întrebări cu solicitare de răspuns scris; 

36. reamintește că transparența în punerea în aplicare a politicilor UE nu numai că 

contribuie la consolidarea responsabilității corporative și credibilității generale ale 

Grupului BEI, oferind o imagine de ansamblu clară asupra tipului de intermediari 

financiari și de beneficiari finali, dar contribuie și la consolidarea eficacității și 

sustenabilității proiectelor finanțate și permite o abordare ce nu tolerează deloc frauda 

și corupția în portofoliul său de împrumuturi;  

37. salută faptul că politica de transparență a Grupului BEI se bazează pe o prezumție de 

divulgare și că oricine poate avea acces la documente și informații ale Grupului BEI; 

reamintește recomandarea sa privind publicarea pe site-ul de internet al Grupului BEI a 

unor documente neconfidențiale, cum ar fi acordurile interinstituționale și 

memorandumurile, și îndeamnă Grupul BEI să nu se oprească aici, ci să continue să 

caute în permanență modalități de îmbunătățire; 

38. sugerează că Grupul BEI ar trebui să urmeze exemplul Societății Financiare 

Internaționale (SFI) din cadrul Grupului Băncii Mondiale și să înceapă să publice 

informații privind subproiectele cu risc ridicat pe care le finanțează prin intermediul 

băncilor comerciale (intermediarii/vehiculele financiare principale utilizate de Grupul 

BEI pentru finanțarea IMM-urilor); 

39. salută faptul că toate documentele aferente proiectelor deținute de Grupul BEI sunt 

divulgate la cerere; solicită Grupului BEI să definească orientări pentru informațiile de 

bază care nu sunt sensibile și care ar putea fi divulgate în legătură cu cererile de 

divulgare proactivă la nivel de proiect; 

40. solicită ca politica de divulgare a Grupului BEI să asigure un nivel din ce în ce mai 

ridicat de transparență în ceea ce privește principiile care reglementează politica sa de 

prețuri și organismele de guvernanță; salută, în acest sens, publicarea proceselor-

verbale ale reuniunilor Consiliului de administrație al Grupului BEI din ianuarie 2017, 

registrul public de documente, precum și publicarea datelor privind proiectele prin 

intermediul Inițiativei internaționale privind transparența ajutoarelor45; solicită 

publicarea proceselor-verbale ale reuniunilor Comitetului de direcție. 

41. ia act de revizuirile în curs de desfășurare ale politicii Grupului BEI referitoare la 

denunțare; îndeamnă Grupul BEI să consolideze independența, legitimitatea, 

accesibilitatea, predictibilitatea, echitatea și transparența mecanismului său de tratare a 

plângerilor, inclusiv prin implicarea directorilor și îmbunătățirea protecției 

reclamanților; consideră că aceste de măsuri sunt, în mod clar, în interesul băncii, al 

părților interesate și al instituțiilor UE; 

                                                           
45  Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la Raportul anual 

pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (Texte adoptate, 
P8_TA(2016)0200). 
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42. ia act de faptul că, în 2016, din 120 de cazuri raportate Diviziei pentru investigațiile în 

materie de fraudă din cadrul Inspectoratului General, 53 % au fost prezentate de către 

personalul Grupului BEI; salută faptul că mecanismul de raportare a fraudelor de pe 

site-ul BEI este disponibil acum în 30 de limbi46; consideră că BEI ar trebui să 

urmărească cu atenție activitatea în curs privind protecția avertizorilor la nivelul UE și, 

prin urmare, să își îmbunătățească în continuare posibilitățile de raportare; 

43. invită Grupul BEI să pună accentul constant pe controlul performanței prin intermediul 

evaluărilor performanței și al impactului dovedit; îl încurajează să continue să își 

perfecționeze indicatorii de monitorizare, mai precis indicatorii săi de adiționalitate, cu 

scopul de a evalua impactul cât mai devreme posibil în faza de generare a proiectului și 

de a furniza Consiliului de administrație informații suficiente cu privire la impactul 

avut în vedere, în special în ceea ce privește contribuția proiectelor la politicile UE, de 

exemplu, efectul acestora asupra ocupării forței de muncă (atât în timpul punerii în 

aplicare, cât și în timpul fazei operaționale); subliniază, de asemenea, că performanța 

finanțării din partea Grupului BEI nu poate fi determinată doar pe baza unei evaluări a 

impactului său financiar și solicită, prin urmare, să se mențină un echilibru adecvat între 

obiectivele operaționale definite în funcție de cifra de afaceri și obiectivele nefinanciare 

legate de personalul Grupului BEI; îndeamnă, de exemplu, ca evaluările performanței 

să indice care obiective specifice din cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) 

ale ONU sunt vizate de proiect și în ce măsură acesta a contribuit la îndeplinirea lor; 

consideră că este esențial ca populația rezidentă din zonele limitrofe proiectelor de 

infrastructură finanțate să fie implicată activ în evaluarea acestora; 

44. salută faptul că BEI continuă să lucreze la perfecționarea metodei sale de raportare a 

impactului, de exemplu, pentru a înregistra corect investițiile mobilizate prin 

intermediul diferitelor structuri de împrumuturi intermediate și noi produse, precum și 

măsurile luate în comun împreună cu alte bănci de dezvoltare multilaterale în ceea ce 

privește armonizarea aspectelor esențiale ale raportării impactului, de pildă în raportul 

recent elaborat pe tema raportării legate de finanțarea schimbărilor climatice și raportul 

