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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-16/154/08.09.2016 
   
 
 

Către, 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Europa investește 
din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare”  

COM (2016) 359 

 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 
05.04.2016, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea 
Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: „Europa investește din nou. 
Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare” – COM (2016) 359.  

 Planul de investiții pentru Europa a fost prezentat la 26 noiembrie 2014 și se bazează 
pe trei piloni: 

- Crearea unui Fond european pentru investiții strategice (FEIS) bazat pe o garanție 
provenită din bugetul UE și al BEI; 

- Identificarea unei liste de proiecte concretă, transparentă și credibilă la nivelul UE, 
însoțită de un program de asistență; 

- O foaie de parcurs cu măsuri menite să sporească activitatea investițională în Europa. 

 La 13 ianuarie 2015 Comisia a lansat proiectul de Regulamant care prevede 
implementarea primilor doi piloni ai Planului, în prezent Planul fiind în curs de implementare. 
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 La 18 luni de la lansarea Planului de investiții pentru Europa și la un an de la instituirea 
Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), Comisia a publicat Comunicarea: Europa 
investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare, care 
cuprinde elemente cu privire la stadiul actual al Planului de investiții pentru Europa și a 
realizărilor Fondului european pentru investiții strategice (FEIS),  precum și etapele următoare. 

Realizările de până acum 

 Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este elementul central al Planului 
de investiții al Comisiei. Gestionat de Grupul BEI, fondul este pe cale să își atingă obiectivul de 
a mobiliza investiții suplimentare în economia reală de cel puțin 315 miliarde EUR până la 
jumătatea anului 2018. FEIS oferă o garanție de primă pierdere, astfel că BEI a fost în măsură să 
investească în mai multe proiecte, uneori cu un grad de risc mai ridicat și să investească mai 
devreme decât ar fi putut în absența FEIS. 

 În ansamblu, FEIS este deja activ în 26 de state membre și se estimează că va atrage 
investiții în valoare de 100 de miliarde EUR, având în vedere aprobările deja acordate. 
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au beneficiat în mod deosebit de FEIS până în 
prezent. Pentru a stimula activitatea FEIS în statele membre deocamdată mai puțin active, BEI și 
Comisia își vor intensifica eforturile de promovare a fondului la nivel local. 

 La 1 iunie 2016 s-a lansat oficial un alt element al planului de investiții, Portalul 
european pentru proiecte de investiții (PEPI), o platformă online care reunește promotori 
europeni de proiecte și investitori din UE și din afara ei. Portalul va spori vizibilitatea proiectelor 
din întreaga Europă în care se merită investit. Solicitarea de creare a unei astfel de platforme a 
venit din partea investitorilor, iar Comisia a dat curs acestei solicitări.  

 Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) oferă asistență 
tehnică și consiliere personalizată promotorilor de proiecte din domeniul privat și din cel public. 
Platforma a răspuns deja la peste 160 de cereri. Deși acesta este un început promițător, Comisia 
și BEI lucrează pentru a putea oferi servicii de consiliere mai adaptate la nivel local, mai aproape 
de societățile care ar trebui să fie principalele beneficiare. 

 În februarie, Comisia a emis o serie de orientări referitoare la modul în care pot fi 
combinate fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) cu FEIS pentru a 
permite realizarea cât mai multor investiții. O primă serie de proiecte beneficiază deja în practică 
de această combinație, care va fi simplificată și mai mult. 

 De asemenea, Comisia a luat o serie de măsuri de îmbunătățire a mediului de afaceri și a 
condițiilor de finanțare, ca parte a celui de-al treilea pilon al planului de investiții. Printre aceste 
inițiative se numără reducerea cerințelor de capital pentru întreprinderile de asigurare și 
reasigurare. Asigurătorii au informat Comisia că anumite dispoziții ale Directivei Solvabilitate II 
îi împiedicau să facă investiții în infrastructură, iar acum acest obstacol a fost eliminat. Comisia 
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va evalua dacă este oportună reducerea, în mod asemănător, a cerințelor de capital pentru bănci 
în ceea ce privește expunerile în raport cu infrastructura, având în vedere discuțiile referitoare la 
tratamentul privind cerințele de capital aplicat expunerilor bancare. Pentru a înlesni investițiile 
cu capital de risc în Europa, Comisia va propune și unele modificări ale cadrului de reglementare 
a capitalului de risc. Alături de Eurostat, Comisia va clarifica și va revizui, acolo unde este cazul, 
orientările relevante cu privire la aspectele contabile ale parteneriatelor public-privat. Pentru a 
oferi investitorilor o securitate juridică sporită în ceea ce privește finanțarea infrastructurii, 
Comisia a pus la dispoziție îndrumări practice referitoare la ceea ce constituie ajutor de stat, sub 
forma unei comunicări privind noțiunea de ajutor de stat. 

 Pornind de la aceste rezultate pozitive, Comisia propune următoarea cale de urmat: 

 Având în vedere succesul pe care l-a înregistrat până în prezent, un FEIS consolidat 
va continua să existe și după perioada inițială de trei ani pentru a aborda lacunele și eșecurile 
pieței care persistă și pentru a mobiliza în continuare sursele de finanțare din sectorul privat în 
investiții de o importanță vitală pentru viitorul Europei în ceea ce privește crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și competitivitatea, cu o adiționalitate sporită.  

