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Amendamentul 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse și 
de șomaj mai ridicat. Impactul deficitului 
de capital va fi inegal de la un sector la 
altul și de la un stat membru la altul, 
ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

(1) Bazându-se pe previziunile 
economice din primăvara anului 2020, 
estimările Comisiei, obținute din datele de 
la nivelul firmelor, sugerează că suma 
necesară pentru satisfacerea nevoilor de 
refacere a capitalurilor, rezultate în urma 
pandemiei de COVID-19, s-ar situa în jurul 
cifrei de 720 de miliarde EUR în 2020. 
Această cifră ar putea crește semnificativ 
dacă măsurile de limitare a mișcării 
persoanelor s-ar prelungi mai mult decât se 
estimează în prezent sau dacă acestea ar 
trebui reimpuse din cauza unei reizbucniri 
a contaminărilor. În plus, previziunile 
economice ale Comisiei din vara anului 
2020 indică o contracție net mai mare a 
economiei UE în 2020 și o redresare mai 
puțin robustă decât se prevăzuse inițial 
pentru 2021, ceea ce va duce la o 
recesiune și mai accentuată, cu disparități 
mai mari. Într-un scenariu de criză, care 
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prevede o creștere a PIB-ului în 2020 de -
15,5 %, impactul direct asupra capitalului 
tuturor întreprinderilor înregistrate 
(cotate și necotate la bursă) din Uniune s-
ar putea ridica la 
1,2 mii de miliarde EUR. Dacă nu sunt 
soluționate, aceste deficite de capital vor 
determina o perioadă extinsă de investiții 
mai reduse și de șomaj mult mai ridicat. 
Impactul deficitului de capital va fi inegal 
de la un sector la altul și de la un stat 
membru la altul, ducând la divergențe și 
mai mari pe piața unică. Capacitatea foarte 
diferită a statelor membre de a acorda 
ajutor de stat agravează acest aspect.

Or. en

Amendamentul 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse și 
de șomaj mai ridicat. Impactul deficitului 
de capital va fi inegal de la un sector la 
altul și de la un stat membru la altul, 
ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacere nevoilor 
de refacere a capitalurilor, apărute drept 
consecință a efectelor economice ale 
măsurilor de izolare luate la nivel 
național și regional ca răspuns la 
pandemia de COVID-19, s-ar situa în jurul 
cifrei de 720 de miliarde EUR în 2020. 
Această cifră ar putea crește dacă măsurile 
de limitare a mișcării persoanelor s-ar 
prelungi mai mult decât se estimează sau 
este necesar în prezent sau dacă acestea ar 
trebui reimpuse din cauza unei reizbucniri 
a contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse, 
investiții mai speculative, deoarece 
investitorii vor continua să caute 
randamente pe piață, ceea ce ar putea 
duce la bule de active și la un șomaj mai 
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agravează acest aspect. ridicat. Impactul deficitului de capital va fi 
inegal de la un sector la altul și de la un stat 
membru la altul, ducând la noi divergențe 
pe piața unică, dincolo de efectele deja 
dezastruoase ale monedei unice. 
Diferențele foarte mari de la un stat 
membru la altul dintre cadrele 
instituționale și culturile în materie de 
cheltuieli publice agravează acest aspect.

Or. en

Amendamentul 60
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse și 
de șomaj mai ridicat. Impactul deficitului 
de capital va fi inegal de la un sector la 
altul și de la un stat membru la altul, 
ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. În cazul în care va fi 
limitată suveranitatea statelor membre în 
domeniile economic și fiscal, aceste 
deficite de capital pot determina o perioadă 
extinsă de investiții mai reduse și de șomaj 
mai ridicat.

Or. en

Amendamentul 61
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Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse și 
de șomaj mai ridicat. Impactul deficitului 
de capital va fi inegal de la un sector la 
altul și de la un stat membru la altul, 
ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, a căror sursă 
trebuie indicată și comunicată 
corespunzător publicului, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse și 
de șomaj mai ridicat. Impactul deficitului 
de capital va fi inegal de la un sector la 
altul și de la un stat membru la altul, 
ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

Or. en

Amendamentul 62
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
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2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse și 
de șomaj mai ridicat. Impactul deficitului 
de capital va fi inegal de la un sector la 
altul și de la un stat membru la altul, 
ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. Dacă nu sunt soluționate, 
aceste deficite de capital pot determina o 
perioadă extinsă de investiții mai reduse, 
de șomaj mai ridicat și de eșecuri 
generalizate în afaceri. Impactul 
deficitului de capital va fi inegal de la un 
sector la altul și de la un stat membru la 
altul, ducând la divergențe pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat și sprijin 
pentru solvabilitate agravează acest aspect.