în curs de elaborare privind acordarea de împrumuturi în toate sectoarele; 

45. salută faptul că măsurarea rezultatelor (ReM+) duce treptat la o „schimbare a culturii” 

în cadrul Grupului BEI; solicită armonizarea și generalizarea acestui exercițiu, 

integrând în plus indicatorii de la Addis Abeba și de la Paris, pe cât posibil; consideră 

că adaptarea suplimentară a unor astfel de indicatori prin integrarea opiniilor locale ar 

putea reduce depărtarea acestora, fără a le afecta independența; 

46. solicită BEI să ia în considerare contextul local atunci când investește în țări terțe; 

reamintește că investițiile în țări terțe nu se pot baza doar pe o abordare de maximizare 

a profitului, ci trebuie să aibă drept obiectiv și generarea pe termen lung de creștere 

economică durabilă produsă de sectorul privat și reducerea sărăciei prin crearea de 

locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la resursele productive; 

47. ia act de faptul că, în numeroase țări în care BEI desfășoară operațiuni, drepturile 

omului și, în special, libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere, sunt atacate în 

numeroase moduri, de la acțiuni violente de reprimare a protestelor și incriminarea 

exprimării libere, până la arestări arbitrare, plasarea în detenție a apărătorilor drepturilor 

                                                           
46  http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity 

report_2016_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activityreport_2016_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activityreport_2016_en.pdf
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omului și impunerea de restricții asupra organizațiilor societății civile; invită BEI să 

adopte un plan de acțiune în domeniul drepturilor omului, pentru a pune în aplicare 

obiectivele Cadrului strategic și ale Planului de acțiune ale UE privind drepturile 

omului și democrația și principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 

omului, cu scopul de a preveni orice impact negativ al proiectelor BEI asupra 

drepturilor omului, pentru a se asigura că proiectele BEI contribuie la consolidarea și 

realizarea drepturilor omului și pentru a oferi căi de atac în caz de încălcare a 

drepturilor omului; 

48. salută publicarea cadrului metodologic ReM, dar consideră că rezultatele acestor 

evaluări ar trebui făcute publice pentru orice operațiune, inclusiv pentru impactul social 

și de mediu la nivel de proiecte sau subproiecte; salută revizuirea la jumătatea perioadei 

a mandatului extern al BEI, în urma căruia BEI va comunica acum, la cerere, 

Parlamentului fișele ReM pentru proiectele acoperite de garanția bugetară a UE; invită 

totuși BEI să publice mai multe fișe ReM pentru proiecte individuale în afara UE și fișe 

de evaluare a celor trei piloni pentru proiectele din UE, cu scopul de a consolida 

transparența băncii; 

49. Invită BEI să publice toate documentele relevante în ceea ce privește împrumuturile 

acordate industriei autovehiculelor pentru dezvoltarea tehnologiei diesel, inclusiv 

raportul respectiv al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și recomandările 

sale privind împrumuturile BEI către Volkswagen și, mai general, să explice în ce 

măsură împrumuturile au fost acordate societăților din sectorul autovehiculelor despre 

care s-a constatat că au manipulat emisiile și să ofere o prezentare generală a modului 

în care multe dintre aceste împrumuturi au fost considerate ca fiind acțiuni climatice; 

solicită, în acest context, clarificări cu privire la sistemul de control și echilibru în 

vigoare pentru a asigura o adevărată orientare privind tehnologia curată pentru 

acordurile de împrumut mai recente încheiate cu societățile din sectorul 

autovehiculelor, cum ar fi cele care sprijină activitățile de cercetare și dezvoltare în 

domeniul conectivității, al motoarelor hibride eficiente care funcționează cu benzină și 

energie electrică, al automobilelor electrice pe distanțe mai mari și al sistemelor 

avansate de asistență a conducerii; 

50. salută adoptarea de către Grupul BEI a unor standarde ridicate în materie de 

transparență și responsabilitate pentru activitatea de acordare de împrumuturi pentru 

IMM-uri și faptul că raportarea obligatorie de către intermediarii financiari privind 

fiecare IMM care a beneficiat de sprijin din partea Grupului BEI va ține seama de 

aceste rezultate atunci când se examinează tranzacții ulterioare cu același intermediar; 

51. subliniază că, în urma intrării în vigoare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal47 și a 

Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în 

aplicare a cooperării consolidate privind instituirea Parchetului European („EPPO”)48, 

EPPO examinează operațiunile BEI din statele membre ori de câte ori autoritățile 

naționale sau Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) au motive să suspecteze 

că a fost comisă o infracțiune în acest context; 

                                                           
47  JO L 198, 28.7.2017, p. 29. 
48  JO L 283, 31.10.2017, p. 1. 
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52. observă că nu există prea multe informații cu privire la măsura în care activitățile de 

creditare ale BEI contribuie la realizarea obiectivelor politicii de coeziune; de aceea, 

solicită BEI să prezinte în raportul său anual capitole speciale consacrate evaluării 

impactului activităților BEI menite să sprijine punerea în aplicare a politicii de coeziune 

de către statele membre, inclusiv activitățile interregionale aferente, și să ofere 

informații detaliate privind utilizarea împrumuturilor în proiectele și programele 

politicii de coeziune, inclusiv cu referire la repartiția geografică a sprijinului acordat, la 

contribuția sa efectivă la realizarea obiectivelor politicii de coeziune, inclusiv a 

principiilor orizontale și a obiectivelor Strategiei Europa 2020, cât și la capacitatea 

concretă de a mobiliza investiții private; subliniază, în acest context, responsabilitatea 