 Una dintre cele mai mari reușite ale FEIS a fost interesul puternic și participarea băncilor 
intermediare din întreaga UE la oferta de finanțare pentru IMM-uri, în cadrul așa-numitei 
componente pentru IMM-uri a FEIS. Această componentă va căpăta o și mai mare 
importanță în cadrul de reglementare actual, în beneficiul IMM-urilor și al întreprinderilor cu 
capitalizare medie din toate statele membre. Comisia va colabora cu comitetul director al FEIS 
pentru a utiliza toate posibilitățile existente în temeiul regulamentului privind FEIS în vederea 
consolidării componentei pentru IMM-uri. 

 Comisia va explora posibilitatea de a utiliza un model de tip FEIS pentru investiții în 
țările terțe în curs de dezvoltare. 

 Combinarea sprijinului din cadrul FEIS cu fondurile ESI se va simplifica și mai mult 
și se vor înlătura obstacolele legislative și de altă natură din calea unor astfel de combinații. 

 Platforma de consiliere va fi consolidată pentru a putea lucra mai mult la nivel local 
și pentru a-și intensifica acțiunile de colaborare cu băncile naționale de promovare. 

 Se va încuraja în continuare crearea de platforme de investiții, cu implicarea intensă a 
Comisiei, a Grupului BEI, a băncilor naționale de promovare și a altor actori relevanți. Acest 
lucru este deosebit de important pentru ca proiectele mici să capete amploarea necesară. 

 Eficiența energetică este, fără îndoială, unul dintre sectoarele cele mai de succes în cadrul 
FEIS. FEIS va continua să contribuie la dezvoltarea pieței pentru proiecte durabile/ecologice, 
prin încurajarea dezvoltării pieței obligațiunilor ecologice în Europa, precum și printr-o mai bună 
coordonare a eforturilor existente. 
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 Comisia va continua să își ducă la îndeplinire obiectivele legate de prioritățile pieței 
unice. Alături de Eurostat, Comisia va clarifica și va revizui, acolo unde este cazul, orientările 
relevante cu privire la aspectele contabile ale parteneriatelor public-privat. 

 Statele membre ar trebui, de asemenea, să stabilească priorități clare, să pregătească 
proiecte concrete de investiții cu ajutorul platformei de consiliere, în special cu privire la 
proiectele transfrontaliere, și să își structureze proiectele în mod optim pentru a asigura o 
utilizare cât mai bună a instrumentelor financiare. În contextul semestrului european, statele 
membre ar trebui să pună în aplicare recomandările specifice fiecărei țări pentru a înlătura 
barierele naționale din calea investițiilor. 

Poziţia României  

Până în prezent, participarea României la acest Plan a fost moderată, prudentă, avându-se 
în vedere: 

a. costurile implicate de propunerea, analiza şi derularea proiectelor de investiţii 
(respectiv, costuri de finanţare, dobânzi şi comisioane de analiză şi gestiune 
percepute de Grupul BEI pentru aceste proiecte);  

b. contribuţii cu fonduri publice la constituirea FEIS, prin intermediul băncii 
naţionale de promovare desemnată pentru acest Plan – Eximbank S.A.; 

c. amplitudinea procesului reformelor structurale pe care Comisia Europeană şi BEI 
le propun statelor membre care doresc să primească finanţare în cadrul acestui 
Plan; 

d. interesul relativ scăzut manifestat de sectorul privat din economia românească de 
a participa la finanţarea unor astfel de proiecte de investiţii. 

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

încât să răspundă mai bine nevoilor de investiţii la nivelul întregii UE. 
În cadrul unei dezbateri recente organizate de Institutul European din România (IER) s-a 

considerat că mediul privat din România manifestă un interes redus pentru Planul Juncker, 
reacție cauzată de gradul încă redus de dezvoltare a pieţei de capital din România. 

Din informațiile cu privire la proiectele aprobate, rezultă că România este inclusă în 
cadrul unei operațiuni regionale a FEIS cu o instituție financiar-bancară (ProCredit) în cadrul 
componentei pentru IMM-uri. Totodată platforma online de proiecte (EIPP) lansată la 1 iunie 
2016 oferă informații despre 5 proiecte din România transmise direct Comisiei. Cu privire la 
EIAH, informațiile indică că din România au fost primite 10 solicitări pentru asistență tehnică 
sau pentru asistență tehnică și finanțare, 6 din sectorul privat, 2  de la ONG-uri și 2 de la unitățile 
administrativ-teritoriale, cu o distribuție sectorială largă, 2 mediu, 2 dezvoltare urbană, transport, 
energie , IMM, etc.. 

Cu privire la etapele următoare, România susține necesitatea unei analize aprofundate și a 
unei evaluări la mijlocul perioadei și numai ulterior luarea unei decizii cu privire la extinderea 
temporală a instrumentului. 
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 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Europa investește din nou. 
Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare” – COM (2016) 359 și în 
urma dezbaterilor au constatat următoarele: 

- Există probleme privind promovarea proiectelor în special cele de infrastructură și 
inovație. Majoritatea proiectelor din cadrul anvelopei financiare pentru infrastructură și 
inovare sunt în statele membre cu piețe financiare dezvoltate care permit utilizarea unor 
structuri de finanțare inovative, inclusiv parteneriate public-private. Instrumentele FEIS 
rămân complexe și în mare parte greu de accesat pentru statele membre cu piețe 
financiare și sector privat mai puțin dezvoltate. 

- Ar trebui o mai bună calibrare a acestui instrument financiar astfel încât să răspundă 
nevoii reale de investiții la nivelul UE fiind foarte importantă asigurarea unei acoperiri 
geografice echilibrate la nivelul UE și întărirea asistenței tehnice la nivel local astfel încât 
să existe posibilități egale de acces a instrumentului de către statele membre. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ionuț Cristian Săvoiu 

 

 