Or. en

Amendamentul 63
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul central al 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate este de a menține locurile de 
muncă și de a preveni generalizarea 
eșecurilor în afaceri în Uniune, urmărind, 
în același timp, să protejeze piața unică și 
să consolideze coeziunea. Finanțarea din 
FEIS în cadrul componentei de sprijin 
pentru solvabilitate va răspunde nevoilor 
de recapitalizare ale întreprinderilor care 
sunt viabile pe termen lung, dar care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate ca 
urmare a pandemiei de COVID-19. BEI 
ar trebui să vizeze maximizarea valorii 
investițiilor private mobilizate ca parte a 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate, având în vedere că este 
vorba de un instrument bazat pe piață în 
cadrul FEIS, în scopul de a răspunde 
nevoilor de investiții ale Uniunii în 
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contextul dificultăților economice majore 
cauzate de pandemia de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 64
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul director al FEIS va 
trebui să definească limite de concentrare 
geografică pentru a garanta că 
repartizarea investițiilor respectă aceste 
principii. Cum situația evoluează rapid, 
limitele concentrării geografice pot fi 
revizuite în funcție de evoluția efectelor 
pandemiei de COVID-19 în întreaga 
Uniune. Acest sprijin acordat sub formă 
de recapitalizare urmărește să evite 
fragmentarea pieței unice care se bazează 
pe interdependența economiilor naționale, 
interdependență ce o face vulnerabilă în 
cazul unei crize economice sistemice 
majore.

Or. en

Amendamentul 65
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sprijinul trebuie să ofere 
lichidități noi, sub forma aportului de 
capital pentru întreprinderile afectate de 
pandemie, și să ajute întreprinderile și 
lucrătorii să treacă prin criză fără a suferi 
efectele secundare negative ale creșterii 
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gradului de îndatorare a întreprinderilor. 
Pentru a asigura o redresare mai 
simetrică, Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să vizeze susținerea 
întreprinderilor din statele membre în 
care ajutorul de stat a fost mai limitat.

Or. en

Amendamentul 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă nu sunt combătute, efectele 
economice negative ale pandemiei de 
COVID-19 pot pune în pericol eforturile 
de realizare a obiectivelor climatice, 
energetice și de mediu în Uniune. 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să contribuie la 
garantarea unor progrese continue în 
vederea îndeplinirii acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În concordanță cu angajamentele 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de 
la Paris privind schimbările climatice și 
ODD, Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să contribuie la 
integrarea aspectelor legate de 
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schimbările climatice și la realizarea țintei 
de 50 % pentru integrarea aspectelor 
legate de climă în CFM 2021-2027 și, prin 
urmare, cel puțin 50 % din finanțarea 
FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate ar trebui să 
sprijine acele elemente din proiecte care 
contribuie la politicile climatice, în 
conformitate cu obiectivul de realizare a 
neutralității climatice până cel târziu în 
2040.

Or. en

Amendamentul 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie puse în practică 
măsuri de redresare și reziliență în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate a Fondului european pentru 
investiții strategice, în scopul de a se 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de COVID-19. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate astfel încât 
să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

(2) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie puse în practică 
măsuri de redresare și reziliență în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate a Fondului european pentru 
investiții strategice, în scopul de a se 
aborda impactul fără precedent al 
măsurilor de izolare luate la nivel 
național și regional ca răspuns la 
pandemia de COVID-19. Aceste resurse 
trebuie utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie puse în practică 
măsuri de redresare și reziliență în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate a Fondului european pentru 
investiții strategice, în scopul de a se 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de COVID-19. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate astfel încât 
să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

(2) Pentru a remedia deficitele de 
capital ale întreprinderilor, în special ale 
IMM-urilor, și consecințele pentru 
investiții și ocuparea forței de muncă, 
trebuie puse în practică cât mai curând 
posibil măsuri specifice și efective de 
redresare și reziliență în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate a Fondului european pentru 
investiții strategice, în scopul de a se 
aborda impactul socioeconomic fără 
precedent al crizei provocate de COVID-
19.

Or. en

Amendamentul 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Concluziile Consiliului European 
din 17-21 iulie 2020 nu includ 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate printre instrumentele care 
fac parte din pachetul de redresare. Este 
vorba de o decizie regretabilă luată de 
șefii de stat și de guvern, dictată de 
alegerea de a acorda prioritate altor 
finanțări. Cu toate acestea, sprijinul 
specific pentru IMM-uri va continua să 
fie necesar în multe state membre și în 
special în statele membre mai mici, ale 
căror capacități bugetare sunt mai reduse.

Or. en
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Amendamentul 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Întreprinderile care întâmpină 
probleme de lichiditate se pot afla în 
incapacitatea de a accesa sprijinul public 
și pot deveni ținta investitorilor de capital 
privat din țări terțe. Aceasta reprezintă o 
amenințare considerabilă pentru 
soliditatea economiilor europene și 
capacitățile inovatoare ale multor state 
membre.

Or. en

Amendamentul 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Întreprinderile solvabile care 
rezistă în fața problemelor de lichiditate 
se confruntă și cu alte provocări, inclusiv 
cu obstacole în calea accesului pe piață și 
cu sarcini administrative, care expun 
aceste întreprinderi riscului de dispariție 
în cazul în care redresarea economică 
întârzie să apară.

Or. en

Amendamentul 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 2 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Având în vedere importanța de a 
garanta poziția competitivă a 
întreprinderilor europene, a activelor și a 
capacității de inovare, precum și 
necesitatea de a sprijini statele membre 
din întreaga Uniune în susținerea 
economiilor lor naționale și, implicit, a 
pieței unice, propunerea privind 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate rămâne o intervenție utilă în 
cazul în care sunt necesare instrumente 
suplimentare pentru a stimula redresarea.

