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În urma reuniunii Coreper din 5 martie 2015, în anexă, se pune la dispoziția delegațiilor un 

compromis al Președinției privind propunerea sus-menționată în vederea adoptării de către 

Consiliu (Ecofin) a unei abordări generale în cadrul reuniunii sale din 10 martie 2015. 

Modificările față de textul propunerii Comisiei sunt evidențiate prin caractere aldine sau prin 

simbolul (…) pentru textul eliminat. 

Modificările de natură juridico-lingvistică sunt marcate prin caractere cursive. 
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Propunere de 

 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

 

privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în 

materie de investiții și Anuarul european de proiecte de investiții și de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

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

articolul 175 alineatul (3) și articolul 182 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale, 

având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European și al Comitetul Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 

întrucât: 

(1) Criza economică și financiară a dus la o scădere a nivelului de investiții în cadrul 

Uniunii. Investițiile au scăzut cu aproximativ 15 % față de perioada de vârf din 2007. 

Uniunea suferă în special din cauza lipsei investițiilor ca urmare a incertitudinii de pe 

piață în ceea ce privește viitorul economic din Uniune (...) și a constrângerilor fiscale 

asupra statelor membre. Această absență a investițiilor încetinește redresarea economică 

și afectează în mod negativ crearea de locuri de muncă, perspectivele de creștere și 

competitivitatea pe termen lung. 
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(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 

investițiilor. Reformele structurale și responsabilitatea fiscală sunt condiții prealabile 

necesare pentru stimularea investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea finanțării 

investițiilor, condițiile prealabile respective pot contribui la crearea unui cerc virtuos, în 

care proiectele de investiții contribuie la sprijinirea ocupării forței de muncă și a cererii 

și duc la o evoluție durabilă a potențialului de creștere. 

(3) Forumul G20, prin intermediul Inițiativei globale pentru infrastructură, a recunoscut 

importanța investițiilor pentru creșterea cererii, pentru mărirea productivității și pentru 

stimularea creșterii și s-a angajat să creeze un climat favorabil investițiilor mai mari. 

(4) De-a lungul crizei economice și financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru a promova 

creșterea economică, în special prin intermediul inițiativelor prevăzute în Strategia 

Europa 2020, care definesc o abordare pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, precum și prin intermediul semestrului european pentru 

coordonarea politicilor economice. Banca Europeană de Investiții (denumită în 

continuare „BEI”) și-a consolidat de asemenea rolul în stimularea și promovarea 

investițiilor în Uniune, parțial prin intermediul unei majorări de capital în decembrie 

2012. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura acoperirea nevoilor de 

investiții ale Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților disponibile pe piață și 

direcționarea lor către finanțarea de proiecte de investiții viabile. 

(5) La 15 iulie 2014, noul președintele ales al Comisiei Europene a prezentat Parlamentului 

European un set de orientări politice pentru Comisia Europeană. Respectivele orientări 

politice făceau apel la mobilizarea unei sume de „până la 300 miliarde EUR în investiții 

publice și private suplimentare în economia reală în următorii trei ani” pentru a stimula 

investițiile în vederea creării de locuri de muncă. 
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(6) La 26 noiembrie 2014, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Un plan de investiții 

pentru Europa”1 care a prevăzut crearea unui Fond european pentru investiții strategice 

(„FEIS”), a unui anuar transparent de proiecte de investiții la nivel european, crearea 

unei platforme de consiliere (Platforma europeană de consiliere în materie de investiții 

(...)) și a reliefat o agendă ambițioasă pentru înlăturarea obstacolelor din calea 

investițiilor și pentru finalizarea Pieței Unice. 

(7) Consiliul European din 18 decembrie 2014 a conchis că „stimularea investițiilor și 

abordarea disfuncționalităților pieței în Europa este o provocare politică cheie” și că 

„noul accent pe investiții, împreună cu angajamentul statelor membre de a intensifica 

reformele structurale și de a urmări o consolidare fiscală favorabilă creșterii, va oferi 

baza pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în Europa și necesită 

crearea unui Fond european pentru investiții strategice (FEIS) în Grupul BEI cu scopul 

de a mobiliza investiții noi în valoare de 315 de miliarde de euro între 2015 și 2017”, 

invitând, de asemenea, „Grupul BEI să demareze activitățile utilizând propriile 

fonduri începând cu ianuarie 2015”. De asemenea, Consiliul European a subliniat 

faptul că „FEIS va completa și se va alătura programelor actuale ale UE și 

activităților tradiționale ale BEI”. 

(8) FEIS face parte dintr-o abordare globală menită să ducă la disiparea incertitudinilor 

legate de investițiile publice și private. Strategia se sprijină pe trei piloni: mobilizarea 

resurselor financiare pentru investiții, aducerea investițiilor la economia reală și 

îmbunătățirea mediului de investiții în Uniune. 

(8a) La 13 ianuarie 2015, Comisia Europeană a prezentat o comunicare2 privind modul 

în care Comisia va aplica normele existente ale Pactului de stabilitate și de creștere. 

1 Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, 
intitulată „Un plan de investiții pentru Europa”. COM(2014) 903 versiune finală 

2  Comunicare către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 
Investiții intitulată „Utilizarea optimă a flexibilității  în cadrul normelor prevăzute de 
Pactul de stabilitate și de creștere”. COM(2015) 12 final. 
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(9) Mediul de investiții din Uniune ar trebui îmbunătățit prin eliminarea obstacolelor în 

calea investițiilor, consolidarea pieței unice și (...) creșterea gradului de previzibilitate a 

reglementărilor. Comisia a anunțat că o prioritate politică a Comisiei este aceea de a 

„reduce sarcina reprezentată de reglementare, menținând, în același timp, un nivel 

ridicat de protecție socială, a sănătății și a mediului, precum și o diversitate de 

oferte la dispoziția consumatorilor” și că va „efectua o revizuire generală a 

normelor, pentru a se asigura că acestea contribuie la realizarea agendei pentru 

creștere economică și locuri de muncă”3. Comisia și statele membre ar trebui să se 

angajeze la această sarcină în cel mai scurt timp. Activitatea FEIS, precum și 

investițiile din Europa, în general, ar trebui să beneficieze de această activitate paralelă. 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie i) să contribuie la soluționarea dificultăților de finanțare și la 

punerea în aplicare a investițiilor productive și strategice în Uniune și ii) să asigure un 

acces sporit la finanțare pentru societățile, precum și pentru alte entități, cu cel mult 

3 000 de angajați, cu accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 

conform definiției din prezentul regulament (…). În plus, este oportun să se extindă 

avantajele unui astfel de acces sporit la finanțare către societățile cu capitalizare medie, 

care sunt societăți cu până la 3000 de angajați. Depășirea dificultăților de investiții 

actuale din Europa ar trebui să contribuie la consolidarea competitivității, a 

potențialului de creștere și a coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii. 

3  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Programul de lucru al Comisiei 
pentru anul 2015: un nou început”. COM(2014) 910 final. 
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(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile strategice cu o valoare adăugată economică și societală 

ridicată care contribuie la realizarea obiectivelor politicilor Uniunii4, precum, dar fără a se 

limita la, proiectele de interes comun care urmăresc să completeze piața unică în 

sectorul transporturilor, în sectorul telecomunicațiilor și infrastructurilor energetice, 

incluzând interconexiunile de transport și energie, precum și de infrastructură digitală, 

să extindă utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și eficiența energetică și a 

utilizării resurselor, și să dezvolte și să modernizeze sectorul energetic, să sporească 

competitivitatea acestuia și să consolideze securitatea aprovizionării cu energie, 

inclusiv utilizarea de resurse energetice locale, și să contribuie la dezvoltarea durabilă 

și să exploateze potențialele sinergii dintre sectoarele respective; în domeniul 

dezvoltării urbane și în cel social; în domeniul protecției mediului și în cel al resurselor 

naturale și care consolidează baza științifică și tehnologică europeană și stimulează 

beneficiile la adresa societății, precum și o mai bună exploatare a potențialului 

economic și industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, 

inclusiv a facilităților de infrastructură de cercetare, pilot și demonstrație. FEIS ar 

trebui să îmbunătățească accesul la finanțare și competitivitatea întreprinderilor și a 

altor entități, cu un accent deosebit pe IMM-uri. FEIS ar trebui să contribuie la 

tranziția către o economie verde, durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor și către crearea de locuri de muncă durabile. 

