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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind fondurile europene cu capital de risc
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0860),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0490/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din …1,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească norme uniforme privind natura 
fondurilor cu capital de risc eligibile, în 
special în ceea ce privește societățile de 
portofoliu în care fondurile cu capital de 
risc eligibile sunt autorizate să investească 
și instrumentele de investiții care urmează
să fie utilizate. Toate acestea sunt necesare 
pentru a distinge clar între un fond cu 
capital de risc eligibil și alte fonduri de 
investiții alternative care aplică alte 
strategii de investiții, mai puțin 
specializate, cum ar fi fondurile de 
investiții în societăți necotate.

(7) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească norme uniforme privind natura 
fondurilor cu capital de risc eligibile, în 
special în ceea ce privește societățile de 
portofoliu în care fondurile cu capital de 
risc eligibile sunt autorizate să investească 
și instrumentele de investiții care urmează 
să fie utilizate. Toate acestea sunt necesare 
pentru a distinge clar între un fond cu 
capital de risc eligibil și alte fonduri de 
investiții alternative care aplică alte 
strategii de investiții, mai puțin 
specializate, cum ar fi fondurile de 
investiții în societăți necotate sau 
investițiile imobiliare.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a atinge obiectivul de a defini 
cât mai exact organismele de plasament 
colectiv reglementate de prezentul 
regulament și pentru a garanta că acestea 
vizează furnizarea de capital 
întreprinderilor mici aflate în primele etape 
ale existenței lor, utilizarea denumirii 
„fond european cu capital de risc“ trebuie 
să fie rezervată numai fondurilor care
direcționează minimum 70 % din totalul 
aporturilor lor de capital și al capitalului 
angajat nevărsat către investiții în astfel de 
întreprinderi sub forma instrumentelor de 
capital propriu sau cvasi-capital propriu.

(8) Pentru a atinge obiectivul de a defini 
cât mai exact organismele de plasament 
colectiv reglementate de prezentul 
regulament și pentru a garanta că acestea 
vizează furnizarea de capital 
întreprinderilor mici aflate în primele etape 
ale existenței lor, fondurile cu capital de 
risc eligibile sunt fondurile care investesc
minimum 70 % din totalul aporturilor lor 
de capital și al capitalului angajat nevărsat 
în astfel de întreprinderi.
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite administratorilor de 
fonduri cu capital de risc un anumit grad de 
flexibilitate în investiții și în administrarea 
lichidităților deținute de fondurile lor cu 
capital de risc eligibile, trebuie să se 
accepte tranzacționarea pe piața secundară
până la un plafon maxim de 30 % din 
totalul aporturilor de capital și al 
capitalului angajat nevărsat. La calcularea 
acestei limite, nu se iau în considerare 
deținerile de numerar și echivalent de 
numerar pe termen scurt.

(10) Pentru a permite administratorilor de 
fonduri cu capital de risc un anumit grad de 
flexibilitate în investiții și în administrarea 
lichidităților deținute de fondurile lor cu 
capital de risc eligibile, ar trebui să se 
accepte tranzacționarea pe piață, de 
exemplu tranzacționarea de acțiuni sau de 
participații la societățile de portofoliu 
neeligibile, până la un plafon maxim de 
30 % din totalul aporturilor de capital și al 
capitalului angajat nevărsat. La calcularea 
acestei limite, nu se iau în considerare 
deținerile de numerar și echivalent de 
numerar.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie stipulate anumite măsuri de 
protecție speciale, pentru a garanta că 
fondurile cu capital de risc eligibile sunt 
distribuite unor investitori care dețin 
cunoștințele, experiența și capacitatea de a 
prelua riscurile specifice acestor fonduri, 
precum și pentru a menține încrederea 
investitorilor în fondurile cu capital de risc 
eligibile. Prin urmare, fondurile cu capital 
de risc eligibile trebuie distribuite, în 
general, numai investitorilor care sunt 
clienți profesioniști sau care pot fi 