Or. en

Amendamentul 74
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS. Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să se concentreze 
exclusiv pe acest obiectiv și nu ar trebui 
să vizeze obiective secundare (de exemplu, 
în domeniul fiscal).

Or. en
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Amendamentul 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață și/sau finanțarea datoriei sau prin 
măsuri adoptate de statele membre, trebuie 
să li se furnizeze de urgență un mecanism 
de sprijin pentru solvabilitate în cadrul 
unui Instrument de sprijin pentru 
solvabilitate care trebuie adăugat ca a treia 
componentă în cadrul FEIS. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită sectorului 
turismului, care s-a confruntat cu 
dificultăți economice grave din cauza 
pandemiei de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice și sociale grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici ale căror dificultăți anterioare s-au 
agravat din cauza pandemiei, care nu pot 
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urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

Or. en

Amendamentul 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie, a căror 
recapitalizare se dovedește a fi necesară și 
care nu pot obține suficient sprijin (ceea ce 
rămâne de demonstrat conform criteriilor 
comune) prin finanțare bazată pe piață sau 
prin măsuri adoptate de statele membre, 
trebuie să li se furnizeze de urgență un 
mecanism de sprijin pentru solvabilitate în 
cadrul unui Instrument de sprijin pentru 
solvabilitate care trebuie adăugat ca a treia 
componentă în cadrul FEIS.

Or. en

Amendamentul 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor și în special IMM-urilor 
care s-au confruntat cu dificultăți din cauza 
crizei economice provocate de pandemie și 
care nu pot obține suficient sprijin prin 
finanțare bazată pe piață sau prin măsuri 
adoptate de statele membre, trebuie să li se 
furnizeze de urgență un mecanism de 
sprijin pentru solvabilitate în cadrul unui 
Instrument de sprijin pentru solvabilitate 
care trebuie adăugat ca a treia componentă 
în cadrul FEIS.

Or. en

Amendamentul 79
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor, în special IMM-urilor, 
care s-au confruntat cu dificultăți din cauza 
crizei economice provocate de pandemie și 
care nu pot obține suficient sprijin prin 
finanțare bazată pe piață sau prin măsuri 
adoptate de statele membre, trebuie să li se 
furnizeze de urgență un mecanism de 
sprijin pentru solvabilitate în cadrul unui 
Instrument de sprijin pentru solvabilitate 
care trebuie adăugat ca a treia componentă 
în cadrul FEIS.

Or. en

Amendamentul 80
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de sprijin pentru 
solvabilitate în cadrul unui Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate care trebuie 
adăugat ca a treia componentă în cadrul 
FEIS.

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
măsurilor de izolare luate la nivel 
regional și național ca răspuns la 
pandemia de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza măsurilor de izolare 
impuse de pandemie și care nu pot obține 
suficient sprijin prin finanțare bazată pe 
piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 
urgență un mecanism de compensare 
pentru prejudiciile suferite drept 
consecință a măsurilor de izolare sau 
pentru a ieși de pe piață.

Or. en

Amendamentul 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate are scopul de a ajuta 
întreprinderile să depășească această 
perioadă dificilă, astfel încât acestea să se 
poată redresa, să poată menține nivelurile 
de ocupare a forței de muncă și 
contrabalansa denaturările preconizate pe 
piața unică, dat fiind că nu toate 
întreprinderile au, prin definiție, același 
acces la finanțarea bazată pe piață și că s-
ar putea ca anumite state membre să nu 
dispună de suficiente resurse bugetare 
pentru a oferi un sprijin adecvat 
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întreprinderilor care au nevoie de ajutor. 
Prin urmare, posibilitatea de a adopta 
măsuri naționale de sprijin pentru 
solvabilitate adresate întreprinderilor 
poate să difere substanțial de la un stat 
membru și sector la altul și să aibă ca 
rezultat condiții de concurență 
inechitabile. De asemenea, întrucât există 
un risc considerabil ca impactul produs 
de pandemia de COVID-19 să fie de lungă 
durată și, într-o anumită măsură, 
imprevizibil, această incapacitate de a 
sprijini întreprinderile viabile poate duce 
la perturbări sistemice, creând disparități 
noi sau consolidându-le pe cele existente. 
Dată fiind puternica interdependență ce 
caracterizează economia Uniunii, o 
încetinire a creșterii economice într-o 
parte a Uniunii sau într-un anumit sector 
ar avea efecte negative de propagare 
asupra lanțurilor de aprovizionare 
transfrontaliere, respectiv asupra altor 
sectoare, și, prin urmare, asupra întregii 
economii a Uniunii. În schimb, din 
același motiv, acordarea de sprijin într-o 
parte a Uniunii sau unui anumit sector ar 
avea totodată efecte pozitive de propagare 
asupra lanțurilor de aprovizionare 
transfrontaliere, respectiv asupra altor 
sectoare, și, prin urmare, asupra întregii 
economii a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 82
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate urmărește să sprijine 
întreprinderile în perioada de încetinire a 
creșterii economice, pentru a favoriza 
redresarea economică. În acest sens, este 
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extrem de important să se mențină nivelul 
de ocupare a forței de muncă în întreaga 
Uniune. În plus, Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate este esențial pentru a 
compensa denaturările de pe piața unică 
care au apărut deja, întrucât unele state 
membre mari, cu un grad mai mic de 
îndatorare și o marjă de manevră 
bugetară mai mare au un avantaj 
considerabil, având capacitatea de a-și 
sprijini întreprinderile, spre deosebire de 
țările periferice foarte îndatorate. 
Deoarece există riscul ca decalajul dintre 
statele membre mai bogate și cele mai 
sărace să crească din cauza impactului 
pandemiei de COVID-19, Instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate trebuie să fie 
conceput astfel încât să le sprijine pe 
acesta din urmă și să promoveze 
convergența în Uniune.