BEI de a furniza Parlamentului European, Curții de Conturi și altora date suficiente, 

inclusiv cu privire la costurile și administrarea produselor sale, și consideră, de 

asemenea, că datele agregate la nivelul UE privind combinația investițiilor aferente 

politicii de coeziune și cu cele aferente BEI oferă valoare adăugată; 

Activitățile financiare ale Grupului BEI 

53. invită Grupul BEI să colaboreze activ cu Comisia în cadrul unui proces de raționalizare 

a numărului și tipurilor de instrumente financiare în următorul cadru financiar 

multianual (CFM) și să anticipeze procesul, atrăgând atenția, ca un prim pas, asupra 

dublărilor sau suprapunerilor existente, pe baza propriei experiențe;  

54. consideră că instrumentele financiare ale Grupului BEI ar trebui să fie folosite pentru 

proiecte alese pe baza meritelor lor, a potențialului lor de a crea valoare adăugată pentru 

UE în ansamblul său, precum și a adiționalității efective, în special în domenii unde 

piețele nu reușesc să finanțeze și să sprijine proiecte, găsind echilibrul adecvat între un 

profil de risc posibil mai ridicat și nevoia fundamentală de a menține bonitatea ridicată 

a acestuia; 

55. avertizează, în acest sens, că instrumentele orientate spre piață riscă să devieze focusul 

bugetului UE de la bunurile comune publice ale UE și încurajează Grupul BEI să își 

intensifice raportarea către Comisie axată pe calitatea, nu pe cantitatea finanțărilor sale 

în contextul instrumentelor financiare; 

56. constată că, pentru a utiliza pe deplin capacitatea suplimentară de asumare a riscurilor, 

Grupul BEI a elaborat diverse noi produse care vor permite asumarea de riscuri mai 

mari (de exemplu, datorii subordonate, participarea la capital, partajarea riscurilor cu 

băncile) și și-a revizuit politica riscului de credit și criteriile de eligibilitate pentru a 

permite o flexibilitate crescută; 

57. invită Grupul BEI să își dezvolte în continuare cultura riscului pentru a-și îmbunătăți 

eficacitatea, respectiv complementaritatea și sinergiile dintre intervențiile sale și 

diferitele politici ale UE, în special prin sprijinirea întreprinderilor inovatoare, a 

proiectelor de infrastructură și a IMM-urilor care își asumă riscuri sau care se dezvoltă 

în regiuni defavorizate din punct de vedere economic sau în regiuni lipsite de 

stabilitate, în conformitate cu obiectivul recurent și de lungă durată al unui acces mai 

facil la finanțare al IMM-urilor, fără a compromite însă principiile bunei gestiuni sau a 

periclita bonitatea ridicată a BEI; reamintește că, dacă se dorește ca ele să contribuie la 

dezvoltarea economică a UE, precum și la coeziunea economică, socială și teritorială, 

instrumentele bazate pe transferarea riscurilor nu pot fi lipsite de riscuri; insistă că BEI 

și acționarii săi trebuie să fie pe deplin conștienți de acest lucru; încurajează BEI să 
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evalueze posibilitatea de a oferi obligațiuni ale BEI pentru achiziționare directă; 

58. ia act de faptul că sprijinul acordat de Grupul BEI pentru IMM-uri și întreprinderi cu 

capitalizare medie s-a ridicat la o sumă record de 33,6 miliarde EUR și a sprijinit 

crearea a 4,4 milioane de locuri de muncă în 2016; subliniază importanța unui sprijin 

continuu din partea Grupului BEI pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie 

prin sporirea accesului acestora la finanțare; subliniază că IMM-urile reprezintă coloana 

vertebrală a economiei europene și ar trebui să rămână principala țintă a activităților de 

acordare de împrumuturi ale Grupului BEI prin consolidarea în mai mare măsură a 

instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie; 

59. reamintește că peste 90 % din IMM-urile din UE sunt microîntreprinderi care asigură 

aproape 30 % din locurile de muncă din sectorul privat; atrage atenția asupra faptului că 

microîntreprinderile sunt mai vulnerabile la șocurile economice decât firmele mai mari 

și pot rămâne defavorizate în ceea ce privește acordarea de credite, în special atunci 

când își au sediul într-o regiune unde contextul economic și bancar este nefavorabil; 

invită BEI să elaboreze o strategie pentru a remedia faptul că, în aceste circumstanțe, 

IMM-urile se confruntă cu dificultăți pentru a obține accesul la finanțarea proiectelor; 

60. ia act de faptul că accesul la finanțare reprezintă în continuare un obstacol major în 

calea dezvoltării industriilor culturale și creative (ICC); subliniază necesitatea urgentă 

de a finanța inițiativele care vizează consolidarea acestor industrii; subliniază 

potențialul BEI și FEIS de a sprijini sectorul creativ, îndeosebi prin finanțarea IMM-

urilor; invită BEI să abordeze lipsa finanțării acordate de FEIS industriilor culturale și 

creative, studiind eventualele interacțiuni cu programul Europa creativă; 

61. invită Grupul BEI să se bazeze în continuare pe intermediari solizi din punct de vedere 

financiar, cum ar fi NPBI, pentru instrucțiunile legate de anumite tipuri de proiecte, 

ceea ce nu i-ar pune în pericol bonitatea ridicată; 