(12) Numeroase IMM-uriși societăți cu capitalizare medie (...) din întreaga Uniune au nevoie de 

asistență pentru a atrage finanțare de pe piață, în special în ceea ce privește investițiile cu 

grad mai mare de risc. FEIS ar trebui să înzestreze respectivele entități, astfel încât acestea 

să depășească mai bine deficitul de capital și disfuncționalitățile pieței, permițându-le să 

beneficieze de infuzii de capital, directe și indirecte, de garanții pentru securizarea 

împrumuturilor de înaltă calitate și de alte produse care sprijină realizarea obiectivelor FEIS 

acordate de BEI și de Fondul European de Investiții („FEI”). 

4  Astfel cum figurează, printre altele, în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 104), Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129) și Regulamentul (UE) 
nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a 
unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii 
(COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33) 
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(13) FEIS ar trebui să fie instituit în cadrul BEI, astfel încât să beneficieze de experiența și de 

expertiza dovedită a acesteia (...). Activitatea FEIS de finanțare a IMM-urilor și a 

societăților mici cu capitalizare medie, precum și a altor entități ar trebui concentrată prin 

Fondul European de Investiții („FEI”), pentru a beneficia de experiența FEI în aceste 

activități. 

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care aduc valoare economică și societală ridicată. În special, 

FEIS ar trebui să susțină proiecte care creează locuri de muncă durabile și promovează (...) 

creșterea și competitivitatea pe termen lung, inclusiv prin intermediul inovării și al 

dezvoltării și difuzării de tehnologii. FEIS ar trebui să ofere o gamă largă de produse 

financiare, inclusiv capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, pentru a răspunde în mod 

optim la nevoile fiecărui proiect. Această gamă largă de produse ar trebui să permită FEIS să 

se adapteze la nevoile pieței și, în același timp, să încurajeze investițiile private în proiecte. 

FEIS nu trebuie să înlocuiască și nici să excludă finanțarea de pe piața privată, ci să servească 

drept catalizator al finanțării private prin corectarea unor disfuncționalități ale pieței, astfel 

încât să se asigure utilizarea cea mai strategică și mai eficientă a banilor publici. (...) 

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte cu un profil de risc (...) mai ridicat decât instrumentele 

existente ale BEI și ale Uniunii în scopul de a asigura adiționalitatea cu activitățile existente. 

FEIS ar trebui să finanțeze proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în țările cele mai 

afectate de criza economică și financiară. FEIS ar trebui folosit doar atunci când nu sunt 

disponibile alte surse de finanțare în condiții rezonabile. 

(15a) Stimulentele bazate pe piață și adiționalitatea asigurată de FEIS ar trebui să garanteze 

axarea FEIS pe proiecte viabile din punct de vedere social și economic, fără alocări 

sectoriale sau regionale prealabile, în special pentru a aborda nevoile de investiții majore 

sau disfuncționalitățile pieței. Pentru statele membre în cazul cărora piețele financiare 

sunt mai puțin dezvoltate ar trebui să se asigure o asistență tehnică adecvată pentru a 

garanta că obiectivele generale ale prezentului regulament pot fi atinse. În același timp, 

FEIS ar trebui să fie capabil să sprijine proiectele viabile din perspectivă ecologică și să 

prezinte avantaje pentru industriile și tehnologiile cu un potențial de creștere ridicat. 

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile care sunt preconizate a fi viabile din punct de vedere 

economic și tehnic și de la care se așteaptă să ramburseze creditorii. Astfel de investiții 

ar trebui să presupună un grad de risc adecvat, întrunind totodată cerințele specifice pentru 

finanțarea FEIS. 
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(16a) FEIS ar trebui să fie înzestrat cu o structură de guvernanță adecvată, a cărei funcție ar 

trebui să fie proporțională cu unicul scop de asigurare a utilizării adecvate a garanției 

UE. Această structură de guvernanță ar trebui să fie compusă dintr-un Comitet 

director, un director executiv și un Comitet pentru investiții. Ea nu ar trebui să aducă 

atingere și nici să impieteze procesul decizional al BEI sau să se substituie organelor de 

conducere ale acesteia din urmă. Comitetul director ar trebui să stabilească orientările 

în materie de investiții în funcție de care Comitetul pentru investiții ar trebui să decidă 

cu privire la utilizarea garanției UE, în conformitate cu obiectivele stabilite în 

prezentul regulament. Directorul executiv ar trebui să răspundă de gestionarea 

curentă a FEIS și să desfășoare activitatea pregătitoare pentru reuniunile Comitetului 

pentru investiții. 

(17)  Ar trebui instituit un comitet pentru investiții pentru luarea deciziilor privind utilizarea 

garanției UE pentru proiecte individuale și pentru proiecte sprijinite prin intermediul 

băncilor sau al instituțiilor naționale de promovare economică și platformelor sau 

fondurilor investiționale,care nu sunt canalizate prin FEI. Comitetul pentru investiții ar 

trebui să fie compus din experți independenți, care au cunoștințe și experiență în materie de 

operațiuni care urmăresc obiectivele generale ale FEIS. Comitetul pentru investiții 

trebuie să răspundă în fața unui comitet director al FEIS, care ar trebui să supravegheze 

îndeplinirea obiectivelor FEIS. Independența Comitetului pentru investiții este un 

factor-cheie pentru garantarea încrederii și a participării sectorului privat la planul de 

investiții. 

(18) Pentru a permite FEIS să-și susțină investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o garanție în 

valoare de 16 miliarde EUR. Atunci când se acordă în baza unui portofoliu, acoperirea 

garanției UE ar trebui plafonată în funcție de tipul de instrument (împrumuturi, capital 

propriu sau garanții), iar plafonul ar trebui să reprezinte un procentaj din volumul 

portofoliului de angajamente restante. Atunci când garanția este combinată cu 5 miliarde 

EUR, care urmează a fi oferiți de BEI, (...) sprijinul FEIS ar trebui să genereze investiții 

suplimentare în valoare de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la FEI. Suma de 60 800 000 

000 EUR susținută de FEIS este așteptată să genereze investiții în valoare totală de cel puțin 

315 000 000 000 EUR în Uniune pe o perioadă de trei ani începând de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. Garanțiile aferente proiectelor care sunt finalizate fără o 

cerere de executare a garanției pe perioada de disponibilitate a garanției sunt disponibile 

pentru sprijinirea de noi operațiuni. 
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(18a) În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar 

trebui să înainteze Parlamentului European și Consiliului un raport care să conțină o 

evaluare independentă a utilizării garanției UE și a îndeplinirii obiectivelor generale 

prevăzute în prezentul regulament, inclusiv mobilizarea capitalului privat, precum și o 

evaluare a adiționalității asigurate de FEIS, a profilului de risc al operațiunilor 

sprijinite de FEIS, a impactului macroeconomic al FEIS, inclusiv impactul acestuia 

asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă, a serviciilor prestate de EIAH 

și a îndeplinirii obiectivelor FEIS și ale EIAH. Dacă acest lucru este oportun, raportul 

ar trebui să fie însoțit de o propunere înaintată Parlamentului European și Consiliului 

de modificare a prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește aprobarea de noi 

proiecte de către Comitetul pentru investiții și continuarea realimentării garanției UE 

dincolo de intervalul prevăzut în prezentul regulament. 

(19) Pentru a atinge obiectivul de 315 miliarde EUR în cel mai scurt timp, băncile sau 

instituțiile naționale de promovare economică și platformele și fondurile de investiții, 

cu sprijinul garanției FEIS, ar trebui să joace un rol important în identificarea 

proiectelor viabile, elaborarea și, unde este cazul, gruparea de proiecte și atragerea de 

potențiali investitori. În contextul respectiv ar trebui să fie posibil să se creeze 

platforme multinaționale pentru a promova proiecte transfrontaliere sau un grup de 

proiecte între statele membre. 

(20) (...) Părțile terțe ar trebui să poată să cofinanțeze proiecte împreună cu FEIS, fie pe bază de 

proiect, fie prin intermediul unor platforme de investiții (…) . 

