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DECIZII
DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2018/1102 A COMISIEI
din 6 iunie 2018
de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de
acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din
operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește
Iranul
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de acordare
a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină
proiecte de investiții în afara Uniunii (1), în special articolul 4 alineatul (2),
întrucât:
(1)

S-au înregistrat progrese notabile în ceea ce privește situația economică, socială, politică și a mediului din Iran de
la adoptarea Deciziei nr. 466/2014/UE.

(2)

În noiembrie 2016, Consiliul a salutat perspectiva de a extinde la Iran mandatul de acordare a împrumuturilor
externe al Băncii Europene de Investiții.

(3)

Decizia (UE) 2018/412 a Parlamentului European și a Consiliului (2) a adăugat Iranul în lista regiunilor și a țărilor
potențial eligibile din anexa II la respectiva decizie.

(4)

Luarea de către Iran a unor măsuri concrete în privința respectării libertăților fundamentale universale, a statului
de drept și a drepturilor omului vor rămâne esențiale pentru modelarea viitoarei politici a Uniunii față de Iran.

(5)

Banca Europeană de Investiții ar trebui să aplice în continuare politici și procese adecvate pentru protecția
integrității sale, precum și a încrederii în bancă.

(6)

Prin urmare, Comisia, cu implicarea Serviciului European de Acțiune Externă, a estimat că situația generală
economică, socială, politică și a mediului permite adăugarea Iranului în anexa III la Decizia nr. 466/2014/UE, care
cuprinde lista regiunilor și a țărilor eligibile pentru finanțarea oferită de Banca Europeană de Investiții sub
acoperirea garanției UE.

(7)

Prin urmare, Decizia nr. 466/2014/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
La punctul C.2 din anexa III la Decizia nr. 466/2014/UE, textul: „Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, India,
Indonezia, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda,
Vietnam, Yemen” se înlocuiește cu textul: „Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Laos,
Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Yemen”.
(1) JO L 135, 8.5.2014, p. 1.
(2) Decizia (UE) 2018/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de
acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de
investiții în afara Uniunii (JO L 76, 19.3.2018, p. 30).
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