62. consideră că numeroase norme de guvernanță ale Grupului BEI sunt concepute pentru 

a-i proteja bonitatea ridicată, însă sunt disponibile foarte puține informații despre cât de 

aproape este Grupul BEI de un rating mai scăzut; 

63. subliniază faptul că obligația de diligență a proiectelor de investiții finanțate de Grupul 

BEI ar trebui să se bazeze atât pe factori legați de randamentul financiar, cât și pe 

factori care nu sunt legați de randamentul financiar, ci de realizarea altor tipuri de 

obiective, cum ar fi contribuția proiectului la convergența economică ascendentă și la 

coeziunea în UE, sau de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 sau a ODD; 

consideră că Grupul BEI ar trebui să explice aceste criterii nefinanciare investitorilor 

instituționali și privați (de exemplu, fondurile de pensii și societățile de asigurări) într-

un mod corespunzător, promovând astfel punerea unui accent mai puternic pe impactul 

socioeconomic și de mediu în sectorul financiar; 

64. consideră că, în cazurile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica 

realizarea unui proiect viabil sau în cazul 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 o situație a investițiilor sub 

nivelul optim, Grupul BEI ar trebui să implementeze și să documenteze modificările 

aduse, în special în ceea ce privește remunerarea garanției UE către BEI, cu scopul de a 

contribui la o reducere a costului finanțării operațiunii suportat de beneficiarul finanțării 
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din partea Grupului BEI prin intermediul instrumentelor financiare, astfel încât să se 

faciliteze implementarea proiectului; consideră că ar trebui depuse eforturi similare, 

după caz, pentru a se asigura că instrumentele financiare sprijină proiecte mici și că, în 

cazul în care utilizarea unor intermediari la nivel local sau regional permite o reducere a 

costurilor de finanțare din instrumentul financiar pentru proiectele mici, se ia în 

considerare și această formă de utilizare; 

65. salută strategia de capital aprobată recent care implică mai multe evaluări ale 

operațiunilor legate de capital în vederea abordării deficitului de finanțare a capitalului 

propriu în domeniile prioritare ale inovării și infrastructurii în UE, în special în două 

domenii ale pieței: finanțarea indirectă a capitalului propriu (investiții de capital în 

fonduri pentru infrastructură și programe de coinvestiții) și finanțarea directă prin 

participare la capital (împrumuturi de cvasicapital acordate corporațiilor și împrumuturi 

de cvasicapital acordate întreprinderilor cu capitalizare medie) cu o combinație de 

instrumente directe și indirecte (fonduri de capital și împrumuturi participative); 

66. salută sprijinul deja acordat din FEI platformelor de finanțare participativă în sfera de 

aplicare a activităților existente, disponibilitatea de a continua sprijinirea platformelor 

în mod selectiv în sfera de aplicare sau prin extinderea programelor existente, precum și 

activitatea desfășurată în comun cu Comisia cu privire la un potențial proiect-pilot de 

finanțare participativă a datoriilor și a capitalurilor proprii; sugerează ca FEI să 

găsească modalități de a identifica și de a intra în contact cu intermediarii financiari din 

domeniul FinTech care au nevoie de sprijin; 

67. solicită Comisiei să evalueze și să monitorizeze cu atenție costurile asociate cu numărul 

mandatelor acordate BEI; reamintește că costurile administrative aferente pot avea un 

impact asupra performanței sale generală, dat fiind nivelul actual al resurselor 

financiare și umane; 

68. evidențiază faptul că BEI joacă un rol din ce în ce mai important în cadrul politicii de 

coeziune, în special datorită utilizării într-o mai mare măsură a instrumentelor 

financiare în combinație cu granturile; subliniază, cu toate acestea, că accesibilitatea 

acestora pentru beneficiarii finali este încă foarte scăzută și că statele membre și 

regiunile semnalează complexitatea procedurilor, prevăzute atât în Regulamentul 

financiar, cât și în Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), inclusiv costurile 

și taxele disproporționate, precum și concurența cu instrumente naționale și regionale 

mai atractive; salută, în această privință, înființarea platformei fi-compass ca ghișeu 

unic pentru serviciile de consultanță privind instrumentele financiare din cadrul politicii 

de coeziune; solicită, cu toate acestea, mai multă asistență tehnică și simplificarea în 

continuare a procedurilor existente, precum și o mai mare concentrare pe consolidarea 

capacităților în raport cu intermediarii financiari și atrage atenția asupra necesității de a 

corela mai bine costurile și comisioanele de administrare cu performanțele 

administratorului de fond al instrumentelor financiare din cadrul fondurilor ESI; 

subliniază totuși că granturile, fiind o formă eficace de sprijin în diverse domenii de 

intervenție publică, trebuie să fie menținute ca principal instrument al politicii de 

coeziune și că instrumentele financiare ar trebui să se concentreze pe acele sectoare în 

care au o valoare adăugată mai mare decât granturile, folosirea lor rămânând la 

aprecierea autorităților de administrare; subliniază că ar trebui promovat un cadru mai 

strict al relațiilor dintre BEI și Parlamentul European pentru a permite un control mai 

riguros al activităților BEI; 
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Activitățile de comunicare și de consiliere ale Grupului BEI 

69. regretă faptul că potențialii beneficiari ai finanțării din partea Grupului BEI nu sunt, în 

general, suficient de bine informați în legătură cu produsele dezvoltate de Grupul BEI; 

se întreabă dacă lanțul de aprovizionare al Grupului BEI este suficient de diversificat și 

de favorabil incluziunii; 