(14) Ar trebui stipulate anumite măsuri de 
protecție speciale, pentru a garanta că 
fondurile cu capital de risc eligibile sunt 
distribuite unor investitori care dețin 
cunoștințele, experiența și capacitatea de a 
prelua riscurile specifice acestor fonduri, 
precum și pentru a menține încrederea 
investitorilor în fondurile cu capital de risc 
eligibile. Prin urmare, fondurile cu capital 
de risc eligibile ar trebui distribuite, în 
general, numai investitorilor care sunt 
clienți profesioniști sau care pot fi 
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considerați clienți profesioniști în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare a 
Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale 
Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 93/22/CEE a 
Consiliului.  În această categorie sunt 
incluși și administratorii de fonduri cu 
capital de risc care investesc ei înșiși în 
fonduri cu capital de risc. Cu toate acestea, 
pentru a avea o bază de investitori suficient 
de vastă pentru investițiile în fonduri cu 
capital de risc, este de dorit ca și alți 
anumiți investitori să aibă acces la fonduri 
cu capital de risc eligibile, inclusiv 
persoanele cu disponibilități financiare 
ridicate. Cu toate acestea, trebuie să se 
stabilească măsuri de protecție speciale 
pentru acești alți investitori pentru a 
garanta că fondurile cu capital de risc 
eligibile sunt distribuite numai către 
investitori cu un profil adecvat pentru 
astfel de investiții. Aceste măsuri de 
protecție exclud distribuirea prin utilizarea 
planurilor de economii periodice.

considerați clienți profesioniști în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare a 
Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale 
Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 93/22/CEE a 
Consiliului.  În această categorie sunt 
incluși și administratorii de fonduri cu 
capital de risc care investesc ei înșiși în 
fonduri cu capital de risc. Cu toate acestea, 
pentru a avea o bază de investitori suficient 
de vastă pentru investițiile în fonduri cu 
capital de risc, este de dorit ca și alți 
anumiți investitori să aibă acces la fonduri 
cu capital de risc eligibile, inclusiv 
persoanele cu disponibilități financiare 
ridicate. Cu toate acestea, ar trebui să se 
stabilească măsuri de protecție speciale 
pentru acești alți investitori pentru a 
garanta că fondurile cu capital de risc 
eligibile sunt distribuite numai către 
investitori cu un profil adecvat pentru 
astfel de investiții. Aceste măsuri de 
protecție exclud distribuirea prin utilizarea 
planurilor de economii periodice. În plus, 
ar trebui să fie permise investițiile făcute 
de cadrele executive ale unui 
administrator de fond cu capital de risc, 
atunci când acestea investesc în fondul cu 
capital de risc eligibil pe care îl 
gestionează.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Comisia trebuie să fie abilitată să 
adopte standarde tehnice de punere în 
aplicare, prin intermediul actelor de punere 

(29) Comisia ar trebui să fie abilitată să 
adopte standarde tehnice de punere în 
aplicare, prin intermediul actelor de punere 
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în aplicare, în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. AEVMP
trebuie să fie însărcinată cu elaborarea de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru formatul și modalitatea utilizate în 
procedura de notificare de la articolul 15.

în aplicare, în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. AEVMP
ar trebui să fie însărcinată cu elaborarea de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru formatul utilizat în procedura de 
notificare menționată de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a preciza cerințele stabilite în 
prezentul regulament, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
pentru a defini metodele de calculare și 
monitorizare a plafonului menționat în 
prezentul regulament și tipurile de conflicte 
de interese pe care administratorii de 
fonduri cu capital de risc trebuie să le evite, 
precum și măsurile care trebuie luate în 
acest sens. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți.