(21) FEIS ar trebui să completeze și să se alăture programelor actuale ale UE și activităților 

tradiționale ale BEI. În contextul respectiv ar trebui încurajată utilizarea deplină a 

tuturor resurselor UE existente și alocate, în temeiul normelor actuale. Cu condiția ca 

toate criteriile de eligibilitate relevante să fie îndeplinite, ar trebui ca statele membre să 

poată utiliza orice tip de finanțare a Uniunii pentru a contribui la finanțarea proiectelor 

eligibile care sunt sprijinite prin garanția UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui să 

maximizeze potențialul de a atrage investitori în domeniile de investiții vizate de FEIS. 
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(22) În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), investițiile în 

infrastructură și proiecte care beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar trebui să respecte 

normele privind ajutoarele de stat. În acest scop, și în scopul evaluării ajutoarelor de stat, 

Comisia a anunțat că va formula o serie de principii fundamentale (...) pe care va trebui ca 

un proiect să le îndeplinească în scopul de a fi eligibil pentru sprijin în temeiul FEIS. Dacă 

un proiect îndeplinește criteriile respective și primește sprijin din partea FEIS, Comisia a 

anunțat că orice sprijin național complementar va fi supus unei proceduri simplificate și 

accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 

verificat de Comisie va fi proporționalitatea sprijinului public (lipsa supracompensării). 

Comisia a anunțat, de asemenea, că va furniza orientări suplimentare cu privire la o serie de 

principii de bază cu scopul de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice. 

Obligativitatea respectării principiilor privind ajutorul de stat ar trebui să contribuie 

la utilizarea eficientă a resurselor FEIS. 

(23) Având în vedere necesitatea unor măsuri urgente în cadrul Uniunii, este posibil ca BEI și 

FEI să fi finanțat proiecte suplimentare, care nu se încadrează în profilul lor obișnuit, în 

cursul anului 2015, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, de încheierea 

acordului privind FEIS și de numirea membrilor Comitetului pentru investiții și a 

directorului executiv. Pentru a maximiza beneficiile măsurilor prevăzute în prezentul 

regulament, ar trebui să fie posibil ca aceste proiecte suplimentare să fie incluse în 

acoperirea garanției UE dacă respectă criteriile de fond prevăzute în prezentul regulament. 

(24) Operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI sprijinite de FEIS ar trebui să fie gestionate 

în conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI, incluzând măsurile 

corespunzătoare de control și măsurile de combatere a evaziunii fiscale, precum și în 

conformitate cu normele și procedurile relevante ale Oficiului European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) și ale Curții de Conturi, inclusiv cu acordul tripartit dintre Comisia Europeană, 

Curții de Conturi și Banca Europeană de Investiții. 

(25) BEI ar trebui să verifice periodic activitățile sprijinite de FEIS pentru a evalua relevanța, 

performanța și impactul acestora și pentru a identifica aspecte care ar putea îmbunătăți 

activitățile viitoare. Astfel de evaluări ar contribui la asumarea responsabilității și la 

analizarea durabilității. 
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(26) Alături de operațiunile de finanțare și de investiții care vor fi realizate prin FEIS, se 

recomandă crearea unei Platforme europene de consiliere în materie de investiții (denumită 

în continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea și 

elaborarea proiectelor în întreaga Uniune, bazându-se pe cunoștințele de specialitate de care 

dispun Comisia, BEI, băncile și instituțiile naționale de promovare economică și autoritățile 

care gestionează Fondurile europene structurale și de investiții. Ar trebui să fie instituit un 

punct de intrare unic pentru aspectele legate de asistența tehnică pentru investiții în cadrul 

Uniunii și ar trebui să fie consolidată asistența tehnică acordată promotorilor de 

proiecte la nivel local. Noile servicii oferite de EIAH ar trebui să fie prestate în plus 

față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii, neafectând astfel în 

niciun fel nivelul și capacitatea sprijinului acordat în cadrul acestor programe. Ar 

trebui să fie prevăzută o finanțare corespunzătoare pentru serviciile suplimentare 

prestate de EIAH. 

 (27) Pentru a acoperi riscurile legate de garanția UE acordată BEI, ar trebui instituit un fond de 

garantare („fondul de garantare”). Fondul de garantare ar trebui constituit prin vărsăminte 

eșalonate de la bugetul general al Uniunii. În plus, fondul de garantare ar urma să primească 

venituri (...) din proiecte care beneficiază de sprijinul FEIS, precum și sumele recuperate de 

la debitorii care nu și-au achitat datoriile, atunci când fondul de garantare a onorat deja 

garanția acordată BEI. 

(28) Fondul de garantare este destinat asigurării unei rezerve de lichidități pentru bugetul general 

al Uniunii pentru a acoperi pierderile suportate de FEIS în vederea îndeplinirii obiectivelor 

sale. Experiența privind natura investițiilor care urmează a fi susținute de către FEIS indică 

faptul că ar fi potrivită provizionarea fondului de garantare la un nivel de 50 % din 

garanția totală a Uniunii (...). 

(28a) Toate plățile efectuate către fondul de garantare și deciziile bugetare corelate în alt 

mod cu exploatarea FEIS ar trebui să respecte întru totul termenii cadrului financiar 

multianual și să fie autorizate de Parlamentul European și de Consiliu prin 

intermediul procedurii bugetare anuale. 

(29) [Mutat la considerentul (36a)] 
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(30) Având în vedere natura constituirii lor, nici garanția UE acordată BEI, nici fondul de 

garantare nu sunt „instrumente financiare” în sensul definiției din Regulamentul (UE) 

nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului5. 

(31) În cadrul Uniunii, există un număr semnificativ de proiecte potențial viabile din punct de 

vedere economic și tehnic care nu sunt finanțate din cauza lipsei de certitudine și de 

transparență în privința acestor proiecte. Adesea, acest lucru se datorează faptului că 

investitorii privați nu sunt conștienți de proiecte sau dispun de prea puține informații pentru 

a putea face o evaluare a riscului de investiție. Comisia și BEI (...) ar trebui să promoveze 

crearea unui anuar transparent de proiecte curente și (...) viitoare din Uniune care sunt 

potrivite pentru investiții. Acest „anuar de proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 

regulată și structurată de informații (...) privind proiectele de investiții, astfel încât să asigure 

accesul investitorilor la informațiile respective. 

(32) Ar trebui ca statele membre să poată să participe la crearea anuarului european de 

investiții, inclusiv prin a pune la dispoziția Comisiei și a BEI informații privind 

proiectele de investiții de pe teritoriul lor. Înainte de a lansa anuarul, Comisia și BEI ar 

trebui să organizeze consultări corespunzătoare cu statele membre, cu experții și cu 

părțile interesate pe tema principiilor și orientărilor care vizează proiectele care 

urmează să fie incluse în anuar, inclusiv pe tema mecanismelor de prevenire a 

publicării de proiecte care ar putea submina siguranța națională, precum și pe tema 

modelului de publicare a informațiilor referitoare la fiecare proiect în parte. 

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de 
abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1). 
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(33) Deși proiectele identificate în cadrul anuarului de proiecte pot fi folosite de BEI pentru a 

identifica și selecta proiecte care să beneficieze de sprijinul FEIS, anuarul de proiecte ar 

trebui să aibă un domeniu de aplicare mai larg, identificând proiecte în întreaga Uniune. 

Domeniul său de aplicare poate include proiecte care pot fi finanțate integral de sectorul 

privat sau cu ajutorul altor instrumente disponibile la nivel european sau național. (...) 

Includerea unui proiect în anuarul de proiecte nu ar trebui nici să presupună și nici să 

excludă vreun sprijin financiar public, nici la nivelul UE și nici la nivel național. 

(34) În scopul de a garanta responsabilitatea față de cetățenii europeni, BEI ar trebui să prezinte 

în mod regulat Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind operațiunile și 

impactul FEIS. Comisia ar trebui să prezinte periodic rapoarte privind situația fondului 

de garantare. 

(35) (...) 

(36) Având în vedere faptul că obiectivele prezentului regulament, mai precis, sprijinirea 

investițiilor în Uniune și asigurarea accesului sporit la finanțare pentru entități, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre în ceea ce privește constrângerile 

financiare din calea investițiilor, dar pot fi realizate într-o măsură mai mare la nivelul 

Uniunii, având în vedere amploarea și efectele lor, Uniunea poate adopta măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, conform prevederilor articolului 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la 

același articol, dispozițiile prezentului regulament se limitează la măsurile necesare pentru 

atingerea acestor obiective. 
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(36a) [Mutat de la considerentul (29)] 

 În scopul de a finanța parțial contribuția de la bugetul general al Uniunii, ar trebui reduse 

pachetele financiare disponibile în programul (...) Orizont 2020, Programul-cadru pentru 

cercetare și inovare (2014-2020), prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului6, și în Mecanismul pentru Interconectarea Europei, 

prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului7. 

