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DE CE SUNT NECESARE EFORTURI COORDONATE LA NIVEL EUROPEAN PENTRU A
INVERSA TENDINȚA DESCRESCĂTOARE A INVESTIȚIILOR ÎN EUROPA?
Criza economică și financiară globală a generat o scădere bruscă a investițiilor în întreaga Europă, împiedicând
investiții esențiale în infrastructură, inovație și finanțarea IMM-urilor. În prezent, investițiile în Europa sunt cu
15 % sub nivelurile anterioare crizei.
Nevoile de investiții sunt semnificative și sunt disponibile lichidități, dar multe investiții potențiale nu se
materializează din cauza unei varietăți de obstacole financiare și nefinanciare. Încrederea investitorilor este
scăzută din cauza volatilității economice, precum și a incertitudinilor reglementare și de altă natură.
Europa trebuie să elimine aceste decalaje în materie de investiții pentru a se redresa după criză și pentru a-și
consolida competitivitatea globală. Din aceste motive, sunt necesare eforturi colective la nivel european pentru
a aduce Europa pe calea redresării economice. În acest context, Comisia a decis să abordeze decalajele în
materie de investiții prin lansarea Planului de investiții pentru Europa.
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CE ESTE FONDUL EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE (FEIS)?
Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) reprezintă primul pilon al Planului de investiții pentru Europa.
Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) au lansat FEIS pentru a contribui la reducerea
decalajelor în materie de investiții din UE prin mobilizarea finanțării private pentru investiții strategice.
Cu sprijin din partea FEIS, Grupul BEI oferă finanțare proiectelor viabile din punct de vedere economic și tehnic,
inclusiv proiectelor cu un profil de risc mai ridicat decât al activităților obișnuite ale BEI. Se acordă importanță
următoarelor sectoare-cheie: (i) transport, energie și economia digitală; (ii) mediu și utilizarea eficientă a
resurselor; (iii) capital uman, cultură și sănătate; (iv) cercetare, dezvoltare și inovare; (v) sprijin pentru IMM-uri
și întreprinderile cu capitalizare medie.
FEIS poate să finanțeze platformele de investiții pentru a canaliza o contribuție financiară către o serie de
proiecte de investiții care vizează anumite teme sau zone geografice, precum și operațiunile cu băncile
naționale de promovare (BNP).
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CE SUNT FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII EUROPENE?
Există cinci fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI):
••
••
••
••
••

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);
Fondul social european (FSE);
Fondul de coeziune (FC);
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Aceste fonduri au un cadru juridic comun (Regulamentul privind dispozițiile comune), dar, totodată, fac obiectul anumitor
regulamente specifice fiecărui fond1. Fondurile ESI au o contribuție majoră la îndeplinirea obiectivelor UE de creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În perioada 2014-2020, 454 de miliarde EUR vor fi investite în 500 de
programe și vor fi orientate către domenii strategice care generează creștere, în principal în cercetare, dezvoltare și inovare,
sprijinirea IMM-urilor, economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și tehnologiile informației și comunicațiilor.
Fondurile ESI sunt puse la dispoziție prin intermediul programelor multianuale cofinanțate la nivel național, aprobate de
Comisie și implementate de statele membre și de regiunile acestora în cadrul gestiunii partajate. Autoritățile locale sunt
responsabile cu selectarea, implementarea și monitorizarea proiectelor sprijinite prin fondurile ESI.
Cadrul reformat al fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 include un domeniu de aplicare extins în scopul utilizării
instrumentelor financiare și nu doar a subvențiilor.

1 Pentru detalii suplimentare, a se vedea http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
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CARE SUNT PRINCIPALELE DIFERENȚE DINTRE FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII
EUROPENE ȘI FONDUL EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE (FEIS)?
Profilul de risc, criteriile și modul de punere la dispoziție sunt diferite.

Fondurile
ESI

Fondurile ESI pot finanța proiecte prin intermediul unor granturi și
instrumente financiare și fac parte din programele implementate de
autoritățile de management din statele membre.