(30) Pentru a preciza cerințele stabilite în 
prezentul regulament, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a defini metodele de 
calculare și monitorizare a plafonului 
menționat în prezentul regulament și 
tipurile de conflicte de interese pe care 
administratorii de fonduri cu capital de risc 
trebuie să le evite, precum și măsurile care 
trebuie luate în acest sens. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
adecvată și la timp a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
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Consiliu.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cursul pregătirii și elaborării 
actelor delegate, Comisia trebuie să 
asigure transmiterea simultană, adecvată 
și la timp a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținutul actualului considerent 31 ar trebui să fie transferat la considerentul 30, ca ultimă 
teză a acestuia, deoarece face parte integrantă din considerentul standard privind actele 
delegate.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Este necesar să se garanteze faptul 
că Comisia realizează o evaluare 
periodică a eficacității schemelor publice 
puse în aplicare în Uniune în vederea 
sprijinirii pieței capitalului de risc.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 32b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Pentru a se garanta că normele 
privind ajutoarele de stat care 
reglementează sprijinul acordat de statele 
membre fondurilor europene cu capital de 
risc încurajează în mod eficace inovarea, 
protejând în același timp concurența 
loială, este deosebit de importantă 
coordonarea strânsă dintre comisarul 
pentru cercetare, inovare și știință și 
comisarul pentru concurență.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 32c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32c) Este necesar să se recunoască faptul 
că investițiile de capital de risc în 
tehnologiile ecologice sunt un factor 
major al transformării economiei Uniunii, 
având în vedere obiectivul de a aduce 
Uniunea în poziția de lider mondial în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
energiei și a resurselor. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2012, un raport în care să 
fie indicate modalitățile juridice adecvate 
de oferire a unor stimulente de ordin 
legislativ pentru atragerea de capital de 
risc în domeniul tehnologiilor ecologice.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond cu capital de risc eligibil“
înseamnă un organism de plasament 
colectiv care investește minimum 70 % din 
totalul aporturilor sale de capital și al 
capitalului angajat nevărsat în active care 
sunt instrumente eligibile;

(a) „fond cu capital de risc eligibil”
înseamnă un organism de plasament 
colectiv cu structură închisă care 
investește minimum 70 % din totalul 
aporturilor sale de capital și al capitalului 
angajat nevărsat în active care sunt 
investiții eligibile și al cărui sediu 
principal se află pe teritoriul unui stat 
membru;

Or. en

Justificare

Fondurile europene cu capital de risc ar trebui să fie închise, pentru a se garanta faptul că 
acțiunile lor nu sunt rambursabile în numerar sau valori mobiliare înaintea lichidării 
fondului. De asemenea, fondurile ar trebui să se afle în Uniune, pentru a se preveni efectiv 
constituirea unor fonduri cu capital de risc gestionate de un administrator din UE în 
paradisuri fiscale în scopul evaziunii fiscale sau al arbitrajului de reglementare.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „investiții eligibile“ înseamnă 
instrumente de capital propriu sau cvasi-
capital propriu care

(c) „investiții eligibile” înseamnă oricare 
dintre instrumentele următoare:

(i) instrumente de capital propriu sau cvasi-
capital propriu care

(i) sunt emise de o societate de portofoliu 
eligibilă și sunt achiziționate direct de 
fondul cu capital de risc eligibil de la 
societatea de portofoliu eligibilă sau

– sunt emise de o societate de portofoliu 
eligibilă și sunt achiziționate direct de 
fondul cu capital de risc eligibil de la 
societatea de portofoliu eligibilă, 

(ii) sunt emise de o societate de portofoliu 
eligibilă în schimbul unui titlu de 
participare emis de societatea de portofoliu 
eligibilă sau

– sunt emise de o societate de portofoliu 
eligibilă în schimbul unui titlu de 
participare emis de societatea de portofoliu 
eligibilă sau

(iii) sunt emise de o întreprindere în raport 
cu care societatea de portofoliu eligibilă 
este o filială la care întreprinderea deține o 

– sunt emise de o întreprindere în raport cu 
care societatea de portofoliu eligibilă este o 
filială la care întreprinderea deține o 
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participare majoritară și care sunt 
achiziționate de fondul cu capital de risc 
eligibil în schimbul unui instrument de 
capital propriu emis de societatea de 
portofoliu eligibilă.

participare majoritară și care sunt 
achiziționate de fondul cu capital de risc 
eligibil în schimbul unui instrument de 
capital propriu emis de societatea de 
portofoliu eligibilă sau
(ii) unități sau acțiuni ale unuia sau mai 
multor alte fonduri cu capital de risc 
eligibile.