Or. en

Amendamentul 83
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să pună accentul în 
special pe IMM-uri, având în vedere că 
ele reprezintă peste 99 % din 
întreprinderile din Uniune și că valoarea 
lor economică este semnificativă și 
crucială. IMM-urile au fost grav afectate 
în mod deosebit de criza provocată de 
pandemia de COVID-19, până la 90 % 
dintre IMM-urile din Uniune suferind un 
impact economic, în special în sectorul 
serviciilor, al producției, al construcțiilor 
și al turismului, precum și în industriile 
culturale și creative. Un obiectiv central al 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate constă în menținerea 
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locurilor de muncă în sectorul IMM-
urilor, continuând în același timp să fie 
promovate competitivitatea și inovarea, cu 
un accent pe economia verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate are scopul de a ajuta 
întreprinderile viabile să depășească 
această perioadă dificilă, astfel încât 
acestea să se poată redresa, să poată 
menține niveluri sustenabile de ocupare a 
forței de muncă și contrabalansa 
denaturările preconizate pe piața unică.

Or. en

Amendamentul 85
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să garanteze că 
sprijinul public protejează locurile de 
muncă, evită concentrarea pieței și 
facilitează revenirea întreprinderilor la o 
creștere economică în conformitate cu 
Pactul verde european, cu noua strategie 
industrială pentru Europa și cu Strategia 
de conturare a viitorului digital al 
Europei.
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Or. en

Amendamentul 86
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Constată că, cu cât se prelungește 
pandemia de COVID-19, cu atât crește 
riscul de a fi afectată sustenabilitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor. Consideră că, pe măsură ce 
pandemia evoluează, s-ar putea să fie 
necesară o creștere a garanției UE în 
cadrul componentei de sprijin pentru 
solvabilitate pentru a depăși dificultățile 
actuale apărute în contextul COVID-19.

Or. en

Amendamentul 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate, dintre care majoritatea ar 
trebui să fie IMM-uri, trebuie să fie 
stabilite și să își desfășoare activitatea în 
Uniune, ceea ce înseamnă că trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
își desfășoare activitățile în Uniune în 
sensul că trebuie să desfășoare activități 
substanțiale în ceea ce privește personalul, 
producția, cercetarea și dezvoltarea sau alte 
activități comerciale în Uniune. Acestea nu 
trebuie să facă parte dintr-un grup cu 
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regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

filiale care nu au o activitate economică 
reală într-o țară de pe lista UE a țărilor și 
teritoriilor necooperante și trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în 
Uniune pe toată durata acordării 
sprijinului. Ele ar trebui, de asemenea, să 
suspende distribuirea dividendelor, plata 
primelor și răscumpărarea acțiunilor 
pentru o perioadă de cel puțin doi ani 
după ce beneficiază de mecanismul de 
sprijin. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil, cu un 
efect de levier care să nu reprezinte mai 
mult de cinci ori capitalul lor și să nu fi 
fost deja în dificultate la sfârșitul anului 
2019, conform condițiilor prevăzute în 
Cadrul privind ajutoarele de stat, nici să fi 
fost implicate în practici de spălare a 
banilor, finanțare a terorismului, evitare a 
obligațiilor fiscale, fraudă fiscală sau 
evaziune fiscală sau să fi participat la 
astfel de activități. Sprijinul trebuie 
direcționat către întreprinderile eligibile 
care își desfășoară activitățile în statele 
membre și în sectoarele cele mai afectate 
de criza provocată de COVID-19, precum 
și de creșterea galopantă a ratelor 
șomajului și/sau în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate acordat de 
stat este mai limitată. Sprijinul acordat 
întreprinderilor nu trebuie să depășească 
valoarea preconizată a pierderilor 
contabile legate de criza provocată de 
COVID-19.

_________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile preponderent în Uniune în 
sensul că trebuie să desfășoare activități 
substanțiale în ceea ce privește personalul, 
producția, cercetarea și dezvoltarea sau alte 
activități comerciale în Uniune. Acestea 
trebuie să realizeze activități care să vină în 
sprijinul îndeplinirii obiectivelor vizate de 
prezentul regulament. Întreprinderile în 
cauză trebuie să aibă un model de afaceri 
viabil și la sfârșitul anului 2019 să nu fi 
fost deja în dificultate, conform condițiilor 
prevăzute în Cadrul privind ajutoarele de 
stat7. Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată. Pentru a garanta adiționalitatea 
sa (finanțarea prin capitaluri proprii nu 
ar fi avut loc în aceeași măsură fără 
sprijinul FEIS), instrumentul va ține 
seama și de disparitățile dintre piețele 
titlurilor de capital din Europa. În cele 
din urmă, ar fi legitim să nu fie excluse în 
mod automat întreprinderile care, la 
sfârșitul anului 2019, înainte de începerea 
pandemiei, se aflau deja în dificultate, în 
sensul normelor privind ajutoarele de stat, 
și care s-ar afla, în urma excluderii, într-o 
situație mai rea decât întreprinderile 
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afectate de pandemia de COVID-19, chiar 
dacă această definiție nu aduce atingere 
unei societăți care este compromisă în 
mod iremediabil.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul ar trebui să vizeze, de asemenea, 
întreprinderile înființate recent, înainte de 
sfârșitul anului 2020, care au achiziționat 
sau gestionează active sau sucursale ale 
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provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