Aceste programe servesc unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. Cu toate acestea, 

reducerea ambelor programe pentru finanțarea fondului de garantare ar trebui să asigure un 

nivel mai mare de finanțare în anumite zone ale mandatelor lor decât ar fi posibil prin 

programele existente, inclusiv în ceea ce privește interconexiunile energetice, de 

transport și de infrastructură digitală, precum și inovarea, precum și cercetarea și 

dezvoltarea. FEIS ar trebui să fie în măsură să mobilizeze garanția UE pentru a multiplica 

efectul financiar în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, transporturilor, 

telecomunicațiilor și infrastructurii energetice, comparativ cu situația cheltuirii resurselor 

(...) prin intermediul granturilor, în cadrul mecanismului Conectarea Europei și al 

programului Orizont 2020 planificate. (...) 

(36b) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 ar 

trebui modificate în consecință. 

(36c) Comisia și BEI ar trebui să încheie un acord în care să se precizeze condițiile prevăzute 

în prezentul regulament pentru gestionarea FEIS de către acestea. Acordul respectiv 

nu ar trebui să aducă atingere competențelor legiuitorului Uniunii, (...) ale autorității 

bugetare și ale BEI, după cum se prevede în tratate, și prin urmare ar trebui să se 

limiteze la elemente care să fie în principal de natură tehnică și administrativă și care, 

deși nu sunt esențiale, sunt necesare pentru punerea efectivă în aplicare a FEIS, 

6 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – 
Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104). 

7 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și 
(CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129). 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

CAPITOLUL - I - Dispoziții introductive 

Articolul -1a 

Scop și obiect 

Prezentul regulament instituie Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), o garanție 

a UE și un fond de garantare al UE. În plus, prezentul regulament instituie o Platformă 

europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) și un anuar transparent de proiecte de 

investiții actuale și potențiale în viitor ale Uniunii. 

[Mutat de la articolul 1] 

Scopul FEIS este să sprijine în Uniune următoarele, oferind BEI capacitatea de a-și asuma 

riscuri (...): 

a) (…) investiții; (…) 

b) (...) un acces sporit la finanțare pentru societățile, precum și pentru alte entități, cu până la 3 000 

de angajați, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. (...) 

În acest sens, prezentul regulament prevede norme conform cărora Comisia să încheie un 

acord cu BEI privind gestionarea FEIS și un acord cu BEI pentru punerea în aplicare a 

EIAH. 
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Articolul -1b 

Definiții 

În sensul strict al prezentului regulament se aplică următoarele definiții: 

(a) „bănci sau instituții naționale de promovare economică” înseamnă entități juridice care 

desfășoară activități financiare în mod profesional și cărora un stat membru le-a 

conferit, la nivel central, regional sau local, mandatul de a desfășura activități publice de 

dezvoltare sau de promovare; 

(b) „platforme de investiții” înseamnă vehicule cu scop special, conturi gestionate, regimuri 

contractuale de cofinanțare sau de partajare a riscurilor sau regimuri instituite prin 

orice alte mijloace, prin intermediul cărora entitățile canalizează o contribuție 

financiară pentru a finanța o serie de proiecte de investiții; 

(c) „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă microîntreprinderi și 

întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE; 

(d) „întreprinderi cu capitalizare medie” înseamnă entități juridice care au până la 3000 de 

angajați și care nu sunt IMM-uri; 

(e) „Acordul privind FEIS” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și BEI 

definesc condițiile stabilite în prezentul regulament pentru gestionarea FEIS; 

(f) „Acordul privind EIAH” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și BEI 

definesc condițiile stabilite în prezentul regulament pentru punerea în aplicare a EIAH. 
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(g) „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de FEIS operațiunilor care abordează 

disfuncționalități ale pieței sau situații suboptime în materie de investiții și care nu 

ar fi putut fi desfășurate în perioada respectivă prin instrumentele obișnuite ale 

BEI fără sprijin din partea FEIS sau nu ar fi putut fi desfășurate în aceeași 

măsură în cursul perioadei respective prin instrumente ale FEI și ale UE. Deși 

încearcă să genereze locuri de muncă și creștere economică, proiectele susținute de 

FEIS au, de regulă, un profil de risc mai mare față de proiectele sprijinite prin 

operațiuni normale ale BEI, iar portofoliul FEIS are în general un profil de risc 

mai ridicat decât portofoliul curent de investiții sprijinit de BEI în conformitate cu 

politicile sale obișnuite de investiții. 

 

CAPITOLUL I - Fondul european pentru investiții strategice 

Articolul 1 

Fondul european pentru investiții strategice 

[eliminat : primul paragraf de la alineatul (1) mutat la articolul 2, al doilea paragraf de la 

alineatul (1) mutat la articolul 1a ] 

Articolul 2 

(…) Acordul privind FEIS 

(-1) Comisia încheie un acord cu BEI privind gestionarea FEIS. 

 

(1) Acordul privind FEIS cuprinde (...) următoarele: 

 

(a)  demersuri privind instituirea FEIS, precum și cuantumul și termenii contribuției 

financiare care trebuie furnizată de BEI, inclusiv: 

 

(i) dispozițiile care reglementează instituirea FEIS ca facilitate distinctă, identificabilă 

în mod clar și transparentă și cont separat gestionat de BEI, ale cărei operațiuni se 

disting în mod clar de alte operațiuni ale BEI; 
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(ii) cuantumul și termenii contribuției financiare care este furnizată de BEI prin 

intermediul FEIS, care nu este mai mică de 5 000 000 000 EUR în garanții sau 

lichidități; 

(iii) condițiile finanțării sau ale garanțiilor pe care BEI urmează să le acorde prin 

intermediul FEIS Fondului european de investiții („FEI”); 

(iv) dispoziția conform căreia tarifarea operațiunilor în temeiul garanției UE se 

conformează politicii generale de prețuri a BEI; 

 

(b)  mecanisme de guvernanță privind FEIS, în conformitate cu articolul 3, fără a aduce 

atingere Protocolului (nr. 5) privind Statutul Băncii Europene de Investiții, inclusiv: 

(i) componența și numărul membrilor Comitetului director, care nu va fi mai mare 

de patru; 

(ii) procedura de numire a directorului executiv și a directorului executiv adjunct, 

remunerația și condițiile de lucru ale acestora, care respectă dispozițiile privind 

personalul BEI, normele și procedurile cu privire la înlocuitorul lor în funcție și 

la responsabilitatea lor; 

(iii) procedura pentru numirea și destituirea membrilor Comitetului pentru 

investiții, remunerația și condițiile de lucru ale acestora, modalitățile de vot în 

cadrul Comitetului pentru investiții, specificând cvorumul și alocarea voturilor 

fiecărui membru; 

(iv) cerința conform căreia Comitetul director și Comitetul pentru investiții își 

adoptă fiecare propriul regulament de procedură; 

 

(v) cerința ca operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite de FEIS să fie 

aprobate în ultimă instanță de organele de conducere ale BEI, în conformitate 

cu dispozițiile prevăzute în Protocolul (nr. 5) privind Statutul Băncii Europene 

de Investiții; 
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(c) demersurile privind garanția UE, care este o garanție necondiționată, irevocabilă, la 

prima cerere în favoarea BEI, inclusiv: 

(i) norme detaliate referitoare la furnizarea garanției UE, în conformitate cu 

articolul 7, printre care demersurile referitoare la acoperirea acesteia, 

acoperirea definită a portofoliilor de anumite tipuri de instrumente; 

(ii) cerințe referitoare la alocarea între contribuitori a remunerației pentru 

asumarea de riscuri în mod proporțional cu cota de asumare a riscurilor 

aferentă fiecăruia dintre aceștia. Remunerația către Uniune și plățile aferente 

garanției UE se fac în timp util și apar doar după compensarea remunerațiilor 

și a pierderilor rezultate din operațiuni; 

(iii) cerințe care guvernează utilizarea garanției UE în conformitate cu articolul 5 

din prezentul regulament, printre care condițiile de plată, cum ar fi termenele 

specifice, dobânzile aferente sumelor scadente și mecanismele privind 

lichiditățile necesare; 

(iv) dispoziții și proceduri privind recuperarea creanțelor, care se încredințează 

BEI, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4). 