Or. en

Justificare

Mediul de atragere de fonduri de pe piața europeană a capitalului de risc ar trebui 
consolidat prin includerea în „investițiile eligibile” nu doar a instrumentelor de capital 
propriu sau cvasi-capital propriu, ci și a acțiunilor sau unităților la alte fonduri europene cu 
capital de risc. Se recunoaște astfel importanța tot mai mare a investițiilor de capital de risc 
ale societăților în alte fonduri europene cu capital de risc.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „societate de portofoliu eligibilă” 
înseamnă o întreprindere care, la 
momentul unei investiții efectuate de un 
fond cu capital de risc, nu este cotată pe o 
piață reglementată astfel cum este definită 
la articolul 4 alineatul (1) punctul (14) 
din Directiva 2004/39/CE, are mai puțin 
de 250 de angajați și fie are cifra de 
afaceri anuală de cel mult 50 de milioane 
EUR, fie are un bilanț anual total de cel 
mult 43 de milioane EUR și nu este un 
organism de plasament colectiv;

(d) „societate de portofoliu eligibilă” 
înseamnă o întreprindere care:

(i) nu este cotată pe o piață reglementată 
astfel cum este definită la articolul 4 
alineatul (1) punctul 14 din Directiva 
2004/39/CE la momentul unei investiții 
efectuate de un fond cu capital de risc 
eligibil,
(ii) a fost înființată de mai puțin de cinci 
ani,
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(iii) are mai puțin de 250 de angajați,
(iv) fie are cifra de afaceri anuală de cel 
mult 50 de milioane EUR, fie are un 
bilanț anual total de cel mult 43 de 
milioane EUR,
(v) nu este un organism de plasament 
colectiv,
(vi) cu excepția fondurilor europene cu 
capital de risc și a furnizorilor de 
tehnologii financiare, nu este un furnizor 
de produse sau servicii financiare,
(vii) nu este stabilită într-o țară terță care 
este caracterizată de lipsa impozitelor sau 
de impozite nominale, de lipsa unui 
schimb real de informații cu autoritățile 
fiscale străine, de lipsa transparenței 
dispozițiilor legislative, judiciare sau 
administrative sau de lipsa obligativității 
unei prezențe locale semnificative sau 
care se promovează ca centru financiar 
offshore;

Or. en

Justificare

Este important să se asigure faptul că societățile de portofoliu eligibile există de mai puțin de 
cinci ani, pentru a se reduce orice risc de deturnare a pașaportului pentru capitalul de risc, 
de exemplu pentru finanțarea unor întreprinderi mai mature și cu o rată mare de creștere. În 
plus, furnizorii de produse și servicii financiare nu ar trebui să fie considerați „societăți de 
portofoliu eligibile” în temeiul prezentului regulament. În sfârșit, prezentul regulament ar 
trebui să împiedice fondurile europene cu capital de risc să investească în întreprinderi aflate 
în paradisuri fiscale, ca mijloc de evitare a plății impozitelor sau de eludare a cerințelor 
juridice;

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a defini cu exactitate conceptele de 
„furnizor de produse sau servicii 
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financiare” și „furnizor de tehnologii 
financiare” menționate la alineatul (1) 
litera (d) punctul (vi).
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
___________________
*A se introduce data la JO: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul fondului cu capital de 
risc se asigură că, atunci când 
achiziționează active care nu sunt 
instrumente eligibile, partea din totalul 
aporturilor de capital și al capitalului 
angajat nevărsat utilizată pentru 
achiziționarea altor active decât investițiile 
eligibile nu depășește 30 %; deținerile de 
numerar și echivalent de numerar pe 
termen scurt nu sunt luate în considerare la 
calcularea acestei limite. 

