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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către  

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

 Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  

– Europa investeşte din nou. Bilanţul Planului de investiţii pentru 

Europa şi etapele următoare - COM (2016) 359  

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Europa 

investeşte din nou. Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa şi etapele 

următoare - COM (2016) 359, în vederea examinării fondului. 

 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus 

menţionat în şedinţa din data de 6 septembrie 2016.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că Comisia Europeană face 

o analiză a evoluţiei până în prezent a Planului de investiţii pentru 

Europa şi prezintă statelor membre UE o serie de recomandări privind 

participarea lor la mecanismul acestui Plan şi pentru evoluţia Fondului 

european de investiţii strategice (FEIS) – elementul central al acestui Plan. 

Bucureşti, 13 septembrie 2016 
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Planul de investiții pentru Europa (denumit şi Planul Juncker) fost 

prezentat la 26 noiembrie 2014 și a permis lansarea unor acțiuni specifice 

și concertate destinate stimulării finanțărilor pentru investiții cu sprijinul 

Băncii Europene de Investiții (BEI) și al Fondului European de Investiții 

(FEI) – denumite, împreună, Grupul BEI – ca parte a triunghiului 

reformelor structurale, al politicilor fiscale responsabile și al stimulării 

investițiilor în economia UE 

Propunerile Comisiei Europene 

În viziunea Comisiei, principalele direcţii de dezvoltare ale Planului 

de investiţii ar fi următoarele: 

• FEIS sprijină deja investiții suplimentare ale BEI  

• Adiționalitatea este un element fundamental al garanției FEIS, care 

trebuie să fie consolidat în procesul de selecție a proiectelor 

• Acoperirea geografică și sectorială ar trebui să fie consolidată  

• FEIS sprijină Fondul european de investiții (FEI) pentru a oferi acces 

la finanțare unui număr extrem de ridicat de IMM-uri europene 

• Ar trebui analizată utilizarea modelului FEIS pentru a mobiliza 

investițiile în țările terțe în curs de dezvoltare. 

• Complementaritatea dintre FEIS și alte fonduri ale UE ar trebui 

dezvoltată.  

 

Evoluţiile strategice ale Planului de investiţii se referă la: 

1. Îmbunătățirea mediului de investiții prin înlăturarea obstacolelor din 

calea investițiilor și asigurarea securității juridice 

2. Perspective: un Plan de investiții consolidat și o îmbunătăţire a FEIS  

 

 Poziţii ale instituţiilor UE 

Un bilanț periodic realizat de Consiliul European, Parlamentul 

European și Consiliului UE va asigura asumarea răspunderii politice a UE 

necesare pentru a garanta că aceste inițiative vor continua să producă 

rezultate. Comisia Europeană și BEI vor continua, de asemenea, să 

dialogheze cu principalele părți interesate de la nivel național și regional în 



 

3/3

vederea organizării unor activități subsecvente pentru a discuta și a 

elabora soluții specifice, care să răspundă nevoilor locale și regionale. 

Comisia Europeană invită Consiliul European să aprobe toate 

eforturile depuse în contextul punerii în aplicare a Planului de investiții 

pentru Europa. Comisia face apel la Parlamentul European și la Consiliul 

UE, în calitate de colegiuitor al UE, să dea curs cu celeritate tuturor 

aspectelor legislative ale Planului. 

Consiliul UE a fost informat despre poziţia Comisiei Europene în 

cadrul unui schimb de opinii la data de 17 iunie 2016. Conform oficialilor 

Comisiei, până în prezent, au fost aprobate proiecte de investiţii în 26 de 

state membre UE iar finanţarea FEIS a depăşit 100 miliarde euro. 

  

Implicaţii pentru România 

Aceste măsuri propuse de Comisia Europeană pentru Planul Juncker 

pot avea un impact semnificativ asupra planificării de investiţii publice a 

guvernului României.  

Până în prezent, participarea ţării noastre la acest Plan a fost 

moderată, prudentă. 

România consideră că ar fi utilă o mai bună calibrare a acestui 

mecanism financiar astfel încât să răspundă mai bine nevoilor de investiţii 

la nivelul întregii UE. 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
             
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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