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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire la 
Comunicarea „Un plan de investiţii pentru Europa" [COM(2014) 903final]. Comisia 
salută faptul că, în general, Camera Deputaţilor sprijină acest plan. 

Comisia este de acord cu faptul că ritmul lent al redresării economice se datorează, 
printre altele, deficitului de cerere din unele sectoare ale economiei europene. Comisia 
consideră că principalul motiv pentru nivelul scăzut al investiţiilor este încrederea 
scăzută a investitorilor. Această incertitudine este strâns legată atât de aşteptările 
reduse în privinţa cererii de bunuri şi servicii, cât şi de fragmentarea pieţelor financiare 
şi de faptul că pentru catalizarea investiţiilor nu există o capacitate suficientă de 
asumare a riscurilor. Date fiind incertitudinea evoluţiilor economice şi politice, 
nivelurile încă ridicate de îndatorare care afectează anumite părţi ale economiei UE şi 
impactul acestora asupra riscului de credit, accesul la finanţare a fost dificil în statele 
membre cel mai puternic afectate de criză, în special pentru proiectele de finanţare pe 
termen lung mai riscante, pentru întreprinderile cu capitalizare medie şi pentru 
IMM-uri. în acest context, utilizarea optimă a banilor publici o reprezintă consolidarea 
capacităţii de asumare a riscurilor, pentru relansarea investiţiilor private. 

Potrivit modelelor şi estimărilor Comisiei, Planul de investiţii are potenţialul de a 
stimula cererea finală, generând o creştere de 330-410 miliarde EUR a PIB-ului UE şi 
creând 1-1,3 milioane de noi locuri de muncă în următorii trei ani. In plus, Comisia a 
prezentat, la 13 ianuarie 2015, noi orientări detaliate privind modul în care va aplica 
normele prevăzute în Pactul de stabilitate şi de creştere pentru a consolida legătura 
dintre reformele structurale, investiţii şi responsabilitatea bugetară, în vederea sprijinirii 
locurilor de muncă şi a creşterii economice. Aceste orientări vizează, de asemenea, 
dezvoltarea unei orientări bugetare mai favorabile creşterii economice în zona euro şi 
pregăteşte calea pentru creşterea volumului de investiţii publice în statele membre. 
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Potrivit estimărilor Comisiei, nivelul investiţiilor era cu 230-370 de miliarde EUR mai 
mic decât rata de investiţii viabile pe termen lung. Planul de investiţii oferă un impuls 
suplimentar considerabil. Suplimentarea capitalului de investiţii cu 315 miliarde EUR 
este echivalentul a 2 % din PlB-ul UE pe trei ani. Comisia şi Banca Europeană de 
Investiţii (BEI) invită în mod direct statele membre şi investitorii privaţi să participe la 
iniţiativă, ceea ce va multiplica impactul acesteia cu un factor şi mai mare. Acesta este 
numai un aspect al Planului. Un alt pilon esenţial al Planului constă în eliminarea 
barierelor existente în calea investiţiilor în cadrul pieţei unice, atât a celor financiare, 
cât şi a celor nefinanciare. Această componentă poate să genereze singură o creştere a 
rezultatelor şi a PIB-ului UE mult mai mare de 315 miliarde EUR, chiar dacă poate dura 
mai mult timp până când aceste măsuri vor produce efecte depline. In cele din urmă, 
Planul vine în completarea măsurilor existente şi a instrumentelor în curs de utilizare, 
cum ar fi fondurile structurale şi de investiţii europene (aproximativ 600 de 
miliarde EUR în perioada 2014-2020, inclusiv co finanţarea), care sunt disponibile la 
nivel naţional şi regional. 

Pentru a se asigura că banii sunt cheltuiţi cu folos pentru proiecte care nu ar avea loc 
fără sprijinul său, în cadrul Fondului european pentru investiţii strategice (FE1S) va 
funcţiona un comitet de investiţii specializat, format din experţi, care urmează să 
valideze fiecare proiect din perspectivă comercială şi societală, luând în considerare 
toate aspectele contextuale relevante în lumina orientărilor fondului privind investiţiile. 
Printr-o monitorizare periodică şi riguroasă, se va asigura că banii sunt cheltuiţi în mod 
eficient, aducând o valoare adăugată reală. 

Comisia ia notă de preocupările exprimate de Camera Deputaţilor privind utilizarea 
instrumentelor financiare complexe şi riscante pentru sprijinirea proiectelor de investiţii. 
Cu toate acestea, Comisia ar dori să sublinieze faptul că scopul FEIS este să permită 
Băncii Europene de Investiţii şi Fondului european de investiţii să îşi extindă activităţile 
îndelungate şi bine puse la punct pentru a finanţa proiecte şi întreprinderi. 

Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea şi realizarea de proiecte este o parte importantă 
a Planului. O „Platformă" de consiliere în materie de investiţii va integra toate 
serviciile de consultanţă în materie de investiţii şi va furniza asistenţă tehnică 
promotorilor de proiecte, investitorilor şi autorităţilor publice de management în ceea ce 
priveşte pregătirea şi dezvoltarea de proiecte de calitate şi de propuneri de investiţii, 
utilizarea eficace a fondurilor structurale europene şi a altor fonduri ale UE şi 
potenţialul efect de levier al acestora, precum şi accesul la alte surse de finanţare 
publice şi private. 

Un Grup operativ pentru investiţii, coordonat în comun de Comisie şi BEI şi alcătuit din 
reprezentanţi ai tuturor statelor membre, a efectuat un prim exerciţiu de examinare a 
proiectelor potenţial viabile care au relevanţă europeană. în urma acestui prim 
exerciţiu, anumite proiecte concrete trebuie transmise BEI pentru a solicita finanţare din 
partea FEIS. 

Comisia doreşte să sublinieze importanţa politicii de coeziune a UE şi să asigure 
Camera Deputaţilor de atenţia deosebită pe care o acordă acestei politici şi obiectivului 
său de reducere a decalajelor dintre statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea 
economică. Cu toate acestea, Comisia nu propune alinierea acestei iniţiative la 
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obiectivele politicii de coeziune, pentru că, dacă s-ar lua în calcul alte criterii decât 
calitatea proiectelor sprijinite, ar fi afectată capacitatea iniţiativei de a mobiliza 
cofinanţarea privată şi, prin urmare, eficacitatea acesteia în ceea ce priveşte generarea 
de creştere şi locuri de muncă. 

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

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 
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