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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu „Lucrând împreună pentru locuri de 
muncă şi creştere economică: rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea 
Planului de investiţii pentru Europa" {COM(2015) 361 final}. 

Comisia salută sprijinul larg al Camerei Deputaţilor acordat iniţiativei Guvernului României 
în cadrul Planului de investiţii pentru Europa, prin extinderea mandatului Băncii de Export 
Import a României EximBank S.A., pentru a desfăşura operaţiuni specifice de bancă de 
dezvoltare şi, prin aceasta, transformarea sa în BNP. în ceea ce priveşte declaraţia Camerei 
Deputaţilor potrivit căreia BNP-urile ar putea avea un avantaj concurenţial faţă de 
investitorii privaţi, deoarece „resursele lor constituie resurse de stat în sensul articolului 107 
alineatul (1) din TFUE", Comisia este pregătită să sprijine autorităţile române să organizeze 
BNP astfel încât activităţile acesteia să fie în conformitate cu legislaţia UE în materie de 
ajutoare de stat. 

Comisia a lansat Planul său de investiţii pentru Europa ca un efort coordonat şi cuprinzător 
vizând să mobilizeze în trei ani cel puţin 315 miliarde EUR, cu titlul de investiţii publice şi 
private suplimentare în economia reală. Deşi implementarea planului se bazează în principal 
pe parteneriatul strategic dintre Comisie şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), este nevoie 
de o implicare efectivă a BNP-urilor pentru a spori impactul planului asupra investiţiilor, 
creşterii economice şi ocupării forţei de muncă, datorită expertizei lor specifice şi 
cunoaşterii contextului local, a mediului de afaceri şi a comunităţilor de investitori, precum 
şi a politicilor şi strategiilor naţionale. 

Comisia doreşte să menţioneze că Planul de investiţii se află pe calea cea bună în privinţa 
respectării termenelor stabilite. Activitatea Fondului european pentru investiţii strategice 
(FEIS) a demarat rapid. Din 31 martie 2016, în cadrul componentei pentru infrastructură şi 
inovare, BEI a aprobat 52 de proiecte cu o valoare a investiţiilor de 30 de miliarde EUR, 

Dlui Valériu Ştefan Zgonea 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI 



estimându-se că finanţarea din partea BEI în cadrul FEIS se va ridica la 7 miliarde EUR. în 
cadrul componentei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), FEIS a permis ca Fondul 
european de investiţii (FEI) să alimenteze anticipat operaţiuni ale programelor COSME şi 
Orizont 2020 (până în prezent, aproximativ 667 de milioane EUR de finanţare din FEI sub 
formă de garanţii, plus 2,1 miliarde de capital de risc finanţate de BEI - cu o valoare totală 
a ivestiţiilor de 40,8 miliarde EUR). Obiectivul este de a stimula creşterea economică în 
sectorul IMM-urilor. 

Sectorul IMM-urilor este unul din principalii beneficiari ai Planului de investiţii pentru 
Europa. în această privinţă, Comisia şi Grupul BEI, precum şi statele membre ar putea să 
accelereze instrumentele financiare şi să majoreze valoarea acestora, inclusiv prin fondurile 
ESI, în special în ceea ce priveşte sprijinul acordat IMM-urilor şi întreprinderilor cu 
capitalizare medie. Ar trebui pus un accent deosebit pe investiţiile de capital şi pe sprijinirea 
securitizărilor de înaltă calitate ale portofoliilor aferente infrastructurii şi IMM-urilor. 

Ca răspuns la criza financiară, s-au luat o serie de iniţiative cu scopul de a crea un sector 
financiar mai solid şi mai sigur. 

în acest context, pachetul CRD/CRR1 privind cerinţele de capital şi Actul delegat privind 
lichiditatea urmăresc să ofere mai multe stimulente pentru investiţiile în infrastructură şi 
IMM-uri, inclusiv o anumită deducere pentru expunerile la riscul de credit ale IMM-urilor şi 
dispoziţii specifice privind securitizările de înaltă calitate care ar facilita investiţiile în IMM-
uri. în special, măsurile propuse recent pentru îmbunătăţirea securitizării vor contribui la 
diversificarea ofertei de finanţare pentru IMM-uri, iar modificarea Directivei Solvabilitate II 
pentru ca investiţiile în infrastructură să fie tratate drept clasă de active va majora 
finanţarea proiectelor de investiţii pe termen lung. în următorii doi ani se preconizează peste 
30 de alte măsuri care să reducă barierele de pe piaţă. 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii (EIAH) sprijină pregătirea 
investiţiilor şi crearea unui mediu de afaceri. Subliniem că accesul la EIAH este gratuit 
pentru promotorii de proiecte din sectorul public, inclusiv pentru autorităţile publice locale. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu stimă, 

Prim-vicepreşedinte j Vicepreşedinte 

1 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 
activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de 
modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE; Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale 
pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentul (UE) nr. 648/2012, JO L 176, 
27.6.2013. 

2 Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de 
lichiditate pentru instituţiile de credit, JO L 11,17.1.2015. 


