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PROIECT DE OPINIE 

asupra  COMUNICĂRII  COMISIEI  CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ 

DE INVESTIȚII Un Plan de investiţii pentru Europa COM(2014) 903 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană , Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții –Un Plan de investiţii 
pentru Europa, trimisă cu adresa nr.25/E din  5.12.2014  și înregistrată cu 
nr.4c-2/656/10.12.2014. 

 
Preşedintele Comisiei Europene a anunţat un Plan de investiţii ce 

prevede mobilizarea a 315 miliarde euro pentru investiţii majore în 
infrastructură, industrie, sectorul IMM-urilor şi sectorul energetic, în vederea 
relansării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Potrivit estimărilor 
Comisiei Europene, în ansamblu, măsurile propuse ar putea adăuga peste 400 
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miliarde euro la PIB-ul UE în cursul următorilor trei ani şi ar putea crea până la 
1,3 milioane de noi locuri de muncă 

Planul de investiţii cuprinde trei axe principale: 
 

I. instituirea Fondului european pentru investiţii strategice (în 
continuare: „FEIS”), garantat cu fonduri alocate de Comisie 

 
II. crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoţită de un program 

de asistenţă, pentru canalizarea investiţiilor acolo unde este cea mai mare nevoie 
de ele; 

 

III. o foaie de parcurs, ale cărei obiective sunt de a face din Europa un 
spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi de a elimina blocajele în materie de 
reglementare. 

 
Comisia Europeană se aşteaptă ca fiecare euro mobilizat prin intermediul 

FEIS să genereze investiţii totale de 15 euro.  
Planul porneşte de la premiza că motivul pentru nivelul constant scăzut al 

investiţiilor este încrederea insuficientă a investitorilor. 
 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 

17.02.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 33 deputați din totalul de 34 
de membri. 

 
 În urma dezbaterilor pe fond a Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 

Investiții–Un Plan de investiţii pentru Europa, membrii Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci: 
 

- Au luat act de faptul că documentul emis de către Comisia 

Europeană este un document de consultare și este un document nelegislativ; 
 
- Au salutat iniţiativa Comisiei de a elabora un Plan de investiţii 

pentru Europa, care enumeră modalități de eliminare a barierelor existente în 

domenii esențiale precum energia, telecomunicațiile, transporturile, serviciile și 
cercetarea; 
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- Au evaluat beneficiile statelor membre pentru angajarea de capital 
la Fondul european, dincolo de cele rezultate de neluarea în calcul la evaluarea 
deficitului bugetar în cadrul Pactului de Stabilitate şi Creştere; 

- Au analizat dacă impactul acestei investiţii financiare are un 
randament mai bun decât o plasare directă a acestor bani în active reale, de 
exemplu investiţia în construcţia unei autostrăzi. 

 
- Având în vedere că principala inovație a planului Juncker este de 

fapt o nouă paradigmă privind abordarea investițiilor, iar banii investiți nu vor 

mai fi folosiți ca de acum înainte pentru investiții în active reale, ci 

preponderent pentru investiții în active financiare, astfel, ca prin diverse 

instrumente financiare, să mobilizeze  finanțarea privată a investițiilor, membrii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 
 
- Pentru a incuraja investitorii privati, care poseda cantitati uriase de 

lichiditati, sa puna banii in economia reala este necesara pregatirea cadrului 
legal  preluarea unor riscuri majore ale investitiilor de catre sectorul public si 
ridicarea obstacolelor din calea investitiilor prin completarea si desavarsirea 
pietelor unice, in energie, transporturi, digital, servicii 

 
- Sustin formarea Uniunii pietelor de capital, proiect care urmareste o 

schimbare majora asupra modelului de creditare a investitiilor, de la sistemul 
bancar catre pietele de capital, prin instrumente financiare inovatoare. 