(1) Administratorul fondului cu capital de 
risc se asigură că, atunci când 
achiziționează active care nu sunt 
instrumente eligibile, partea din totalul 
aporturilor de capital și al capitalului 
angajat nevărsat utilizată pentru 
achiziționarea altor active decât investițiile 
eligibile nu depășește 30 %. Deținerile de 
numerar și echivalent de numerar nu sunt 
luate în considerare la calcularea acestei 
limite. 

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică investițiilor 
făcute de cadrele executive ale unui 
administrator de fond cu capital de risc 
atunci când acestea investesc în fondul cu 
capital de risc eligibil pe care îl 
gestionează.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Protejarea drepturilor lucrătorilor

Administratorii de fonduri cu capital de 
risc recunosc drepturile și îndatoririle 
prevăzute de contractele de muncă ale 
lucrătorilor din întreprinderile în care 
dețin cote majoritare, în conformitate cu 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în 
cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți de întreprinderi sau unități1.
_____________
1JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justificare

Regulamentul propus ar trebui să asigure, în conformitate cu Directiva 2001/23/CE a 
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Consiliului, protecția drepturilor lucrătorilor din întreprinderile controlate direct de 
administratorii de fonduri cu capital de risc.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Comunicarea de informații în cazul 

obținerii controlului
Articolul 28 din Directiva 2011/61/UE se 
aplică administratorilor de fonduri 
europene cu capital de risc.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedurile de evaluare utilizate asigură 
evaluarea activelor și calcularea valorii 
activelor cel puțin o dată pe an. 
Evaluările sunt desfășurate ori de câte ori 
se înregistrează o creștere sau o 
descreștere semnificativă a capitalului de 
către fondul cu capital de risc eligibil.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 în ceea ce privește 
clarificarea procedurilor de evaluare care 
urmează a fi utilizate pentru a se asigura 
evaluarea corectă a activelor fondurilor 
europene cu capital de risc.

Or. en
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Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Depozitarul

(1). În cazul fiecărui fond european cu 
capital de risc pe care îl gestionează, 
administratorul se asigură că este numit 
un singur depozitar, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2011/61/UE. 
Depozitarul face obiectul dispozițiilor de 
la articolul 21 din Directiva 2011/61/UE.
(2) Pentru a se asigura aplicarea 
consecventă a prezentului articol, 
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare care să conțină 
detalii privind funcția depozitarului 
fondului european cu capital de risc.
AEVMP înaintează Comisiei aceste
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la alineatul (1), 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
_________________
*A se introduce data la JO: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Numirea unui depozitar, care este responsabil cu garantarea păstrării în siguranță a 
activelor și cu monitorizarea fluxului de lichidități și care are funcții de supraveghere, este un 
element esențial al sistemului de protejare a investitorilor. Directiva privind OPCVM solicită 
numirea unui depozitar pentru organismele de plasament colectiv. Acest principiu a fost 
integrat, de asemenea, în directiva privind AFIA. Pentru a se asigura continuitatea cadrului 
comunitar, ar trebui, de asemenea, să fie numit un depozitar pentru fondurile europene cu 
capital de risc.
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Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cuantumul fondurilor proprii aflate 
la dispoziția administratorului fondului 
cu capital de risc, precum și o declarație 
detaliată referitoare la motivele pentru 
care administratorul fondului cu capital 
de risc consideră că respectivele fonduri 
proprii sunt suficiente pentru menținerea 
resurselor umane și tehnice 
corespunzătoare necesare pentru 
gestionarea adecvată a fondurilor sale cu 
capital de risc eligibile;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
de investiții ale fondului cu capital de risc 
eligibil, inclusiv o descriere a tipurilor de 
societăți de portofoliu eligibile și a altor 
active în care fondul cu capital de risc 
eligibil poate investi, tehnicile pe care le 
poate folosi și orice restricții de investiții 
aplicabile;

(b) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
de investiții ale fondului cu capital de risc 
eligibil, inclusiv o descriere a tipurilor de 
societăți de portofoliu eligibile și a
investițiilor neeligibile pe care le poate 
face fondul cu capital de risc eligibil, 
tehnicile pe care le poate folosi și orice 
restricții de investiții aplicabile;