70. consideră comunicarea Grupului BEI, în cooperare cu partenerii săi relevanți de la nivel 

național, ar trebui să fie îmbunătățită pentru a sensibiliza IMM-urile cu privire la 

posibilitățile lor de finanțare și a informa mai bine cetățenii cu privire la proiectele 

locale concrete finanțate de UE; 

71. salută, în acest sens, parteneriatele care sunt în curs de a fi încheiate cu instituțiile 

internaționale și naționale pentru a asigura complementaritatea cu serviciile de 

consultanță ale BEI; 

72. regretă lipsa de date disponibile cu privire la rolul BEI în fiecare etapă a ciclului de 

implementare a politicii de coeziune și informațiile limitate privind măsura în care 

activitățile de creditare ale BEI contribuie la politica de coeziune; subliniază că este 

nevoie de mai multă transparență și de o mai bună comunicare și solicită să se depună 

mai multe eforturi în acest sens pentru a garanta că informațiile ajung la destinatarii 

finali de la nivel regional și local și pentru a spori vizibilitatea proiectelor; 

73. se așteaptă din partea Comisiei, a Grupului BEI și a autorităților naționale, regionale și 

locale să continue să colaboreze cu băncile și instituțiile naționale de promovare pentru 

a-și consolida cooperarea cu scopul de a crea mai multe sinergii între fondurile EIS și 

instrumentele de finanțare și împrumuturile BEI, precum și pentru a reduce sarcina 

administrativă, a simplifica procedurile, a spori capacitatea administrativă, a stimula 

dezvoltarea și coeziunea teritorială și a îmbunătăți înțelegerea fondurilor ESI și a 

finanțării BEI, în spiritul complementarității, întrucât acestea dispun de cunoștințe 

solide privind teritoriile lor și au capacitatea de a pune în aplicare pe plan local 

instrumente financiare personalizate; 

o 

o     o 

74. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, BEI, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.  
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0042 

Situația UNRWA  

Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la situația UNRWA 

(2018/2553(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul 

Mijlociu, 

– având în vedere declarația comună din 7 iunie 2017 a Uniunii Europene și a Agenției 

Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din 

Orientul Apropiat (UNRWA) privind sprijinul acordat de Uniunea Europeană către 

UNRWA (2017-2020), 

– având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU nr. 194 din 11 decembrie 1948 și 

nr. 302 din 8 decembrie 1949, precum și alte rezoluții relevante ale ONU, 

– având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 30 martie 2017 intitulat 

„Operațiuni ale Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru 

Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat”, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât UNRWA este o agenție a ONU, înființată de Adunarea Generală a ONU în 

1949 cu mandatul de a oferi asistență și protecție unui număr de aproximativ 5 milioane 

de refugiați palestinieni înregistrați; întrucât serviciile UNRWA includ educația, 

asistența medicală, serviciile de ajutorare și serviciile sociale, infrastructura și 

îmbunătățirea taberelor, protecția și microfinanțarea; întrucât Adunarea Generală a 

ONU a reînnoit în repetate rânduri mandatul UNRWA, cel mai recent până la 30 iunie 

2020, prin votul a 167 de state membre ale ONU; 

B. întrucât UE împreună cu statele sale membre reprezintă principalul donator către 

UNRWA, contribuind 441 de milioane de EUR în 2017; întrucât Statele Unite, țara care 

donează individual cele mai multe fonduri către UNRWA, a anunțat că va contribui cu 

60 de milioane de USD, dar că va reține 65 de milioane de USD dintr-o plată 

programată de 125 de milioane de USD către UNRWA; întrucât, potrivit 

Departamentului de Stat, această decizie a avut ca obiectiv să încurajeze alte țări să 
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mărească cuantumul ajutorului acordat, precum și să promoveze reforma în cadrul 

agenției; 

C. întrucât UNRWA se confruntă de mulți ani cu probleme financiare structurale majore și 

ar fi continuat să se confrunte cu dificultăți în 2018, independent de decizia guvernului 

SUA; 

D. întrucât, în raportul său din 30 martie 2017, Secretarul General al ONU a formulat o 

serie de recomandări menite să asigure o finanțare adecvată, previzibilă și sustenabilă 

pentru UNRWA, 

1. își menține angajamentul ferm de a sprijini UNRWA să furnizeze servicii esențiale 

pentru bunăstarea, protecția și dezvoltarea umană a refugiaților palestinieni în Fâșia 

Gaza, Cisiordania, Iordania, Liban și Siria; felicită UNRWA pentru eforturile sale 

extraordinare, inclusiv pentru protejarea și sprijinirea unui număr de peste 400 000 de 

refugiați palestinieni, precum și a multor alte persoane, într-o Sirie sfâșiată de război; 

reamintește că UNRWA a fost înființată în spirit de solidaritate cu refugiații 

palestinieni, cu scopul de a le ușura suferința; 

2. își exprimă preocuparea față de criza de finanțare prin care trece UNRWA; îndeamnă 

toți donatorii să-și respecte promisiunile făcute față de agenție; 

3. ia act de faptul că orice reduceri sau întârzieri neprevăzute ale plăților preconizate din 

partea donatorilor către UNRWA pot avea efecte negative asupra accesului la asistența 

alimentară de urgență pentru 1,7 milioane de refugiați palestinieni și la asistența 

medicală primară pentru 3 milioane de persoane, asupra accesului la educație a mai 

bine de 500 000 de copii palestinieni în 702 școli ale UNRWA, inclusiv aproape 50 000 

de copii în Siria, precum și asupra stabilității în regiune; 