 

(d) modalitățile de aprobare de către Comitetul pentru investiții a utilizării garanției UE 

pentru proiecte individuale sau prin intermediul platformelor de investiții ori al băncilor sau 

instituțiilor naționale de promovare economică în conformitate cu prezentul regulament și în 

special cu articolul 2a; 

 

(e)  procedurile de depunere a propunerilor de investiții și aprobarea propunerilor pentru 

utilizarea garanției UE, inclusiv: 

(i) procedura referitoare la înaintarea proiectelor către Comitetul pentru investiții; 

(ii) cerința ca procedura de înaintare și de aprobare a propunerilor pentru 

utilizarea garanției UE nu aduce atingere normelor decizionale ale BEI 

prevăzute în temeiul Protocolului (nr. 5) privind Statutul Băncii Europene de 

Investiții, în special articolul 19; 
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(iii) norme care detaliază mai amănunțit dispozițiile tranzitorii în temeiul 

articolul 20 și în special modul în care operațiunile semnate de BEI în perioada 

menționată la articolul 20 vor fi incluse în acoperirea prin garanția UE; 

(f)  demersuri referitoare la raportarea, monitorizarea și responsabilitatea în privința FEIS, 

inclusiv: 

(i) obligații de raportare operațională care revin BEI și, după caz, în cooperare cu 

FEI, în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament; 

(ii) obligațiile de raportare financiară care rezultă din FEIS; 

(iii) normele de audit și antifraudă, în conformitate cu articolele 14 și 15 din 

prezentul regulament; 

(iv) indicatorii-cheie de performanță, în ceea ce privește mai ales utilizarea garanției 

UE, îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 2a, mobilizarea 

capitalurilor private și impactul macroeconomic al FEIS, inclusiv efectul 

acestuia asupra sprijinirii investițiilor; 

 

(g)  procedurile și condițiile de modificare a acordului, care poate avea loc la inițiativa 

Comisiei sau a BEI și care include obligația de a răspunde în fața Consiliului și a 

Parlamentului European în ceea ce privește modificarea; 

 

(h)  orice alte condiții de natură administrativă sau un organizatorică necesare pentru 

gestionarea FEIS în măsura în care acestea permit utilizarea corespunzătoare a garanției UE. 

 

 

(2) Acordul privind FEIS prevede de asemenea că: 

 

(a) activitățile FEIS desfășurate de FEI sunt gestionate de organele de conducere ale FEI; 

 

(b) remunerația atribuibilă Uniunii din operațiunile sprijinite de FEIS urmează să fie 

furnizată după deducerea plăților datorate pentru cererile de executare a garanției UE și, 

ulterior, a costurilor în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și cu acordul privind EIAH. 
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Articolul 2a 

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea garanției UE 

1. Acordul privind FEIS prevede faptul că FEIS urmează să sprijine proiecte care: 

(a)  sunt compatibile cu politicile Uniunii, 

(b) sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, 

(c)  asigură adiționalitate și 

(d) în cazul în care este posibil, maximizează mobilizarea capitalului din sectorul 

privat. 

2. În plus, Acordul privind FEIS stipulează faptul că FEIS urmează să sprijine proiecte 

care urmăresc oricare dintre următoarele obiective generale: 

(a) dezvoltarea infrastructurii; 

(b) cercetare, dezvoltare și inovare; 

(c) investițiile în educație și formare, sănătate, tehnologia informației și comunicațiilor 

(d) dezvoltarea sectorului energetic 

(e) asigurarea de sprijin financiar pentru societățile, precum și pentru alte entități, cu 

până la 3 000 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri. 

(3) Atunci când stabilește politica de investiții și politica în materie de riscuri pentru 

sprijinul acordat de FEIS, Comitetul director ia în considerare necesitatea de a evita 

o expunere excesivă în cadrul unui anumit sector sau al unei anumite zone geografice. 
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Articolul 3 

Guvernanța FEIS 

(-1) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt conferite prin prezentul regulament, 

organismele de conducere menționate la prezentul articol urmăresc exclusiv 

obiectivele stabilite prin prezentul regulament. 

(1) Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să fie gestionat de un comitet director, 

care, în scopul utilizării garanției UE, urmează să stabilească orientarea strategică, 

alocarea strategică a activelor și politicile și procedurile de funcționare, inclusiv politica de 

investiții pentru proiectele pe care le poate sprijini FEIS, tratamentul platformelor de 

investiții, precum și profilul de risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele prevăzute la 

articolul 2a alineatul (2).Comitetul director adoptă orientările în materie de investiții 

pentru utilizarea garanției UE care urmează să fie puse în aplicare de Comitetul 

pentru investiții. Orientările în materie de investiții se publică. 

(1a)  Numărul de membri ai Comitetului director se alocă între Comisie și BEI în funcție 

de dimensiunea respectivă a contribuțiilor de la bugetul UE și din partea BEI sub 

formă de numerar sau de garanții. 

Comitetul director alege un președinte dintre membrii săi. Comitetul director ia decizii 

prin consens. 

(2) (...) 

(3) (...) 

 (4) Acordul FEIS prevede că FEIS are un director executiv, care este responsabil de 

gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea și prezidarea reuniunilor comitetului pentru 

investiții menționat la alineatul (5). Directorul executiv este asistat de un director executiv 

adjunct. 

Trimestrial, directorul executiv prezintă comitetului director rapoarte privind activitățile 

FEIS. 
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În urma unui proces de selecție deschis și transparent în conformitate cu procedurile 

BEI, directorul executiv și directorul executiv adjunct sunt numiți de către 

președintele BEI pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi reînnoit o singură 

dată, pe baza unei propuneri din partea Comitetului director. 

(5) Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un comitet pentru investiții, care 

urmează să fie responsabil de examinarea oricăror operațiuni potențiale,fără a aduce 

atingere articolului 6 alineatul (5), în conformitate cu politicile de investiții ale FEIS și 

de aprobarea sprijinului garanției UE pentru operațiuni efectuate în temeiul prezentului 

regulament. 

Comitetul pentru investiții este format din opt experți independenți și directorul executiv. 

Experții independenți au un nivel ridicat de experiență relevantă în materie de piață (...) și 

sunt numiți de Comitetul director pentru un mandat fix de maximum trei ani, care poate fi 

reînnoit dar nu poate depăși șase ani în total. Experții Comitetului pentru investiții 

sunt numiți printr-o procedură de selecție deschisă și transparentă. La numirea 

experților în cadrul Comitetului pentru investiții, Comitetul director asigură 

diversitatea componenței Comitetului pentru investiții, astfel încât să garanteze că 

acesta dispune de o cunoaștere vastă a sectoarelor reglementate la articolul 2a și a 

piețelor geografice din cadrul Uniunii. 

Comitetul director al FEIS supraveghează realizarea obiectivelor FEIS. 

Atunci când participă la activitățile Comitetului pentru investiții, membrii acestuia își 

exercită atribuțiile în mod imparțial și în interesul FEIS. Atunci când pun în aplicare 

orientările adoptate de Comitetul director și iau decizii privind utilizarea garanției 

UE, ei nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea BEI, a instituțiilor Uniunii, 

a statelor membre sau a oricărui alt organism public sau privat. Se instituie 

modalități de organizare adecvate pentru a asigura independența operațională a 

Comitetului pentru investiții, fără a aduce atingere furnizării de sprijin analitic, 

logistic și administrativ Comitetului pentru investiții de către personalul BEI. 

Deciziile comitetului de investiții se iau cu majoritate simplă. 
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CAPITOLUL II - Garanția UE și fondul de garantare al UE 

Articolul 4 

Garanția UE 

Uniunea acordă BEI o garanție pentru operațiuni de finanțare sau de investiții efectuate în cadrul 

Uniunii sau pentru operațiuni între un stat membru și o țară care intră în domeniul de 

aplicare al politicii europene de vecinătate, inclusiv parteneriatul strategic, politica de 

extindere și Spațiul Economic European sau Asociația Europeană a Liberului Schimb, sau 

între un stat membru și o țară sau un teritoriu de peste mări, astfel cum figurează în anexa II 

la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care fac obiectul prezentului regulament și 

al Acordului privind FEIS („garanția UE”). (...) 

Articolul 5 

Cerințe privind utilizarea garanției UE 

(1) Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului privind FEIS. 

(2) Garanția UE se acordă pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, aprobate de 

comitetul de investiții menționat la articolul 3 alineatul (5), sau pentru finanțare către FEI 

pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, în conformitate cu 

articolul 7 alineatul (2). (...) 

(2a) Garanția UE poate fi acordată pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI 

care au fost aprobate de Comitetul pentru investiții până la [OP a se introduce data 4 

ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și pentru care a fost semnat un 

contract între BEI și beneficiar sau intermediarul financiar până la 30 iunie 2020. 