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a metodei de calcul al 
remunerației administratorului fondului cu 
capital de risc;

(e) o descriere a metodei de calcul al 
remunerației membrilor consiliului de 
administrație al fondului cu capital de risc;

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (b) se aplică mutatis mutandis 
fondurilor cu capital de risc eligibile care 
investesc în alte fonduri cu capital de risc 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Administratorii de fonduri cu capital 
de risc pun la dispoziția AEVMP 
informațiile menționate la alineatul (1) 
conform unui format standardizat. 
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care să 
specifice respectivul format standardizat.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
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Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
___________
*A se introduce data la JO: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Proiectul de standarde tehnice de 
punere în aplicare este transmis de 
AEVMP Comisiei până la [a se introduce 
data].

(4) AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

___________
*A se introduce data la JO: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP menține o bază de date centrală la 
care publicul are acces pe internet și care 
cuprinde toți administratorii de fonduri cu 
capital de risc înregistrați în Uniune în
temeiul prezentului regulament.

AEVMP menține o bază de date centrală la 
care publicul are acces pe internet și care 
cuprinde toți administratorii de fonduri cu 
capital de risc înregistrați în Uniune în 
temeiul prezentului regulament. Baza de 
date centrală conține toate informațiile 
prevăzute la articolul 12 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente și AEVMP
cooperează ori de câte ori este necesar 
pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul
prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente cooperează cu
AEVMP în sensul prezentului regulament, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1095/2010.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acestea își transmit toate informațiile și 
documentele necesare pentru a identifica și 
remedia nerespectarea prezentului 
regulament.

(2) Autoritățile competente furnizează 
fără întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru ca aceasta să își
îndeplinească sarcinile care îi revin în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010. În special, AEVMP și 
autoritățile competente își transmit toate 
informațiile și documentele necesare 
pentru a identifica și remedia nerespectarea 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu alineatul (3) din articolul 2 sau 
alineatul (5) din articolul 8 intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au exprimat nici o 
obiecție în termen de două luni de la 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (3) sau cu articolul 
8 alineatul (5) intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au exprimat nici o obiecție în termen de
trei luni de la notificarea acestor două 



PR\893715RO.doc 23/27 PE483.701v01-00

RO

notificarea acestor două instituții și dacă, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la faptul că 
nu vor exprima obiecții. Termenul în cauză 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

instituții sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European cât și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la faptul că nu vor 
exprima obiecții. Termenul în cauză se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

În general, ECON utilizează termene de 3 plus 3 luni pentru obiecțiile față de actele delegate.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Personalul și resursele AEVMP

Până la ...*, AEVMP evaluează 
necesitățile de personal și de resurse 
rezultate din preluarea competențelor și 
atribuțiilor sale în temeiul prezentului 
regulament și prezintă un raport 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.
___________
*A se introduce data la JO: 12 de luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) impactul prezentului regulament 
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asupra pieței capitalului de risc și asupra 
contribuțiilor la poziția de lider a Uniunii 
în sectorul industrial și la găsirea de 
soluții la provocările societale prezentate 
în părțile II și, respectiv, III ale anexei I 
la Regulamentul (UE) nr. .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... de instituire a Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 
(2014-2020);

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) eficacitatea, proporționalitatea și 
aplicarea măsurilor administrative și a 
sancțiunilor prevăzute de statele membre 
în conformitate cu prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) distribuția geografică și sectorială a 
investițiilor făcute de fondurile europene 
cu capital de risc.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul actual

Inovarea de către întreprinderi nu doar creează valoare și locuri de muncă, ci este vitală pentru 
asigurarea transformării sociale și ecologice a societății. UE se confruntă însă cu un deficit 
persistent în acest domeniu. Acest deficit este generat mai ales de faptul că UE are, în prezent, 
prea puține IMM-uri inovatoare. 
IMM-urile inovatoare europene continuă să întâmpine dificultăți în obținerea finanțării 
necesare pentru lansarea și dezvoltarea activităților lor. În special, băncile sunt adesea 
reticente să finanțeze IMM-urile inovatoare care se află în prima lor etapă de dezvoltare și 
care combină dezavantaje multiple precum profilul de risc ridicat, dimensiunile reduse, 
modelele de afaceri netestate și rentabilitatea redusă.  