4. ia act de faptul că UE și-a luat angajamentul de a continua să asiste UNRWA în 

vederea asigurării resurselor financiare care să permită agenției să își execute mandatul 

conferit de Adunarea Generală a ONU, să își desfășoare activitatea în mod sustenabil și 

eficient din punctul de vedere al costurilor și să garanteze calitatea și nivelul serviciilor 

oferite refugiaților palestinieni; 

5. salută deciziile luate de UE și de mai multe dintre statele sale membre de a transmite 

mai repede finanțarea către UNRWA și îndeamnă și alți donatori să urmeze acest 

exemplu; îndeamnă Statele Unite să își reconsidere decizia și să onoreze plata integrală 

a contribuției lor către agenție, astfel cum a fost prevăzută inițial; salută contribuțiile 

statelor membre ale Ligii Arabe către UNRWA, dar le invită să mărească suma la care 

se ridică angajamentul lor în vederea reducerii decalajului de finanțare;  

6. încurajează Uniunea Europeană și statele sale membre să mobilizeze o finanțare 

suplimentară pentru UNRWA pentru ca aceasta să își poată acoperi nevoile financiare 

pe termen scurt; subliniază, cu toate acestea, că orice soluție pe termen lung la 

deficitele financiare recurente ale agenției poate fi găsită numai prin intermediul unui 

sistem de finanțare sustenabil, într-un cadru multilateral global; îndeamnă UE să își 

asume un rol de lider în cadrul comunității internaționale în vederea înființării unui 

astfel de mecanism; subliniază importanța recomandărilor făcute în această privință de 

Secretarul General al ONU în raportul său din 30 martie 2017; 
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7. salută faptul că UNRWA are în vedere sprijinirea măsurilor interne menite să limiteze 

costurile și să ducă la o creștere și mai mare a eficienței, explorând în același timp alte 

domenii în care se poate crește eficiența; îndeamnă Agenția să își îmbunătățească în 

continuare structura de conducere și planificarea strategică pentru a asigura o 

transparență, responsabilitate și supraveghere internă mai bune, să asigure informarea 

precisă și în timp util a UE cu privire la programe și la aspectele financiare, să 

investigheze acuzațiile de încălcare a neutralității de către membrii personalului său și 

să ia măsuri disciplinare corespunzătoare acolo unde se impune; subliniază că este 

foarte important să se respecte neutralitatea instalațiilor UNRWA în conformitate cu 

dreptul internațional umanitar și cu statutul diplomatic al ONU de care beneficiază 

agenția; 

8. reafirmă că obiectivul principal al UE este să se ajungă la o soluție la conflictul israelo-

palestinian care să fie bazată pe coexistența a două state, pe baza frontierelor din 1967, 

cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, un stat Israel sigur și un stat palestinian 

independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe 

baza dreptului la autodeterminare și a respectării pe deplin a dreptului internațional; 

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, 

guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor 

Unite, Comisarului General al UNRWA, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, 

precum și Congresului și Departamentului de Stat ale Statelor Unite ale Americii. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0043 

Dispozițiile privind schimbarea orei  

Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la dispozițiile 

privind schimbarea orei (2017/2968(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 

ianuarie 2001 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară49, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună 

legiferare50, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, potrivit Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, evaluarea 

legislației existente ar trebui să ofere un temei pentru evaluările impactului opțiunilor 

privind viitoarele acțiuni; 

B. întrucât numeroase studii științifice, printre care studiul Serviciului de Cercetare al 

Parlamentului European din octombrie 2017 referitor la dispozițiile privind orarul de 

vară în conformitate cu Directiva 2000/84/CE, nu au ajuns la un rezultat concludent, în 

schimb au scos în evidență existența unor efecte negative asupra sănătății umane;  

C. întrucât o serie de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor legate de 

schimbarea orei de două ori pe an;  

D. întrucât Parlamentul a mai abordat chestiunea în trecut, de exemplu în Întrebarea cu 

solicitare de răspuns oral O-000111/2015 – B8-0768/2015 adresată Comisiei, din data 

de 25 septembrie 2015; 

E. întrucât este crucial să se păstreze un orar unitar în UE chiar și după încetarea 

schimbării orei de două ori pe an; 

                                                           
49  JO L 31, 2.2.2001, p. 21. 
50  JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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1. invită Comisia să realizeze o evaluare temeinică a Directivei 2000/84/CE și, dacă este 

necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0029 

Componența Parlamentului European  

Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018 privind componența 

Parlamentului European (2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), 

– având în vedere articolul 10 din TUE51, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la componența 

Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 201452, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației 

electorale a Uniunii Europene și Propunerea anexată de Decizie a Consiliului de 

adoptare a dispozițiilor de modificare a Actului privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct53, 

– având în vedere Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de 

stabilire a componenței Parlamentului European54, 

 – având în vedere Acordul din Vinerea Mare din 10 aprilie 1998, 

– având în vedere articolele 45, 52 și 84 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0007/2018), 

A. întrucât componența Parlamentului European trebuie să respecte criteriile stabilite la 

articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din TUE, ceea ce înseamnă că numărul 

reprezentanților cetățenilor Uniunii nu trebuie să depășească 750, plus Președintele, 

repartizarea fiind proporțional descrescătoare, cu un prag minim de șase deputați și unul 