(2b) Garanția UE poate fi acordată pentru finanțarea FEI sau furnizarea de garanții 

pentru FEI în scopul de a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (2), care au fost aprobate de Consiliul de 

administrație al FEI până la [OP a se introduce data: 4 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament] și pentru care a fost semnat un contract între FEI și 

intermediarul financiar până la 30 iunie 2020. 
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(3) În conformitate cu articolul 17 din Statutul BEI (...), aceasta percepe de la beneficiarii 

operațiunilor de finanțare sume pentru acoperirea tuturor cheltuielilor legate de 

FEIS. Fără a aduce atingere paragrafelor al doilea și al treilea de la prezentul alineat, 

nicio altă cheltuială administrativă și niciun alt tip de taxă a BEI, pentru activitățile de 

finanțare și investiții desfășurate de BEI în temeiul prezentului regulament, nu sunt 

acoperite din bugetul general al Uniunii. 

BEI poate utiliza garanția UE într-o limită maximă cumulată corespunzând cu 1 % din 

totalul obligațiilor restante rezultate din garanția UE pentru a acoperi cheltuielile care ar fi 

fost facturate beneficiarilor operațiunilor de finanțare și de investiții, dar nu au fost 

recuperate de la data la care s-a înregistrat neplata. 

 În plus, BEI poate utiliza garanția UE pentru a acoperi partea relevantă a 

eventualelor costuri legate de recuperare, cu excepția cazului în care sunt deduse din 

sumele încasate din recuperări, și eventualele costuri legate de gestionarea 

lichidităților. 

(...) În cazul în care BEI furnizează FEI finanțare în numele FEIS care beneficiază de 

garanția UE în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), (...) taxele FEI pot fi acoperite din 

bugetul Uniunii. 

(4) (...) Statele membre pot utiliza orice tip de finanțare din partea Uniunii, inclusiv 

instrumentele instituite în cadrul politicilor Uniunii structurale, industriale și privind 

rețelele transeuropene, pentru a contribui la finanțarea proiectelor eligibile în care BEI, 

pe cont propriu sau prin intermediul FEI, investește cu sprijinul garanției UE, cu 

condiția să fie îndeplinite criteriile de eligibilitate atât ale instrumentelor relevante, 

cât și ale FEIS. 
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Articolul 6 

Instrumente eligibile 

(1) În sensul articolului 2a alineatul (2), BEI utilizează garanția UE în vederea acoperirii 

riscurilor pentru instrumentele menționate la al doilea paragraf de la prezentul articol și 

în conformitate cu articolul 7. 

(2) Următoarele instrumente sunt eligibile pentru acoperirea de către garanția UE (...): 

(a) împrumuturi BEI, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă 

formă de finanțare sau instrument de îmbunătățire a calității creditului, participații la 

capital sau la cvasicapital, inclusiv prin intermediul băncilor sau instituțiilor naționale 

de promovare economică, al platformelor sau fondurilor de investiții. Aceste 

instrumente se acordă, se achiziționează sau se emit pentru operațiuni efectuate în cadrul 

Uniunii, (...) în conformitate cu prezentul regulament și în cazul în care finanțarea FEI a 

fost acordată în conformitate cu un acord sau o tranzacție de finanțare semnat(ă) sau 

încheiat(ă) de BEI, care nu a expirat și nici nu a fost anulat(ă); 

 

(b) finanțarea pe care BEI o acordă FEI pentru a-i permite să ia împrumuturi, garanții, 

contragaranții, orice altă formă de instrument de îmbunătățire a calității creditului, 

instrumente de pe piața de capital și participații la capital sau la cvasicapital, inclusiv prin 

intermediul băncilor sau instituțiilor naționale de promovare economică, al 

platformelor sau fondurilor de investiții. Aceste instrumente se acordă, se achiziționează 

sau se emit pentru operațiuni efectuate în cadrul Uniunii, în conformitate cu prezentul 

regulament și în cazul în care finanțarea FEI a fost acordată în conformitate cu un acord 

sau o tranzacție de finanțare semnat(ă) sau încheiat(ă) de FEI, care nu a expirat și nici 

nu a fost anulat(ă). 

(3) De asemenea, BEI poate acorda o garanție unei bănci sau instituții naționale de 

promovare economică în baza unei contragaranții din partea Uniunii. 
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(4) BEI poate investi cu sprijinul FEIS într-o platformă de investiții. De asemenea, BEI 

poate acorda o garanție în temeiul prezentului regulament unei platforme de 

investiții, în baza contragaranției din partea Uniunii. 

(5) Utilizarea garanției UE în legătură cu operațiunile menționate la alineatul (2) litera 

(a) și la alineatele (3) și (4) face obiectul aprobării prealabile de către Comitetul 

pentru investiții. Proiectele subiacente operațiunilor de finanțare sau de investiții, 

care aparțin BEI înseși sau sunt implementate printr-o bancă sau instituție națională 

de promovare economică sau printr-o platformă de investiții, care cuprind mai multe 

proiecte subiacente, se transmit, de regulă, împreună Comitetului pentru investiții, cu 

excepția cazului în care Comitetul pentru investiții decide altfel. Comitetul pentru 

investiții decide dacă operațiunile noi efectuate prin intermediul unei bănci sau 

instituții naționale de promovare economică sau al unei platforme de investiții, pentru 

care a aprobat deja utilizarea garanției UE de către BEI, trebuie să fie supuse 

aprobării sale. 

(6) În limitele operațiunilor sale în cadrul FEIS, FEI poate, de asemenea, să acorde o 

garanție unei bănci sau instituții naționale de promovare economică sau unei 

platforme de investiții sau să investească într-o platformă de investiții. 

Articolul 7 

Acoperirea și condițiile garanției UE 

(1) Garanția UE (...) are în orice moment o valoare de cel mult 16 000 000 000 EUR, din care 

se pot aloca maximum 2 500 000 000 EUR pentru finanțare sau garanții acordate FEI de 

către BEI, în conformitate cu alineatul (2). (...) Plățile totale nete de la bugetul general al 

Uniunii efectuate în baza garanției UE (...) nu depășesc cuantumul de 16 000 000 000 

EUR. 
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(2) În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), remunerația pentru 

asumarea de riscuri în cadrul unui portofoliu este alocată între contribuitori 

proporțional cu cota de risc din asumarea riscurilor a fiecăruia dintre aceștia. 

Garanția UE este eligibilă pentru furnizarea de garanții de primă pierdere pe bază de 

portofoliu sau pentru furnizarea de garanții integrale. Garanția UE se poate acorda în 

condiții de egalitate (pari passu) cu alți contribuitori. 

 În cazul în care BEI acordă FEI finanțare sau garanții pentru a efectua operațiuni de 

finanțare și de investiții ale BEI, garanția UE prevede o garanție integrală pentru finanțarea 

din partea BEI, cu condiția ca BEI să furnizeze finanțare sau garanții de valoare egală, 

fără garanția UE. Suma acoperită de garanția UE nu trebuie să depășească 

2 500 000 000 EUR. 

(3) În cazul în care BEI face o cerere de executare a garanției UE în conformitate cu acordul 

FEIS, Uniunea face plata, la cerere, în conformitate cu termenii acordului în cauză. 

(4) În cazul în care Uniunea efectuează o plată în temeiul garanției UE, BEI urmărește 

recuperarea creanțelor pentru sumele plătite și rambursează Uniunii sumele recuperate. 

(5)  Garanția UE se acordă ca garanție la cerere pentru instrumentele menționate la 

articolul 6, pentru a acoperi: 

- în cazul instrumentelor de datorie menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a): 

principalul, toate dobânzile și toate sumele datorate BEI, dar care nu au fost primite 

de aceasta în conformitate cu termenii operațiunilor de finanțare până la data la care 

se înregistrează neplata; 

- în cazul investițiilor de capital menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a): 

sumele investite și costurile lor de finanțare asociate; 

- în cazul operațiunilor menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b): sumele 

utilizate și costurile lor de finanțare asociate. 

Garanția UE acoperă, de asemenea, cuantumurile menționate la al doilea și al treilea 

paragraf de la articolul 5 alineatul (3). 
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Articolul 8 

Fondul de garantare al UE 

(1) Se înființează un fond de garantare al UE („fondul de garantare”), din care BEI este plătită 

în cazul unei cereri de executare a garanției UE. 

