
Planul de investiţii al Comisiei Europene
Comisia Europeană a anunţat un nou plan de investiţii pentru următorii trei ani (2015-

2017)1 cu scopul de a combate efectele crizei, în vederea relansării creşterii economice, 

creării de locuri de muncă, stimulării creşterii pe termen lung şi a competitivităţii companiilor 

europene. Planul de investiţii a fost aprobat în cadrul reuniunii Consiliului European din 18-

19 decembrie 2014.

Nivelul estimat al investiţiilor pentru următorii trei ani este de 315 miliarde de euro, prin 

antrenarea Statelor Membre, a băncilor naţionale de promovare a investiţiilor, a autorităţilor 

regionale şi a investitorilor privaţi. 

Fondul European pentru Investiţii Strategice
Planul prevede instituirea unui Fond European pentru Investiţii Strategice (FEIS), care va 

acoperi riscurile aferente investiţiilor pe termen lung şi va asigura un acces sporit la finanţare 

de risc pentru IMM-uri şi întreprinderile cu capitalizare medie (cu un număr de angajaţi între 

250 şi 3.000). FEIS va fi instituit în cadrul Băncii Europene pentru Investiţii (BEI) şi vor fi 

alocate 16 miliarde de euro în cadrul bugetului UE şi 5 miliarde de euro din partea BEI pentru 

constituirea Fondului - un total de 21 de miliarde de euro. La acest fond vor putea contribui 

şi Statele Membre şi investitorii privaţi. 

Astfel, alocările bugetare vor contribui astfel: 

	Garanţia UE (16 mld. EUR) - investiţii pe termen lung (circa 240 mld. EUR);

	Contribuţie BEI (5 mld. EUR) - IMM-uri şi întreprinderi cu capitalizare medie (circa 75 

mld. EUR). 

Conform estimărilor Comisiei Europene, va exista un efect multiplicator de 1:15 în urma 

implementării acestui mecanism. Astfel, fiecare euro utilizat pentru protecţia riscurilor va 

putea genera circa 15 euro în economia reală. 

Creşterea impactului fondurilor structurale în economiile naţionale
Planul de investiţii al CE constată că noua perioada de finanţare va genera fonduri destinate 

investiţiilor în valoare de 450 de miliarde de euro (630 de miliarde, incluzând cofinanţarea 

naţională). 

Comisia Europeană recomandă Statelor Membre să utilizeze instrumentele financiare 

inovatoare, de tipul împrumuturilor, capitalului propriu şi garanţiilor, în defavoarea grant-

urilor tradiţionale. CE sugerează utilizarea acestor instrumente financiare în domenii cheie 

ale sectorului investiţional, cum ar fi sprijinirea IMM-urilor, eficienţa energetică, tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor, transporturile şi sectorul cercetare-dezvoltare. 

1  Document disponibil în limba română la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN. 



Estimările CE arată că această abordare va conduce la antrenarea a circa 30 de miliarde de euro 

în dezvoltarea instrumentelor financiare inovatoare, fapt ce va conduce la suplimentarea 

investiţiilor în economia reală cu 40 până la 70 de miliarde de euro. 

Constituirea unei rezerve de proiecte la nivelul UE
Comisia Europeană propune stabilirea unei rezerve de proiecte de importanţă europeană 
cu potenţial investiţional. Astfel, CE şi BEI urmăresc să contureze o bază de date cu proiecte 
de afaceri, pe care o vor pune la dispoziţia investitorilor publici şi privaţi. Astfel, Comisia 
doreşte să le ofere investitorilor acces la informaţii relevante şi transparente. 
Această rezervă de proiecte urmează să fie actualizată în timp real, recomandându-se 
includerea de noi proiecte în mod constant. Comisia estimează că, în timp, demersul va 
putea conduce la instituirea unui sistem de certificare europeană pentru proiectele viabile 
de investiţii, utilizat ulterior de BEI şi de băncile naţionale pentru promovarea sau atragerea 
investitorilor privaţi. 
Specialiştii europeni vor furniza asistenţă pentru structurarea proiectelor, utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare la nivel naţional şi european şi antrenarea în parteneriate 
public-privat. Consilierea va fi oferită prin intermediul unei platforme, structurată sub forma 
unui ghişeu unic, orientată către trei categorii de public: promotorii de proiecte, investitorii 
şi autorităţile publice de management. 
În acest context, CE şi BEI vizează să stabilească un dialog cu părţile interesate la nivel 
european, naţional şi regional pentru facilitarea lansării proiectelor de investiţii, urmând 
a fi organizate ateliere pe tema Investiţii în Europa pentru discutarea noilor facilităţi de 
consultare şi promovare a investiţiilor. 

Îmbunătăţirea condiţiilor legislative pentru mediul investiţional
Comisia Europeană propune implementarea unui amplu proces de regândire a reglementărilor 
legislative, în vederea simplificării acestora şi asigurării predictibilităţii cerute de investitori. 
CE constată că, în ciuda eforturilor depuse concomitent de Uniunea Europeană şi de Statele 
Membre, sarcina administrativă şi reglementările continuă să reprezinte o problemă pentru 
companii, îndeosebi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 
Simplificarea reglementărilor normative aplicabile întreprinderilor private presupune, 
conform CE, îmbunătăţirea eficacităţii cheltuielilor naţionale, a eficienţei regimurilor fiscale 
şi a calităţii administraţiei publice la toate nivelurile. 

Domenii prioritare ale planului de investiţii:
	Sectorul energetic 
	Infrastructura şi sistemele de transport
	Piaţa unică digitală
	Pieţele de servicii şi produse
	Cercetarea şi inovarea
	Internaţionalizarea companiilor europene