unor întreprinderi ce se aflau deja în 
dificultate la sfârșitul anului 2019, 
conform condițiilor prevăzute în Cadrul 
privind ajutoarele de stat, cu condiția ca 
conducerea acestora să fi fost schimbată. 
Microîntreprinderile sau întreprinderile 
mici care se aflau deja în dificultate la 31 
decembrie 2019 ar trebui să fie, și ele, 
eligibile, sub rezerva anumitor condiții, 
întrucât sunt eligibile să beneficieze de 
ajutor de stat în temeiul Cadrului 
temporar pentru măsuri de ajutor de 
stat7a. Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
posibilitatea sprijinului pentru solvabilitate 
acordat de stat și accesul la finanțare 
bazată pe piață sunt mai limitate.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).
7a Comunicarea Comisiei din 20 martie 
2020 intitulată „Cadru temporar pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19”.

Or. en

Amendamentul 90
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul (4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
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Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Întreprinderile înregistrate în 
jurisdicții offshore ar trebui să fie excluse 
de la orice sprijin public. Acestea trebuie 
să realizeze activități care să vină în 
sprijinul îndeplinirii obiectivelor vizate de 
prezentul regulament. Întreprinderile în 
cauză trebuie să aibă un model de afaceri 
viabil și la sfârșitul anului 2019 să nu fi 
fost deja în dificultate, conform condițiilor 
prevăzute în Cadrul privind ajutoarele de 
stat7. Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată. În plus, trebuie să li se interzică 
întreprinderilor care beneficiază de 
sprijin în cadrul acestui program să 
concedieze lucrători sau să reducă 
salariile.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 91
Markus Ferber

Propunere de regulament
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Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză 
trebuie să aibă un model de afaceri viabil și 
la sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Pentru a se asigura că 
primesc sprijin numai întreprinderile care 
sunt, într-adevăr, afectate de răspândirea 
COVID-19, întreprinderile beneficiare 
trebuie să aibă un model de afaceri viabil și 
trebuie să poată demonstra că la sfârșitul 
anului 2019 nu se aflau deja în dificultate, 
conform condițiilor prevăzute în Cadrul 
privind ajutoarele de stat7. Sprijinul trebuie 
direcționat către întreprinderile eligibile 
care își desfășoară activitățile în statele 
membre și în sectoarele cele mai afectate 
de criza provocată de COVID-19 și/sau în 
care disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 92
Frances Fitzgerald
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să fie viabile din punct de vedere 
economic pe termen lung și la sfârșitul 
anului 2019 să nu fi fost deja în dificultate, 
conform condițiilor prevăzute în Cadrul 
privind ajutoarele de stat7. Sprijinul trebuie 
direcționat către întreprinderile eligibile 
care își desfășoară activitățile în statele 
membre și în sectoarele cele mai afectate 
de criza provocată de COVID-19 și/sau în 
care disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată, asigurându-se totodată o 
repartizare geografică echilibrată la 
nivelul Uniunii.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 93
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Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

(4) Întreprinderile viabile sprijinite în 
cadrul Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat numai către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
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Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 și/sau în care 
disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. 
Sprijinul trebuie direcționat către 
întreprinderile eligibile care își desfășoară 
activitățile în statele membre și în 
sectoarele cele mai afectate de criza 
provocată de COVID-19 din perspectiva 
efectelor măsurilor de izolare asupra PIB-
ului.

_________________ _________________
7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
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Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul director ar trebui să 
stabilească limite de concentrare 
geografică specifice în ceea ce privește 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, în conformitate cu 
principiile și metodologia stabilite de 
Comisie, în scopul de a se asigura că cea 
mai mare parte din garanția UE în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate sprijină întreprinderile 
eligibile din statele membre și din 
sectoarele care au fost cele mai afectate, 
din punct de vedere economic, de 
pandemia de COVID-19, respectiv că cea 
mai mare parte din garanția menționată 
sprijină întreprinderile eligibile din statele 
membre în care posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru solvabilitate 
acordat de stat este mai limitată. 
Principiile și metodologia stabilite de 
Comisie ar trebui să fie în concordanță cu 
cheia de repartizare aplicabilă 
Mecanismului de redresare și de 
reziliență1a.Limitele se revizuiesc în mod 
regulat și se actualizează în funcție de 
evoluția efectelor economice ale pandemiei 
de COVID-19 și/sau de valurile ulterioare 
de infectare cu coronavirus.