                                                           
51  Acest articol prevede că „cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în 

Parlamentul European”. 
52  Texte adoptate, P7_TA(2013)0082. 
53  Texte adoptate, P8_TA(2015)0395. 
54  JO L 181, 29.6.2013, p. 57. 
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maxim de 96 pentru fiecare stat membru; 

B. întrucât articolul 14 alineatul (2) din TUE prevede că Parlamentul European este 

compus din reprezentanți ai cetățenilor Uniunii;  

C. întrucât TUE și TFUE accentuează importanța asigurării egalității și a tratamentului 

egal al cetățenilor de către instituțiile Uniunii; întrucât este esențial să se consolideze 

egalitatea de reprezentare, în vederea creșterii legitimității Parlamentului European ca 

organism legislativ care reprezintă cetățenii Uniunii; 

D. întrucât Parlamentul European a examinat o serie de propuneri pentru un sistem 

permanent de distribuire a locurilor, bazate pe formule matematice, propuneri pe care 

le-a solicitat și care i-au fost prezentate;  

E. întrucât la 29 martie 2017, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE, 

guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din 

Uniunea Europeană și întrucât termenul de doi ani pentru desfășurarea negocierilor și 

încheierea unui acord de retragere va expira la 29 martie 2019, cu excepția cazului în 

care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, va decide în unanimitate să extindă 

această perioadă; 

F. întrucât, în afară de cazul în care situația juridică actuală se va schimba, Regatul Unit 

nu va mai fi membru al Uniunii Europene în perioada următoarelor alegeri europene 

din 2019; 

G. întrucât mai multe state membre și-au exprimat recent sprijinul pentru crearea unei 

circumscripții comune începând cu alegerile europene din 2019; întrucât o condiție 

necesară pentru înființarea unei circumscripții comune este modificarea Actului privind 

alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, care ar trebuie 

adoptată cu cel puțin un an înainte de alegerile europene, conform dispozițiilor Codului 

de bună conduită electorală al Comisiei de la Veneția; 

H. întrucât, în propunerea sa din 11 noiembrie 2015 pentru o Decizie a Consiliului de 

modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 

universal direct, Parlamentul European o solicitat un prag obligatoriu pentru 

circumscripții și desemnarea statelor membre care formează o circumscripție comună, 

în care să fie utilizat sistemul de liste și care să includă un număr de locuri superior 

unui prag prestabilit; întrucât acest prag ar trebui fixat ținând seama de noua repartizare 

a locurilor; 

1. ia act de faptul că actuala distribuție a locurilor în Parlament, stabilită prin Decizia 

2013/312/EU a Consiliului European, se aplică numai legislaturii parlamentare 2014-

2019; subliniază, prin urmare, că este necesară o nouă decizie privind componența 

Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024; 

2. recunoaște că actuala distribuție a locurilor nu respectă în unele cazuri principiul 

proporționalității descrescătoare și că trebuie, prin urmare, corectată pentru stabilirea 

componenței Parlamentului European după următoarele alegeri europene din 2019; 

3. recunoaște faptul că o serie de state membre consideră că trebuie luat în considerare 

sistemul de vot în Consiliu atunci când se decide cu privire la alocarea locurilor în 
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Parlamentul European; 

4. subliniază că, deși formulele matematice prezentate au mari șanse de a oferi un sistem 

permanent de repartizare a locurilor pe viitor, din punct de vedere politic este neviabil ca 

Parlamentul să propună un sistem permanent în acest moment; 

5. recunoaște că, dacă situația juridică actuală rămâne neschimbată, Regatul Unit nu va 

mai fi membru al Uniunii Europene în perioada următoarelor alegeri europene din 

2019; 

6. propune ca noua repartizare a locurilor în Parlament, care respectă criteriile prevăzute 

la articolul 14 din TUE, să se aplice începând cu următoarele alegeri europene din 

2019; consideră că, în cazul în care situația juridică menționată anterior legată de 

retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană se schimbă, repartizarea locurilor 

aplicată în timpul legislaturii 2014-2019 ar trebui să se aplice până în momentul în care 

retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană produce efecte juridice;  

7. subliniază faptul că locurile care vor fi eliberate de Regatul Unit după retragerea din 

Uniunea Europeană vor facilita adoptarea unei noi repartizări a locurilor în Parlament, 

care să aplice principiul proporționalității descrescătoare; subliniază, de asemenea, că 

noua repartizare propusă va permite o reducere a dimensiunii Parlamentului; ia act de 

faptul că utilizarea doar a unei fracțiuni a locurilor eliberate de Regatul Unit este 

suficientă pentru ca niciun stat membru să nu piardă locuri; 

8. subliniază că reducerea dimensiunii Parlamentului va lăsa o marjă de locuri care va 

permite adaptarea la eventualele viitoare extinderi ale Uniunii Europene;  

9. întrucât, în conformitate cu Acordul din Vinerea Mare, cetățenii Irlandei de Nord au 

dreptul inerent de a deține cetățenia britanică, cetățenia irlandeză sau ambele și, în 

virtutea dreptului la cetățenia irlandeză, de a deține și cetățenia Uniunii; 

10. reamintește că proporționalitatea descrescătoare, astfel cum este definită în tratate, se 

bazează pe numărul de locuri pentru fiecare stat membru, și nu pe cetățenia 

candidaților;  

11. solicită Consiliului să finalizeze rapid modificarea Actului privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct; 

12. subliniază că reforma Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin 

vot universal direct propusă de Parlamentul European va consolida caracterul european 

al alegerilor și va transmite un mesaj pozitiv pentru viitorul proiectului european; 

