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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   03 .03.2015    
Nr.  4c-2/68 

 
          

Comisiei de afaceri europene 
 

                     
PROIECT DE OPINIE 

asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul european de investiţii 
strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) 

nr. 1316/2013 COM(2015)10 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, pentru 
examinarea pe fond precum și pentru verificarea conformării cu principiului 
subsidiarităţii, cu Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul european de investiţii 
strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 
1316/2013 COM(2015)10, trimisă cu adresa nr.1/E din  03.02.2015  și 
înregistrată cu nr.4c-2/68/09.02.2015. 

 
Scopul acestei propuneri este infiintarea Fondului european de investiţii 

strategice, cu rolul de  a mobiliza fonduri de peste 315 miliarde de euro pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii şi pentru a încuraja creşterea economică şi 
ocuparea forţei de muncă. 

Propunerea de regulament cuprinde doar aspectele procedurale generale, 
fără impact direct asupra potențialului acces la finanțare din acest fond pentru 
România : 

 

Administrator
Original
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 înființarea Fondului European pentru Investiții Strategice (EFSI), prin 
intermediul unui Acord între COM și Banca Europeană de Investiții (BEI). 
Statele membre, băncile naționale de dezvoltare sau agențiile publice controlate 
sau deținute de statele membre, dar și entități ale sectorului privat pot deveni 
părți la acest acord dacă decid să contribuie la capitalul fondului. 

 

 EFSI va reprezenta o facilitate de garantare în cadrul grupului BEI și va fi 
gestionată contabil separat de către BEI. BEI va raporta periodic Comisiei, 
Parlamentului și Consiliului European. 

 

 guvernanța EFSI: Comitet Director la nivel strategic (numărul de voturi 
va fi distribuit în funcție de contribuția la fond, iar decizia va fi adoptată prin 
consens - în cazul lipsei acestuia, prin majoritate simplă. COM și BEI au drept 
de veto). 

 

 obiective generale: (i) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în domeniile 
transport, energie, infrastructură digitală; (ii) educație și formare, sănătate, 
cercetare și dezvoltare, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, inovare; (iii) 
energie regenerabilă, eficiență energetică și eficiența utilizării resurselor; (iv) 
proiecte de infrastructură în domeniile mediu, resurse naturale, dezvoltare 
urbană și domenii sociale; (v) sprijin financiar pentru întreprinderi cu până la 
3000 de angajați. 

 

 surse de finanțare: bugetul comunitar (garanții în cuantum de 16 mld. 
Eur. disponibili începând cu data intrării în vigoare a regulamentului) și resurse 
BEI (5 mld. Eur.). 

 

 instrumente eligibile: (i) împrumuturi, garanții, contra garanții, 
instrumente de piață de capital, sau alte instrumente oferite de BEI; (ii) 
finanțare acordată de BEI către Fondul European de Investiții (va derula 
operațiunile pentru sprijinirea IMM-urilor). 

 

 efect de multiplicare prognozat: 1:15. 

 



 3

 înființarea Punctului Central de Consiliere pentru Investiții Europene 
(European Investment Advisory Hub - EIAH) la nivelul BEI, care va sprijini 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea proiectelor finanțate în cadrul Uniunii. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 
24.02.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 33 deputați din totalul de 34 
de membri. 

 În urma dezbaterilor pe fond a Propunerii de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul 

european de investiţii strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci: 

 Au luat act de faptul că propunerea are caracter legislativ, făcând 
obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii; 

 
 Au apreciat că propunerea este conformă cu principiile 

subsidiarităţii și proporționalității deoarece obiectivul propunerii nu poate fi 
atins într-o măsură suficientă prin acţiuni individuale ale statelor membre şi 
poate fi îndeplinit mai eficient la nivelul Uniunii Europene. Ca urmare a 
disparităților dintre statele membre în ceea ce privește capacitatea de a acționa 
în materie fiscală, acțiunea la nivelul Uniunii Europene poate realiza obiectivele 
urmărite într-o mai mare măsură, având în vedere amploarea și efectele sale. 
 

 Au analizat mecanismul financiar al FEIS, sursele de constituire și 
finanțare ulterioară, cheltuielile de funcţionare ale FEIS, impactul asupra 
programelor UE în derulare. 
 

 Au evaluat impactul Fondului de garantare al U.E. și efectele 
asupra bugetului U.E. 

 Au avansat discuții cu privire la felul în care Platforma europeană 
de consiliere în materie de investiţii va contribui la identificarea, elaborarea, 
dezvoltarea şi finanţarea proiectelor. 

 

 Consideră că principalul obiectiv al României constă în asigurarea 
unei distribuţii echilibrate a investiţiilor la nivelul întregii Uniuni pentru a 
contribui la reducerea decalajului de dezvoltare între diferitele state membre şi 
respectiv între diferitele regiuni ale Uniunii prin luarea in considerare a unei 
distributii geografice echitabile. 
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 Acordă maximă importanță urmăririi formulării şi asigurării unor 
criterii  transparente de elaborare a portofoliului de proiecte şi de selectare 

ulterioară a acestora pentru finanțare, astfel încât să se răspundă obiectivului de 
selectare a unor proiecte de interes pentru România. Totodată, consideră 

necesară clarificarea aspectelor de interes privind cotele și posibilitățile de co-

finanțare a proiectelor eligibile. 
 

 Prezintă importanță aspectelor privind guvernanța FEIS care 
urmează a fi creat din perspectiva clarificării rolului statelor membre în acest 

proces ( statele membre să fie un factor decizional în ceea ce privește orientarea 

strategică a Fondului, iar Comisia Europeană să acționeze în mandatul 

încredințat de statele membre ).  

 
 

 
 
 
 
 
                                   R A P O R T O R, 

 
Deputat Aurelia CRISTEA 

     
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
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Consilier, Daniel Mărăcineanu 
 