_________________
1a Regulament al Consiliului [] de instituire 
a Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene pentru a sprijini redresarea în 
urma pandemiei de COVID-19 

Or. en

Amendamentul 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul director ar trebui să 
stabilească limite de concentrare 
geografică și sectorială specifice în ceea 
ce privește componenta dedicată 
sprijinului pentru solvabilitate, în 
conformitate cu principiile și metodologia 
stabilite de Comisie, în scopul de a se 
asigura că cea mai mare parte din 
garanția UE în cadrul Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate sprijină 
întreprinderile eligibile din statele 
membre și din sectoarele care au fost cele 
mai afectate, din punct de vedere 
economic, de pandemia de COVID-19, 
respectiv că cea mai mare parte din 
garanția menționată sprijină 
întreprinderile eligibile din statele 
membre în care posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru solvabilitate 
acordat de stat și accesul la finanțare 
bazată pe piață sunt cele mai limitate. 
Limitele pot fi actualizate în timp în 
funcție de efectele produse de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul director ar trebui să 
stabilească limite de concentrare 
geografică specifice în ceea ce privește 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, în conformitate cu 
principiile și metodologia stabilite de 
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Comisie, în scopul de a se asigura că 
garanția UE în cadrul Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate sprijină numai 
întreprinderile eligibile din statele 
membre și din sectoarele care au fost cele 
mai afectate, din punct de vedere 
economic, de pandemia de COVID-19, 
respectiv că garanția sprijină numai 
întreprinderile eligibile din statele 
membre în care posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru solvabilitate 
acordat de stat este mai limitată.

Or. en

Amendamentul 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Subliniază că Instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate nu trebuie 
utilizat, în niciun caz, ca un ajutor de stat 
abuziv destinat statelor membre care, în 
ultimii ani, nu și-au gestionat în mod 
corespunzător finanțele publice, 
dispunând astfel de mai puține rezerve 
bugetare pentru a acorda ajutoare de stat. 
Acest lucru ar încuraja statele membre să 
nu urmeze politici bugetare solide, ci să 
profite de viitoarele programe de urgență 
ale UE finanțate în principal de statele 
membre care aplică politici bugetare 
solide.

Or. en

Amendamentul 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Propunere de regulament
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Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În schimbul recapitalizării de care 
are nevoie o întreprindere pentru a depăși 
criza și pentru a asigura un tratament 
echitabil, administratorii sau directorii 
întreprinderilor beneficiare ale 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să-și plafoneze 
remunerația fixă pentru anii 2020 și 2021 
în funcție de remunerația lor fixă din 
2019.

Or. en

Amendamentul 100
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia ar trebui să definească 
priorități clare privind distribuția 
geografică, structura sectorială și 
dimensiunea întreprinderilor vizate de 
program, sprijinul acordându-se în 
conformitate cu Pactul verde european, 
noua strategie industrială pentru Europa, 
Strategia de conturare a viitorului digital 
al Europei și pilonul european al 
drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 101
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)



PE655.933 36/142 AM\1211825RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sprijinul acordat în cadrul 
componentei de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să permită un grad 
mai mare de risc decât operațiunile 
normale ale BEI. În cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate, sprijinul ar trebui acordat 
numai activităților care sunt în 
concordanță cu politicile Uniunii și cu 
valorile sale fundamentale bazate pe 
tratate.

Or. en

Amendamentul 102
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Societățile care beneficiază de 
finanțare din FEIS prin intermediul 
componentei de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să facă obiectul 
unor restricții în ceea ce privește plata 
dividendelor și a salariilor și a primelor 
acordate personalului de conducere și ar 
trebui să li se interzică să efectueze 
răscumpărări ale acțiunilor în această 
perioadă.

Or. en

Amendamentul 103
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul



AM\1211825RO.docx 37/142 PE655.933

RO

(4a) Pentru a dispune de un instrument 
cât mai flexibil cu putință, nu ar trebui să 
existe o alocare geografică a fondurilor în 
cadrul acestui instrument.

Or. en

Amendamentul 104
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Finanțarea primită din FEIS în 
cadrul componentei de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să se concentreze în 
principal asupra sectoarelor în care se 
identifică numărul cel mai mare de 
întreprinderi cu deficit de lichidități și de 
capital circulant, precum serviciile de 
cazare și de alimentație publică, artele, 
activitățile de divertisment și de recreere, 
transportul, sectorul de producție, startup-
urile și întreprinderile nou-create, 
comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comitetul pentru investiții din 
cadrul Regulamentului InvestEU trebuie 
să devină responsabil de acordarea 
garanției UE și în cadrul prezentului 
regulament, odată cu constituirea 
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acesteia.
(Mutat de la considerentul 14.)

Or. en

Amendamentul 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) În momentul selectării 
întreprinderilor eligibile, Comitetul 
pentru investiții ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător dacă 
întreprinderea sau întreprinderea-mamă a 
filialei UE a primit subvenții străine de la 
izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Comitetul director stabilește 
eventualele cerințe necesare referitoare la 
controlul întreprinderii beneficiare în 
contextul eventualelor probleme de ordine 
publică sau de securitate.

Or. en
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Amendamentul 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Garanția UE acordată Băncii 
Europene de Investiții (BEI) trebuie 
majorată cu 66 436 320 000 EUR pentru 
a se crea o a treia componentă a FEIS – 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate – în cadrul căreia trebuie 
acordat sprijinul pentru solvabilitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 109
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Garanția UE acordată Băncii 
Europene de Investiții (BEI) trebuie 
majorată cu 66 436 320 000 EUR pentru a 
se crea o a treia componentă a FEIS – 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate – în cadrul căreia trebuie 
acordat sprijinul pentru solvabilitate.