13. consideră că propunerea de distribuție bazată pe principiile din tratate nu oferă o bază 

solidă pentru o metodă de stabilire a repartizării locurilor în viitor, care să respecte 

criteriile de la articolul 14 din TUE, în special principiul proporționalității 

descrescătoare, precum și criteriile de echitate, transparență, obiectivitate, concordanță 

cu cele mai recente evoluții demografice și inteligibilitate pentru cetățenii europeni; 

14. transmite Consiliului European propunerea anexată, de decizie a Consiliului European 

de stabilire a componenței Parlamentului European, în temeiul dreptului său de 

inițiativă prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din TUE; subliniază necesitatea 

stringentă de a adopta această decizie, care are nevoie aprobarea Parlamentului, pentru 
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ca statele membre să poată adopta în timp util dispozițiile interne necesare pentru 

organizarea alegerilor pentru Parlamentul European în legislatura 2019-2024; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și 

propunerea anexată de decizie a Consiliului European, împreună cu raportul 

susmenționat al Comisiei sale pentru afaceri constituționale, Consiliului European, 

Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Propunere de  

DECIZIE A CONSILIULUI EUROPEAN  

de stabilire a componenței Parlamentului European 

 

 

CONSILIUL EUROPEAN, 

 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14 alineatul (2), 

 

având în vedere inițiativa Parlamentului European, 

 

având în vedere aprobarea Parlamentului European, 

 

întrucât: 

 

(1) Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede 

criteriile referitoare la componența Parlamentului European, și anume: numărul reprezentanților 

cetățenilor Uniunii să nu depășească șapte sute cincizeci, plus Președintele, respectiva 

reprezentare să fie asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase 

membri pentru fiecare stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai mult de 

nouăzeci și șase de locuri. 

 

(2) Articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede, printre altele, că funcționarea 

Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative, cetățenii fiind reprezentați 

direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European și statele membre fiind reprezentate în 

Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor 

naționale, fie în fața cetățenilor lor. Prin urmare articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană referitor la componența Parlamentului European este de aplicare în 

contextul aranjamentelor instituționale extinse prevăzute de tratate, care include și dispozițiile 

referitoare la adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului, 

 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1 

 

În aplicarea dispozițiilor articolului 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, se 

respectă următoarele principii: 

 

— la repartizarea locurilor în Parlamentul European se folosește integral pragul minim și cel maxim 

per stat membru stabilite în Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel încât să se reflecte cât 

mai fidel cu putință dimensiunile populațiilor respective; 

 

– proporționalitatea descrescătoare se definește după cum urmează: raportul dintre populație și 

numărul de locuri pentru fiecare stat membru, înainte de a fi rotunjit la un număr întreg, variază 

în funcție de populația statului respectiv, astfel încât fiecare deputat în Parlamentul European 

dintr-un stat membru mai populat să reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat dintr-

un stat membru mai puțin populat, precum și invers, cu cât populația unui stat membru este 

mai mare, cu atât statul membru respectiv are dreptul la un număr mai mare de locuri; 

 

– repartizarea locurilor reflectă evoluțiile demografice din statele membre. 

 

Articolul 2 

 

 Populația totală a statelor membre se calculează de către Comisie (Eurostat) pe baza celor mai 

recente date furnizate de către statele membre, în conformitate cu metoda instituită prin 

Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European și al Consiliului55. 

 

Articolul 3 

 

1. Numărul de reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru se stabilește 

pentru legislatura 2019-2024 după cum urmează: 

 

 

Belgia 21 

                                                           
55  Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene (JO L 330, 10.12.2013, p. 
39). 



 

 109 

Bulgaria 17 

Republica Cehă 21 

Danemarca 14 

Germania 96 

Estonia   7 

Irlanda 13 

Grecia 21 

Spania 59 

Franța 79 

Croația 12 

Italia 76 

Cipru   6 

Letonia   8 

Lituania 11 

Luxemburg   6 

Ungaria 21 

Malta   6 

Țările de Jos 29 

Austria 19 

Polonia 52 

Portugalia 21 

România 33 

Slovenia   8 

Slovacia 14 

Finlanda 14 

Suedia 21 

 

 

2. Cu toate acestea, în cazul în care Regatul Unit este încă stat membru al Uniunii la începutul 

legislaturii 2019-2024, numărul de reprezentanți în Parlamentul European pentru fiecare stat 

membru care își preiau mandatul este cel prevăzut la articolul 3 din Decizia 2013/312/UE a 
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Consiliului European56, până în momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană 

își produce efectele juridice.  

 

În momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniune își produce efectele juridice, numărul de 

reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru este cel stabilit la alineatul (1) 

din prezentul articol.  

 

Toți reprezentanții în Parlamentul European care ocupă locurile suplimentare rezultate din diferența 

dintre numărul de locuri alocate în conformitate cu primul și cu al doilea paragraf de la prezentul 

alineat își iau în primire mandatele în Parlament în același timp. 

 

 

Articolul 4 

 

Cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2024-2029, Parlamentul European prezintă 

Consiliului European, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, o propunere de repartizare actualizată a locurilor. 

 

Articolul 5 

 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

 

Adoptată la …. 

 

 

Pentru Consiliul European 

Președintele 

 

 

. 

 

                                                           
56  Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a 

componenței Parlamentului European (JO L 181, 29.6.2013, p. 57). 
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