(2) Fondul de garantare este alimentat prin: 

(a) plăți din bugetul general al Uniunii, 

(b) venituri obținute din investirea resurselor fondului de garantare, 

(c) sume recuperate de la debitori care nu și-au achitat datoriile, în conformitate cu 

procedura de recuperare prevăzută în acordul FEIS, astfel cum se prevede la 

articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (iv), 

(d)  venituri și orice alte plăți primite de Uniune în conformitate cu Acordul privind 

FEIS. 

(3) Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, prevăzute la alineatul (2) literele (b) și 

(d) de la prezentul articol, constituie venituri alocate interne, în conformitate cu 

articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012. 

(4)  Resursele fondului de garantare primite de acesta în conformitate cu alineatul (2) sunt 

gestionate direct de Comisie, sunt investite în conformitate cu principiul bunei gestiuni 

financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare. 

(5) Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la alineatul (2), se utilizează 

pentru a atinge un nivel corespunzător, care să reflecte valoarea totală a obligațiilor 

aferente garanției UE (denumite în continuare „valoarea țintă”). Valoarea țintă este de 

50 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE. 

Valoarea țintă este inițial atinsă prin plăți treptate din resursele menționate la alineatul 2 

litera (a) (...). În cazul în care au existat cereri de executare a garanției în perioada inițială 

de constituire a fondului de garantare, sumele care au alimentat fondul de garantare, 

prevăzute la alineatul (2) literele (b), (c) și (d), contribuie (...) la atingerea valorii țintă 

până la o valoare egală cu cea a cererilor de executare a garanției. 
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(6) (...) 

(7) În urma unei (...) evaluări a adecvării nivelului fondului de garantare, în conformitate cu 

raportul prevăzut la articolul 10 alineatul (6): 

(a) orice surplus este plătit într-o singură tranșă către o poziție specială din declarația de 

venituri din bugetul general al Uniunii (...) pe anul n+1, 

(b) pentru orice realimentare a fondului de garantare, se plătesc tranșe anuale în cursul 

unei perioade de maximum trei ani, începând din anul n+1. 

(8) De la 1 ianuarie 2019, în cazul în care, ca urmare a cererilor de executare a garanției, 

nivelul fondului de garantare scade sub 50 % din valoarea țintă, Comisia prezintă un raport 

privind măsurile excepționale care pot fi necesare pentru realimentarea acestuia. 

(9) În urma unei cereri de executare a garanției UE, sumele care alimentează fondul de 

garantare, prevăzute la alineatul (2) literele (b), (c) și (d), după atingerea sumei țintă, sunt 

utilizate până la [OP a se introduce data: 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament] pentru a reface garanția UE la valoarea sa inițială. 

 

CAPITOLUL IIA - Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții 

 

Articolul 8a 

Acordul privind EIAH 

(1) Comisia încheie un acord cu BEI privind implementarea în cadrul BEI a unei 

platforme europene de consiliere în materie de investiții (EIAH). 

 Acordul privind EIAH cuprinde, în special, dispoziții referitoare la finanțarea 

necesară pentru EIAH în conformitate cu alineatul (5). 

 

6831/15   rig/AAV/rr 30 
 DGG 1A  RO 
 



(2) EIAH are ca obiectiv să completeze actualele servicii de consultanță ale BEI și ale 

Comisiei, pentru a oferi sprijin consultativ în ceea ce privește identificarea, 

pregătirea și dezvoltarea proiectelor de investiții și să acționeze ca platformă unică de 

consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii. Acest sprijin se 

acordă pentru utilizarea asistenței tehnice în vederea structurării proiectelor, 

utilizarea unor instrumente financiare inovatoare, utilizarea parteneriatelor public-

privat și consiliere, după caz, privind chestiunile relevante din legislația Uniunii. 

EIAH furnizează de asemenea sprijin specific, luând în considerare particularitățile 

și nevoile statelor membre cu piețe financiare mai puțin avansate. 

(3) EIAH furnizează servicii suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor 

programe ale Uniunii. Serviciile furnizate de EIAH includ: 

(a) asigurarea unui punct de intrare unic pentru asistență tehnică pentru autorități 

și promotorii de proiecte; 

(b) acordarea de asistență promotorilor de proiecte, după caz, pentru dezvoltarea 

proiectelor lor astfel încât acestea să îndeplinească criteriile de eligibilitate 

pentru proiecte stabilite în prezentul regulament; 

(c) mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga 

Uniune; 

(d) furnizarea unei platforme pentru schimburile inter pares de experiență și de 

know-how cu privire la dezvoltarea de proiecte. 

(4) Pentru a îndeplini obiectivul menționat la alineatul (2), EIAH încearcă să utilizeze 

cunoștințe de specialitate din partea BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor 

naționale de promovare economică și a autorităților de management al fondurilor 

structurale și de investiții europene. 

(5) Cooperarea dintre EIAH și o bancă sau o instituție națională de promovare 

economică sau o instituție sau o autoritate de gestionare echivalentă care poate 

acționa în calitate de consultant la nivel național poate lua forma unui parteneriat 

contractual. 
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(6) Uniunea contribuie cu un cuantum maxim de 20 000 000 EUR pe an pentru 

acoperirea costurilor operațiunilor EIAH în perioada care se încheie la 31 decembrie 

2020 pentru serviciile furnizate de EIAH. 

(7)  BEI prezintă un raport până la 1 septembrie 2016 și, ulterior, în fiecare an 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la serviciile furnizate de 

EIAH în temeiul alineatului (5) de la prezentul articol și la execuția sa bugetară. 

 

CAPITOLUL III - Anuarul european de proiecte de investiții 

Articolul 9 

Anuarul european de proiecte de investiții 

(1) Comisia și BEI (...) creează un anuar transparent de proiecte de investiții curente și 

potențiale (...) din Uniune. Statele membre pot contribui la crearea și la gestionarea sa. 

 (2) Proiectele sunt incluse în Anuarul european de proiecte de investiții doar în scop 

informativ și pentru a fi vizibile investitorilor și nu aduc atingere deciziilor privind 

proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament sau al 

oricărei finanțări publice sau al oricărui alt instrument al UE. 

(3) (...) 

 

CAPITOLUL IV - Raportarea, responsabilitatea și evaluarea 

Articolul 10 

Raportare și contabilitate 

(1) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite un raport semestrial Comisiei cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI desfășurate în temeiul prezentului 

regulament. 
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Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a 

principalilor indicatori de performanță stabiliți în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (f) 

punctul (iv). Raportul cuprinde, de asemenea, date statistice, financiare și contabile despre fiecare 

operațiune de finanțare și de investiții a BEI, precum și date agregate. 

(2) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite un raport anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI în temeiul 

prezentului regulament. Raportul se publică și include: 

(a) o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, la nivel de operațiune, 

sector, țară și la nivel regional, precum și a conformității acestora cu prezentul 

regulament, împreună cu o evaluare a distribuirii operațiunilor de finanțare și de 

investiții ale BEI între obiectivele de la articolul 2a; 

(b) o evaluare pe bază agregată privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din 

sectorul privat, valoarea estimată și valoarea reală a realizărilor, precum și rezultatele 

și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI; 

(c) (...) valoarea financiară transferată beneficiarilor și evaluarea operațiunilor de 

investiții și de finanțare ale BEI pe bază agregată; 

(d) o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI; 

(e) informații detaliate privind cererile de executare a garanției UE; 

(f) conturile referitoare la FEIS. 
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(3) În scopul contabilizării și raportării de către Comisie a riscurilor acoperite de garanția UE, 

precum și al gestionării de către Comisie a fondului de garantare, BEI, în cooperare cu FEI, după 

caz, transmite Comisiei în fiecare an: 

(a)  evaluarea riscurilor efectuată de BEI și FEI și informații de clasificare privind 

operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI în temeiul prezentului regulament; 

(b) obligațiile financiare restante ale UE în ceea ce privește garanțiile furnizate pentru 

operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI în temeiul prezentului regulament, 

defalcate pe operațiuni individuale; 

(c) valoarea totală a profiturilor sau a pierderilor care decurg din operațiunile de 

finanțare și de investiții ale BEI în cadrul portofoliilor prevăzute de acordul FEIS în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (i). 

(4) BEI furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament. 

(5) BEI și FEI, după caz, furnizează informațiile menționate la alineatele (1)-(4) pe cheltuiala 

lor. 