FEIS

FEIS oferă instrumente de finanțare a riscurilor (fără granturi) prin
intermediul Băncii Europene de Investiții, fără cote geografice sau
sectoriale, dar pe baza cererii de piață pentru finanțarea investițiilor.
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CARE ESTE AVANTAJUL UTILIZĂRII COMPLEMENTARE A FEIS ȘI A FONDURILOR ESI?
Fondurile ESI și FEIS pot contribui la eforturile colective și coordonate menite să abordeze scăderea investițiilor
în întreaga Europă sau într-o anumită regiune.
Fondurile ESI și FEIS pot mobiliza investiții suplimentare completându-se reciproc și mobilizând un număr
maxim de fonduri private. Aceste fonduri au fost concepute în mod diferit, dar sunt complementare în ceea ce
privește motivația, concepția și cadrul legislativ. Ele se susțin reciproc.
Ele pot fi combinate în diferite moduri, în funcție de investiția în cauză. Combinația dintre fondurile ESI și FEIS
poate fi deosebit de interesantă în anumite țări sau sectoare, unde fondurile ESI oferă oportunități ample și
unde FEIS, luat separat, nu a fost încă exploatat pe deplin.
Orice proiect care este viabil din punct de vedere economic și tehnic, care are potențialul de a contribui la
creștere și la crearea de locuri de muncă în UE și care este conform cu politicile UE poate fi eligibil pentru a
primi finanțare atât din FEIS, cât și din fondurile ESI.
Autoritățile regionale vor putea avea impacturi suplimentare prin coinvestiții FEIS (contribuția FEIS și a oricăror
altor coinvestitori atrași de FEIS). Alocările regionale protejează investițiile FEIS și, totodată, oferă fiecărei
regiuni (în cadrul programului său regional) posibilitatea de a atrage investiții FEIS în regiune.
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CARE SUNT DIFERITELE MODALITĂȚI PRIN CARE FONDURILE ESI POT FI COMBINATE CU FEIS?
Fondurile ESI pot fi combinate cu FEIS în diferite modalități:
1.

Combinarea fondurilor ESI cu FEIS direct la nivelul proiectelor:
Un proiect eligibil primește finanțare din partea programului aferent fondurilor ESI (sub forma unui
grant sau prin intermediul unui instrument financiar), din FEIS și posibil și de la alți investitori atrași
de fondurile ESI și de FEIS.

Alt investitor

Sprijin FEIS

Program de
finanțare ESI
Grant

PROIECT
Alt investitor

Sprijin FEIS

Program de
finanțare ESI

Instrument financiar
(național, regional,
transnațional, transfrontalier)

PROIECT

împrumut/garanție/capita
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2.

Combinarea fondurilor ESI cu FEIS la nivelul platformelor de investiții:
Autoritatea de management poate dori să înființeze o nouă platformă de investiții (considerată ca
instrument financiar) în care FEIS și alți investitori și-ar investi resursele, inclusiv sub forma unui
fond stratificat.
O altă posibilitate este ca autoritatea de management să ofere o contribuție din partea
programului aferent fondurilor ESI unei platforme de investiții existente (considerată ca
instrument financiar) care a fost înființată cu resurse FEIS la nivel național, regional, transnațional
sau transfrontalier. Platforma de investiții ar investi apoi contribuțiile din partea programului aferent
FEIS și diferitelor fonduri ESI în proiecte (pot participa alți investitori).

Alt investitor

Sprijin FEIS

Program de
finanțare ESI

Instrument financiar
(național, regional, transnațional, transfrontalier/IF la nivel UE)
PLATFORMĂ DE INVESTIȚII

PROIECT
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3.

