
ANNIKA BREIDTHARDT, PURTÃTOR DE CUVÂNT AL CE:

„Promotorii proiectelor pot
contacta oricând BEI pentru
finanþare prin Fondul European
pentru Investiþii Strategice”

C
omitetul de investiþii,

alcãtuit din experþi in-

dependenþi, va decide,

folosind criteriile stabi-

l ite de Comitetul director, ce

proiecte pot beneficia de garanþia

Uniunii Europene, în cadrul Planu-

lui de Investiþii Juncker, ne-a decla-

rat Annika Breidthardt, purtãtor de

cuvânt al Comisiei Europene (CE),

responsabilã cu portofoliul locuri-

lor de muncã, al creºterii econo-

mice, investiþiilor ºi competitivitã-

þii.

“Promotorii proiectelor pot con-

tacta Banca Europeanã de Investiþii

(BEI) oricând cu o propunere de

proiect pentru finanþare prin Fon-

dul European pentru Investiþii Stra-

tegice (FEIS), prevãzut în Plan. Nu

existã termen limitã de depunere”,

a adãugat domnia sa.

Referitor la tipurile de proiecte

dezvoltate de IMM-uri, ce pot fi fi-

nanþate în cadrul acestui plan,

domnia sa ne-a precizat: „Vor fi

aplicate criterii stricte la selectarea

proiectelor ºi nu vor exista cote

specifice de þarã sau sector. Proiec-

tele vor fi selectate, mai degrabã,

în baza principiului adiþionalitãþii

(adicã nu ar putea primi finanþare

prin alte mijloace), viabilitãþii eco-

nomice, fiabilitãþii ºi credibilitãþii.

Nu în ultimul rând, proiectele tre-

buie sã provinã din domenii-cheie

pentru creºterea economicã ºi care

se aflã în concordanþã cu politicile

UE”.

Aceste domenii includ dezvolta-

rea competenþelor, inovarea ºi

economia digitalã, uniunea ener-

geticã, infrastructura de transport,

infrastructura socialã, resursele na-

turale ºi protecþia mediului.

Activitãþile FEIS, a cãrui constitui-

re este prevãzutã în Planul Juncker,

sunt diferite de ceea ce face în

mod tradiþional Banca Europeanã

de Investiþii (BEI), pentru cã se

adreseazã proiectelor cu un risc

mai mare, precum cele în dome-

niul inovaþiei sau tehnologiei de

ultimã orã, ne-a spus Annika

Breidthardt.

Lista de proiecte

trimisã iniþial de

þara noastrã, alã-

turi de celelalte

state membre,

conþine multe propuneri, dar care

nu au fost evaluate. Doamna Breid-

thardt susþine cã aceastã listã nu

va fi neapãrat cea finalã, din care

vor fi selectate iniþiativele ce vor

primi finanþare, ci mai de-

grabã reprezintã o listã

preliminarã, cu un

caracter informa-

tiv, de proiecte

disponibile.

Structura FEIS

va fi una dinamicã, afirmã purtãto-

rul de cuvânt al CE, care ne-a expli-

cat cã unele proiecte vor intra pe li-

stã, iar altele vor fi scoase. O parte

din proiecte pot primi finanþare

prin FEIS, în timp ce altele nu vor fi

finanþate niciodatã. “Nu va exista o

listã definitivã de proiecte care vor

primi cu siguranþã finanþare prin

FEIS. Un site cu informaþii despre

acest subiect va fi creat ºi dezvoltat

dupã ce Fondul va fi aprobat de co-

legislatori - Parlamentul European

ºi Consiliul UE”, ne-a mai declarat

Annika Breidthardt.

Pe 10 martie, miniºtrii de finanþe

ai statelor membre UE s-au pus de

acord în legãturã cu regulamentul

FEIS, iar pe 20 aprilie comisiile Par-

lamentului European au votat ra-

portul aferent, a subliniat domnia

sa. Negocierile între colegislatori

au început pe 23 aprilie ºi se preco-

nizeazã cã varianta finalã va fi

adoptatã în iunie, conform sursei

citate.

“Ne aºteptãm ca FEIS sã fie opera-

þional pânã în septembrie, iar BEI a

anunþat deja primele proiecte, pro-

venind din Italia, Spania, Irlanda ºi

Croaþia, ce vor beneficia de prefi-

nanþare”, a continuat Annika Breid-

thardt.

Reprezentanþii CE susþin cã se

aflã în contact cu investitori privaþi,

inclusiv instituþii financiare inter-

mediare, pentru a promova ºi ex-

plica Planul de Investiþii Juncker.

La finele lunii aprilie, vicepreºedin-

tele Jyrki Katainen a anunþat cã

face un turneu prin toate cele 28

de state membre, pentru a discuta

detaliat despre acest plan cu toate

pãrþile interesate.
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Lista de proiecte

trimisã iniþial de þara

noastrã, alãturi de

celelalte state membre,

conþine multe propuneri,

dar care nu au fost

evaluate.