(5) Garanția UE acordată Băncii 
Europene de Investiții (BEI) trebuie 
majorată cu 66 436 320 000 EUR pentru a 
se crea o a treia componentă a FEIS – 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate – în cadrul căreia trebuie 
acordat sprijinul pentru solvabilitate. BEI 
ar trebui să facă publice toate datele 
referitoare la proiectele finanțate pentru a 
permite evaluarea impactului economic, 
social și de mediu al investițiilor sale.

Or. fr

Amendamentul 110
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Garanția UE acordată Băncii 
Europene de Investiții (BEI) trebuie 
majorată cu 66 436 320 000 EUR pentru a 
se crea o a treia componentă a FEIS – 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate – în cadrul căreia trebuie 
acordat sprijinul pentru solvabilitate.

(5) Garanția UE acordată Băncii 
Europene de Investiții (BEI) trebuie 
majorată cu 66 436 320 000 EUR pentru a 
se crea o a treia componentă a FEIS – 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate – în cadrul căreia trebuie 
acordat sprijinul pentru solvabilitate. Este 
posibil să fie necesară o creștere și mai 
mare a acestei sume, în funcție de modul 
în care evoluează pandemia și de 
provocările cu care se vor confrunta 
întreprinderile europene în acest context.

Or. en

Amendamentul 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Provizionarea garanției UE 
trebuie majorată corespunzător. Dat fiind 
gradul ridicat de risc al operațiunilor de 
investiții și de finanțare în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, rata globală de provizionare 
a FEIS trebuie ajustată la 45,8 %.

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere 
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prerogativelor Consiliului în punerea în 
aplicare a Pactului de stabilitate și de 
creștere, orice contribuție a statelor 
membre la FEIS, la platformele tematice 
de investiții sau la platformele de investiții 
la care participă mai multe țări, la entități 
ori la fonduri cu scop special, precum și 
la alte mecanisme instituite pentru 
punerea în aplicare a componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, 
fie că sunt realizate de un stat membru, 
fie de băncile naționale de promovare 
care sunt clasificate în sectorul public 
general sau care acționează în numele 
unui stat membru, ar trebui, în principiu, 
să fie tratate drept cheltuieli publice 
normale în scopul punerii în aplicare a 
Pactului de stabilitate și de creștere și ar 
trebui să nu se bucure de niciun 
tratament favorabil.

Or. en

Amendamentul 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se preconizează că valoarea 
garanției UE disponibilă în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate va mobiliza investiții în 
economia reală în cuantum de până la 
300 000 000 000 EUR.

(7) Se preconizează că valoarea 
garanției UE disponibilă în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate va mobiliza investiții în 
economia reală în cuantum de până la 
300 000 000 000 EUR. Va fi necesară 
revizuirea de către Parlament a 
rezultatelor acestui sprijin.

Or. en

Amendamentul 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. De asemenea, 
sprijinul ar putea fi canalizat prin 
intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare, garantare 
sau investiții din partea Grupului BEI 
pentru fondurile existente gestionate 
independent ori entități cu scop special 
înființate de Grupul BEI sau de băncile și 
instituțiile naționale de promovare, care, la 
rândul lor, investesc în întreprinderi 
eligibile. De asemenea, sprijinul ar putea fi 
canalizat prin intermediul unor fonduri nou 
create gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național de Grupul BEI sau de băncile și 
instituțiile naționale de promovare în 
scopul de a beneficia de garanția UE pentru 
a investi în întreprinderi eligibile. Garanția 
UE ar putea fi folosită și pentru a garanta 
sau a finanța orice intervenție directă din 
partea unei bănci sau a unei instituții 
naționale de promovare, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, 
împreună cu investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă. În termen de un an de la 
intrarea în funcțiune a Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate și pe parcursul 
celor trei ani care urmează, Comisia ar 
trebui să evalueze eficacitatea și 
adecvarea acestui instrument pentru 
realizarea obiectivelor sale principale, 
inclusiv impactul său asupra atingerii 
obiectivelor climatice ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 115
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. De asemenea, 
sprijinul ar putea fi canalizat prin 
intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Cu toate acestea, 
întreprinderile care beneficiază de sprijin 
trebuie să se angajeze să nu facă 
concedieri și să nu plătească dividende în 
perioada în cauză. În plus, sprijinul 
acordat nu ar trebui să contravină 
Acordului de la Paris. Aceste moduri 
trebuie să includă, printre altele, finanțare 
sau garantare din partea Grupului BEI 
pentru fonduri ori entități cu scop special 
existente gestionate independent sau 
investiții în acestea, care la rândul lor 
investesc în întreprinderi eligibile. De 
asemenea, sprijinul ar putea fi canalizat 
prin intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