Prin urmare, este necesară găsirea unor surse alternative de finanțare a IMM-urilor inovatoare. 
Fondurile cu capital de risc pot juca un rol esențial în acest sens, eliminând lacuna de 
finanțare în ceea ce privește investițiile în inovare. Într-adevăr, fondurile cu capital de risc pot 
furniza finanțare de capital propriu sau cvasi-capital propriu întreprinderilor nou-înființate și 
societăților mici cu potențial perceput de creștere pe termen lung, de obicei pentru a finanța 
dezvoltarea inițială pe piață a acestora. Spre deosebire de fondurile private de investiții (care 
se concentrează mai ales asupra preluărilor), fondurile cu capital de risc investesc în companii 
pe termen lung, asemenea antreprenorilor.  

Totuși, dovezile empirice evidențiază faptul că piața capitalului de risc rămâne în mare parte 
subdezvoltată, în comparație cu Statele Unite ale Americii. Fondurile cu capital de risc din 
Europa continentală sunt, într-adevăr, semnificativ mai mici decât fondurile din SUA și 
investesc în mai puține societăți și mai puțini bani în fiecare societate.  În plus, în timp ce 
fondurile de același tip din SUA sunt mai dispuse să investească într-o etapă incipientă, 
activitatea de capital a fondurilor europene cu capital de risc tinde să se concentreze asupra 
unei etape mai târzii, care - deși este o opțiune mai sigură - oferă o șansă mai redusă de a 
obține rezultate superioare.

Fragmentarea pieței capitalului de risc din UE este, cu siguranță, una dintre cauzele principale 
ale performanței reduse a capitalului de risc în Europa. Într-adevăr, industria nu a ajuns la o 
masă critică pentru că este constrânsă să funcționeze în mai multe state membre, în țări cu 
sisteme juridice și de reglementare diferite, care îngreunează investițiile transfrontaliere. 
Prin urmare, raportorul consideră că crearea în Europa a unei piețe a capitalului de risc 
integrate și fluide ar putea îmbunătăți în mod decisiv performanțele capitalului de risc în 
Europa, încurajând astfel dezvoltarea unor tinere societăți europene foarte inovatoare.   

Conținutul propunerii

Raportorul salută propunerea de regulament privind fondurile cu capital de risc, deoarece 
aceasta instituie un „cadru de reglementare unic” uniform pentru distribuția de fonduri cu 
capital de risc. 
Astfel, noul cadru va permite fondurilor europene cu capital de risc să atragă capital și să 
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investească în mod liber în interiorul UE, prin crearea unui mediu de distribuție credibil, sigur 
și stabil din punct de vedere juridic. 

Mai exact, propunerea: 

– introduce o definiție clară a unui „fond european cu capital de risc”, care include 
următoarele cerințe esențiale: (i) fondul investește în IMM-uri cel puțin 70 % din totalul 
aportului său de capital; (ii) fondul gestionează active al căror total nu depășește un prag de 
500 milioane EUR; (iii) fondul furnizează finanțare din capital propriu sau cvasi-capital 
propriu respectivelor IMM-uri (cu alte cuvinte, „capital proaspăt”); și (iv) fondul nu utilizează 
efectul de levier (adică fondul nu investește mai mult capital decât cel angajat de investitori, 
deci nu este îndatorat). Împrumuturile pe termen scurt ar trebui să fie permise doar pentru a da 
fondului posibilitatea să răspundă nevoilor extraordinare de lichidități;  

– stabilește norme uniforme privind categoriile de investitori considerați eligibili să 
investească în „fondurile europene cu capital de risc”. Fondurile eligibile pot fi distribuite 
doar investitorilor recunoscuți ca investitori profesioniști în conformitate cu Directiva 
2004/39/CE și anumitor alți investitori în capital de risc tradiționali [de exemplu, persoanelor 
fizice cu disponibilități financiare ridicate sau investitorilor providențiali (business angels)]; 