 

- Susțin dezvoltarea industriilor creative, pentru ca România să devină 

inima creativității Europei până în anul 2020. Această prioritate de dezvoltare, 

bazându-se pe recunoașterea faptului că fiecare regiune are propriul potențial 

economic și de dezvoltare, dar și caracteristici specifice, ținta fiind 

maximizarea întregului potențial și contribuția acestuia la economia națională. 

Prin urmare, este importantă susținerea investițiilor în clusterele de profil, care 

urmăresc creșterea inteligentă și incluzivă a fiecărui sector în parte, valorificând 

astfel oportunitățile de dezvoltare identificate.  
 
- Trebuie împiedicat exodul creierelor, prin crearea de locuri de 

muncă și clusterizarea industriilor creative, astfel încât cele 18 țări ale ICE 

(Inițiativa Centrală Europeană) să devină un centru regional pivot de 

creativitate. Succesul economic al Germaniei se bazează pe investiții în 
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cercetare – dezvoltare – inovare echivalente cu jumătate din PIB-ul României. 
România trebuie să urmeze acest exemplu prin concentrarea pe capitalul uman 

valoros, un obiectiv realist fiind poziționarea pe un anumit domeniu creativ și 
excelarea în acel domeniu; 

 

- Consideră vitale pentru dezvoltarea economică și prosperitatea 

generală a României, în condițiile globalizării și creșterii interdependențelor 

economice, investițiile susținute în dezvoltarea și extinderea infrastructurii în 

vederea conectării României la rețelele transfrontaliere europene; 
 

- Consideră că trebuie încurajată libertatea de mișcare a forței de 
muncă în UE, având în vedere impactul pozitiv al acestui fenomen în stimularea 

creșterii economice în ansamblul ei, pe termen lung, și în particular desființarea 

restricțiilor de circulație pe care cetățenii români le întâmpină în țările membre 

ale Acordului Schengen, ale cărui condiții tehnice de accedere România le 

îndeplinește; 
 

- Susțin debirocratizarea și eficientizarea aparatului de stat, însoțite 

de informarizare și implementare a serviciilor de IT&C în interesul cetățenilor, 

precum: e-guvernare, ghișeul unic electronic, unificarea și armonizarea bazelor 

de date între diversele instituții publice; 
 

- Consideră că realizarea proiectului hidrocentralei Tarnița-

Lăpustești, obiectiv strategic de interes național, investiție greenfield în valoare 
de aproximativ un miliard de euro, la care vor participa companii din domeniul 

energiei, având capital integral sau majoritar de stat, precum și investitori 

selectați în conformitate cu prevederile legale referitoare la constituirea de 

societăți mixte, poate fi parțial finanțat prin fondurile asigurate de noul Fond 

European de Investiții Strategice. 
 

În urma evaluării impactului asupra statelor membre și a analizei 

efectuate cu privire la randamentul Planului de Investiții, deputații membri ai 
comisiei consideră că este esenţial să existe complementaritate în privinţa 
legăturii între sursele de finanţare a noului plan şi fondurile structurale şi de 
coeziune.  
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De asemenea, ei atrag atenția asupra nevoii de a se  ţine seama de 
particularităţile economico-financiare ale statelor membre, precum gradul de 
maturitate al pieţelor financiare, experienţa limitată a unor state membre de a 
utiliza instrumente financiare complexe, obstacolele specifice, poziţia fiscală a 
statelor respective. 

 
Dat fiind faptul că modalitatea efectivă de implementare a Planului 

necesită în continuare unele clarificări, deputații membri ai comisiei își exprimă 

încrederea că discuțiile din perioada următoare vor fi de natură să aducă aceste 
clarificări din perspectiva tuturor statelor membre.  

 
 
 
                                   R A P O R T O R, 

 
 

Secretar Andreea PAUL                        Deputat Aurelia CRISTEA 
     
 
 
 
 
 
 

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

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
 

 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier, Daniel Mărăcineanu 
 