Combinarea fondurilor ESI cu sprijinul din partea FEIS (canalizat printr-o platformă de
investiții) la nivelul instrumentului financiar sau la nivel de proiect:
În cadrul acestui scenariu, autoritatea de management înființează un instrument financiar în care
platforma de investiții creată cu sprijin din partea FEIS participă în calitate de investitor. De asemenea,
pot participa și alți investitori. Instrumentul financiar ar investi apoi contribuțiile din partea programului
aferent FEIS și a diferitelor fonduri ESI în proiecte (pot participa alți investitori).
O altă opțiune ar fi o intervenție a unei platforme de investiții, înființate cu sprijin din partea FEIS, direct
la nivelul proiectului, în funcție de caz.

Alt investitor

Program de
finanțare ESI

Instrument financiar
(național, regional, transnațional, transfrontalier)

PROIECT

Sprijin FEIS

Platformă de investiții
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FONDURILE ESI POT CONTRIBUI LA FEIS?
Resursele programului aferent fondurilor ESI nu pot fi transferate direct către FEIS.

FEIS POATE FI UTILIZAT SUB FORMĂ DE COFINANȚARE NAȚIONALĂ ÎNTR-UN PROGRAM
AFERENT FONDURILOR ESI?
Având în vedere natura și structura sa, sprijinul acordat prin FEIS unui proiect nu poate fi considerat cofinanțare
națională pentru un program finanțat prin fonduri ESI.
Cu toate acestea, cofinanțarea națională a unui program aferent fondurilor ESI ar putea fi furnizată prin
intermediul unui alt produs financiar al BEI/FEI, fie prin împrumuturi în cadrul programelor structurale, fie
printr-o intervenție la nivel de proiect.
De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, orice resurse suplimentare atrase și generate de
intervențiile combinate ale fondurilor ESI și FEIS să poată fi considerate cofinanțare națională pentru programul
aferent fondurilor ESI.

CARE SUNT NORMELE PRIVIND AJUTOARELE DE STAT CARE SE APLICĂ ÎN CAZUL
COMBINĂRII FONDURILOR ESI CU FEIS?
FEIS nu constituie ajutor de stat și nu face obiectul normelor UE privind ajutoarele de stat. Fondurile ESI
acordate întreprinderilor, cu excepția cazului în care se acordă în condițiile pieței, pot implica un ajutor de stat,
sub rezerva normelor UE privind ajutoarele de stat.
Comisia va evalua fondurile ESI care implică un ajutor de stat pe baza cadrului său modernizat privind
ajutoarele de stat. Pentru a facilita implementarea FEIS, Comisia va evalua cu prioritate conformitatea
fondurilor ESI cu normele privind ajutoarele de stat, în cadrul unei proceduri accelerate (în termen de șase
săptămâni din momentul în care primește informații complete).
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UNDE POT PROMOTORII DE PROIECTE SĂ GĂSEASCĂ SPRIJIN PENTRU STRUCTURAREA
PROPUNERILOR LOR?
Promotorii de proiecte ar trebui să profite din plin de Platforma europeană de consiliere în domeniul investițiilor,
care reprezintă punctul de acces la sprijin tehnic și administrativ și consultanță de investiții. Concepută în
comun de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, platforma ajută autoritățile publice și promotorii
de proiecte să identifice, să acorde prioritate, să pregătească, să structureze și să implementeze proiecte
strategice, dar și să utilizeze mai eficient fondurile UE prin mobilizarea capitalului privat. O parte din acest
„ghișeu unic” este „fi-compass”, un serviciu de consultanță privind instrumentele financiare pentru fondurile
ESI.
În plus, Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) este un nou portal web care le permite promotorilor
de proiecte din UE – din sectorul public sau privat – să ia legătura cu potențiali investitori din întreaga lume.
Portalul este găzduit de Comisia Europeană și este conceput ca răspuns la dorința investitorilor de a vedea
mai multe oportunități de investiții posibile la nivelul UE într-o platformă centrală.

Pentru mai multe informații
Fondurile structurale și de investiții europene (ESI) și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)
Planului de investiții pentru Europa / ESI Funds Open Data Platform
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU
Contribuția fondurilor structurale și de investiții europene la creșterea economică și ocuparea forței de muncă, Planul de investiții și prioritățile
Comisiei