– stabilește pentru toți administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile cerințe de 
înregistrare uniforme, precum și un pașaport de distribuție valabil la nivelul UE, ceea ce va 
permite accesul investitorilor eligibili din întreaga UE și va contribui la crearea unor condiții 
de concurență echitabile pentru toți participanții pe piața capitalului de risc;  

– introduce cerințe minime privind transparența, organizarea și conduita în afaceri care 
trebuie respectate de administrator. 

Poziția raportorului

Deși sprijină elementele esențiale ale propunerii privind capitalul de risc, raportorul introduce 
câteva amendamente la propunerea de regulament.

Primul set de amendamente se referă la definiția unui „fond cu capital de risc eligibil” 
[articolul 3 litera (a)]. Raportorul consideră că fondurile cu capital de risc europene ar trebui 
să fie închise, pentru a se garanta faptul că acțiunile lor nu sunt rambursabile în numerar sau 
valori mobiliare înaintea lichidării fondului. Într-adevăr, printr-o astfel de dispoziție s-ar 
asigura protecția fondurilor cu capital de risc împotriva unui val subit de cereri de rambursare 
din partea celor care dețin participații la fond. În plus, raportorul consideră că fondurile 
europene cu capital de risc ar trebui să fie stabilite în Uniune, pentru a se preveni în mod 
eficace constituirea unor fonduri gestionate de un administrator din UE în paradisuri fiscale în 
scopul evaziunii fiscale sau al arbitrajului de reglementare. 

Raportorul intenționează să consolideze mediul de atragere de fonduri pentru fondurile 
europene cu capital de risc, prin includerea în „investițiile eligibile” nu doar a instrumentelor 
de capital propriu sau cvasi-capital propriu, ci și a acțiunilor sau unităților la alte fonduri 
europene cu capital de risc [articolul 3 litera (b)]. Astfel, raportorul intenționează, de 
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asemenea, să recunoască importanța tot mai mare a investițiilor de capital de risc ale 
societăților în alte fonduri europene cu capital de risc.

Mai mult, raportorul introduce câteva amendamente la definiția „societății de portofoliu 
eligibile” din cadrul regulamentului privind fondurile europene cu capital de risc [articolul 3 
litera (d)]. O primă propunere de modificare constă în excluderea din definiția „societății de 
portofoliu eligibile” a oricăror furnizori de produse sau servicii financiare, cu excepția 
fondurilor europene cu capital de risc și a furnizorilor de tehnologii financiare. De asemenea, 
raportorul propune interzicerea stabilirii unei „societăți de portofoliu eligibile” într-un paradis 
fiscal sau în orice jurisdicție opacă, cu scopul de a se reduce posibilitățile de evaziune fiscală. 
O a treia propunere de amendament are menirea să garanteze că societățile de portofoliu 
eligibile există de mai puțin de cinci ani, pentru a se reduce orice risc de deturnare a 
pașaportului pentru capitalul de risc, de exemplu pentru finanțarea unor întreprinderi mai 
mature și cu o rată mare de creștere. 

Raportorul reamintește că regulamentul propus ar trebui să asigure, de asemenea, protecția 
drepturilor lucrătorilor din întreprinderile controlate direct de administratorii de fonduri cu 
capital de risc, în conformitate cu Directiva 2001/23/CE a Consiliului. 

În sfârșit, raportorul consideră că, pentru fiecare fond european cu capital de risc pe care îl 
gestionează, administratorul trebuie să se asigure că este numit un singur depozitar care să 
răspundă de funcțiile de păstrare a activelor și de supraveghere. O astfel de dispoziție ar 
asigura continuitatea cadrului comunitar existent, având în vedere că ambele directive, cea 
privind OPCVM și cea privind AFIA, prevăd numirea obligatorie a unui depozitar pentru 
organismele de plasament colectiv și pentru fondurile de investiții alternative. 