(6) Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data 

de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind situația fondului de garantare și 

gestionarea acestuia în anul calendaristic precedent, inclusiv o evaluare a adecvării 

valorii-țintă, a nivelului fondului de garantare și a necesității de realimentare a 

fondului de garantare. Raportul anual conține o prezentare a situației financiare a 

fondului de garantare la sfârșitul anului precedent, fluxurile financiare din cursul 

anului calendaristic precedent, precum și tranzacțiile semnificative din conturile 

financiare și orice informații relevante cu privire la aceste conturi. Raportul va 

include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și 

riscul aferent fondului la sfârșitul anului precedent. 
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Articolul 11 

Responsabilitatea în fața Parlamentului European și a Consiliului 

(1) La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, directorul executiv raportează 

ambelor instituții cu privire la performanța FEIS, inclusiv prin participarea la o audiere 

în fața Parlamentului European (...). 

(2) Directorul executiv răspunde verbal sau în scris la întrebările adresate FEIS de Parlamentul 

European sau de Consiliu, în termen de cel mult cinci săptămâni de la primirea 

întrebărilor. 

(3) La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia prezintă un raport (...) 

privind aplicarea prezentului regulament. 
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Articolul 12 

Evaluare și revizuire 

(-1)  Până la [OP a se introduce data: 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], 

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o evaluare 

independentă a aplicării prezentului regulament. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o 

propunere de modificare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește datele la care 

se face referire la articolul 5 alineatele (2a) și (2b) și la articolul 8 alineatul (9). 

(1) (...) 

(2) (...) 

(3)  (...) 

(4) BEI și FEI transmit periodic Parlamentului European, Consiliului și Comisiei toate 

rapoartele lor de evaluare independentă care analizează rezultatele practice obținute prin 

activitățile specifice ale BEI și ale FEI în conformitate cu prezentul regulament. 

(5) (...) 

 

CAPITOLUL V - Dispoziții generale 

Articolul 13 

Transparența și difuzarea informațiilor către public 

În conformitate cu propriile politici de transparență cu privire la accesul la documente și informații, 

BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său de internet, informații cu privire la toate 

operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI în temeiul prezentului regulament, precum și cu 

privire la modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale menționate la 

articolul 2a alineatul (2). 
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Articolul 14 

Auditul efectuat de Curtea de Conturi 

Garanția UE, precum și plățile și recuperările efectuate în temeiul acesteia, care pot fi înscrise în 

bugetul general al Uniunii, sunt auditate de Curtea de Conturi. 

Articolul 15 

Măsuri antifraudă 

(1)  BEI notifică imediat OLAF (…) și îi furnizează informațiile necesare atunci când, în orice 

stadiu al pregătirii, al implementării sau al încheierii operațiunilor supuse garanției UE, are 

motive să suspecteze că există un potențial caz de fraudă, corupție, spălare de bani sau alte 

activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii. 

(2) OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în 

conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în Regulamentul (Euratom, CE) 

nr. 2185/96(9) și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului(10), în vederea 

protejării intereselor financiare ale Uniunii, cu scopul de a stabili dacă a existat fraudă, 

corupție, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare 

ale Uniunii, în legătură cu orice operațiuni finanțate în temeiul prezentului regulament. 

OLAF poate transmite autorităților competente din statele membre în cauză informațiile 

obținute în cursul investigațiilor (...). 

8 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1). 

9 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind 
controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 
15.11.1996, p. 2). 

10 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind 
protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1). 
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În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, BEI depune eforturi de recuperare 

în legătură cu operațiunile sale care au beneficiat de garanția UE. 

(3) Acordurile de finanțare semnate în legătură cu operațiunile sprijinite în temeiul prezentului 

regulament trebuie să includă clauze care permit excluderea de la operațiunile de finanțare 

și de investiții ale BEI și, dacă este necesar, măsuri de recuperare adecvate în cazuri de 

fraudă, corupție sau alte activități ilegale, în conformitate cu acordul FEIS, politicile BEI și 

cerințele de reglementare aplicabile. Decizia de a aplica o excludere de la operațiunile de 

finanțare și de investiții ale BEI se adoptă în conformitate cu dispozițiile relevante din 

acordul de finanțare sau de investiții. 

Articolul 16 

Activități excluse și jurisdicții necooperante 

(1) Prin operațiunile sale de finanțare și de investiții în temeiul prezentului regulament, BEI 

nu sprijină niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale, printre care spălarea de bani, 

finanțarea terorismului, frauda fiscală și evaziunea fiscală, și nici actele de corupție sau 

fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii. În special, BEI nu participă la nicio 

operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o 

jurisdicție necooperantă, în conformitate cu politica sa față de jurisdicțiile slab 

reglementate sau necooperante, aplicând politicile Uniunii, ale Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică sau ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională. 

(2) În operațiunile sale de finanțare și de investiții în temeiul prezentului regulament, BEI 

aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea 

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

cerința de a lua măsuri (...) pentru a identifica beneficiarii reali, dacă este cazul. 
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Articolul 17 

Exercitarea delegării 

 [eliminat] 

CAPITOLUL VI - Modificări 

Articolul 18 

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text: 

„(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului Orizont 2020 este stabilit la 74 

328,3 milioane EUR în prețuri curente, din care o sumă maximă de 71 966,9 milioane EUR este 

alocată activităților în temeiul titlului XIX din TFUE. 

Creditele anuale se autorizează de către Parlamentul European și de către Consiliu în limitele 

cadrului financiar multianual. 

(2) Suma destinată activităților prevăzute la titlul XIX din TFUE se repartizează între prioritățile 

prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament, după cum urmează: 

(a)  23 897,0 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Excelență științifică”; 

(b)  16 430,5 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Poziția de lider în sectorul 

industrial”; 

(c)  28 560,7 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Provocări societale”. 

Suma maximă totală a contribuției financiare a Uniunii din partea Orizont 2020 destinată pentru 

obiectivele specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (3) și pentru acțiunile nenucleare directe ale 

JRC este următoarea: 
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(i) 782,3 milioane EUR în prețuri curente pentru „Răspândirea excelenței și extinderea participării”; 

(ii) 443,8 milioane EUR în prețuri curente pentru „Știința cu și pentru societate”; 

(iii) 1 852,6 milioane EUR în prețuri curente pentru acțiunile nenucleare directe ale JRC. 

Defalcarea orientativă pentru prioritățile și obiectivele specifice stabilite la articolul 5 alineatele (2) 

și (3) este prevăzută în anexa II. 

(3) EIT este finanțat printr-o contribuție maximă de la Orizont 2020 în valoare de 2 361,4 

milioane EUR în prețuri curente, astfel cum este prevăzut în anexa II.” 

2. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament. 
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Articolul 19 

Modificare la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5 (...), alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Pachetul financiar de punere în aplicare aferent MIE pentru perioada 2014-2020 este de 

29 942 259 000 EUR (*) în prețuri curente. Această sumă se distribuie după cum urmează: 

(a) sectorul transporturilor: 23 550 582 000 EUR, din care 11 305 500 000 EUR se transferă din 

Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, în conformitate cu prezentul regulament, exclusiv în statele 

membre eligibile pentru finanțare din partea Fondului de coeziune; 

(b) sectorul telecomunicațiilor: 1 041 602 000 EUR; 

(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 EUR. 

Aceste valori nu aduc atingere aplicării mecanismului de flexibilitate prevăzut în Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (*). 

(*) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a 

cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).” 

(2) La articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf, cuvintele „și articolul 21 alineatul (4)” se 

elimină; 

(3)La articolul 21 se elimină alineatul (4). 
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CAPITOLUL VII - Dispoziții tranzitorii și finale 

Articolul 20 

Dispoziții tranzitorii 

Operațiunile de finanțare și de investiții semnate de BEI sau FEI, în perioada de la 1 ianuarie 2015 

până la (...) încheierea Acordului privind FEIS și la efectuarea numirilor inițiale, în urma 

intrării în vigoare a prezentului regulament, a tuturor membrilor Comitetului pentru 

investiții și a directorului executiv, pot fi prezentate Comisiei de către BEI sau FEI pentru a face 

obiectul garanției UE. 

Comisia evaluează operațiunile respective și, în cazul în care acestea respectă cerințele (...) 

prevăzute la articolul 2adin prezentul regulament(...), decide extinderea garanției UE la acestea. 

Articolul 21 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

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

membre. 

Adoptat la Strasbourg, 

Pentru Parlamentul EuropeanPentru Consiliu 
(2) PreședintelePreședintele 
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