Or. fr

Amendamentul 116



PE655.933 44/142 AM\1211825RO.docx

RO

Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. De asemenea, 
sprijinul ar putea fi canalizat prin 
intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. Ar trebui să se 
acorde prioritate sprijinului direct acordat 
întreprinderilor de către Grupul BEI. 
Garanția UE ar putea fi folosită și pentru a 
garanta sau a finanța o intervenție din 
partea unei bănci sau a unei instituții 
naționale de promovare, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, 
împreună cu investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 117
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. De asemenea, 
sprijinul ar putea fi canalizat prin 
intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul și pentru a garanta că 
sprijinul poate fi canalizat către 
întreprinderile eligibile fără complicații 
birocratice. Aceste moduri trebuie să 
includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. De asemenea, 
sprijinul ar putea fi canalizat prin 
intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie flexibile, având în vedere 
nevoia de soluții diferite de la un stat 
membru la altul. Aceste moduri trebuie să 

(8) Modurile de furnizare a sprijinului 
trebuie să fie clare și lipsite de 
ambiguitate, având în vedere nevoia de 
soluții diferite de la un stat membru la 
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includă, printre altele, finanțare sau 
garantare din partea Grupului BEI pentru 
fonduri ori entități cu scop special existente 
gestionate independent sau investiții în 
acestea, care la rândul lor investesc în 
întreprinderi eligibile. De asemenea, 
sprijinul ar putea fi canalizat prin 
intermediul unor fonduri nou create 
gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

altul. Aceste moduri trebuie să includă, 
printre altele, finanțare sau garantare din 
partea Grupului BEI pentru fonduri ori 
entități cu scop special existente gestionate 
independent sau investiții în acestea, care 
la rândul lor investesc în întreprinderi 
eligibile. De asemenea, sprijinul ar putea fi 
canalizat prin intermediul unor fonduri nou 
create gestionate independent, inclusiv prin 
intermediul unor echipe care acționează 
pentru prima dată, ori prin intermediul unor 
entități cu scop special create special fie la 
nivel european, fie la nivel regional sau 
național în scopul de a beneficia de 
garanția UE pentru a investi în 
întreprinderi eligibile. Garanția UE ar 
putea fi folosită și pentru a garanta sau a 
finanța o intervenție din partea unei bănci 
sau a unei instituții naționale de 
promovare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, împreună cu 
investitori privați, în sprijinul 
întreprinderilor eligibile. Trebuie evitată 
orice denaturare nejustificată a concurenței 
pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Subliniază că BEI este banca 
statelor membre și nu o instituție a UE și 
își exprimă încrederea deplină față de 
independența BEI și a membrilor 
consiliului său de administrație în ceea ce 
privește luarea deciziilor adecvate în 
materie de investiții. Renunță la orice 
ingerință politică în ceea ce privește 
portofoliile și strategiile de investiții.
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Or. en

Amendamentul 120
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 
hibridă, acțiuni preferențiale sau capital 
propriu convertibil) întreprinderilor 
eligibile, dar excluzând entitățile care 
vizează preluarea (sau capitalul de 
înlocuire) în vederea lichidării activelor.

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 
hibridă, acțiuni preferențiale sau capital 
propriu convertibil) întreprinderilor 
eligibile, dar excluzând entitățile care 
vizează preluarea (sau capitalul de 
înlocuire) în vederea lichidării activelor. 
Acordarea unui sprijin public sectorului 
privat ridică în mod inevitabil problema 
riscului moral; transparența și 
compatibilitatea stimulentelor vor fi 
esențiale pentru a preveni acest risc. 
Instrumentele de capitaluri proprii pe 
termen lung par a fi indicate pentru a 
evita îndatorarea excesivă a societăților și 
pentru a menține stabilitatea financiară.

Or. en

Amendamentul 121
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 

(9) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate garantează că fondurile de 
investiții de capital, entitățile cu scop 
special, platformele de investiții, băncile și 
instituțiile naționale de promovare pot 
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hibridă, acțiuni preferențiale sau capital 
propriu convertibil) întreprinderilor 
eligibile, dar excluzând entitățile care 
vizează preluarea (sau capitalul de 
înlocuire) în vederea lichidării activelor.

furniza capital propriu sau cvasicapital 
(cum ar fi o datorie hibridă, acțiuni 
preferențiale sau capital propriu convertibil 
și alte instrumente care sunt deosebit de 
utile pentru a furniza sprijin pentru 
solvabilitate IMM-urilor) întreprinderilor 
eligibile, dar excluzând entitățile care 
vizează preluarea (sau capitalul de 
înlocuire) în vederea lichidării activelor.

Or. en

Amendamentul 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 
hibridă, acțiuni preferențiale sau capital 
propriu convertibil) întreprinderilor 
eligibile, dar excluzând entitățile care 
vizează preluarea (sau capitalul de 
înlocuire) în vederea lichidării activelor.

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu întreprinderilor eligibile, dar 
excluzând entitățile care vizează preluarea 
(sau capitalul de înlocuire) în vederea 
lichidării activelor și excluzând 
cvasicapitalul și finanțarea datoriei; aceste 
investiții nu ar trebui să fie deviate către 
operațiuni desfășurate în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice și obiectivele actuale ale Uniunii, 
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verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

precum Pactul verde european, obiectivele 
de dezvoltare durabilă, Acordul de la 
Paris, principiul „nu provoca prejudicii 
semnificative”, Pilonul european al 
drepturilor sociale, tranziția justă către o 
economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon până cel 
târziu în 2050 și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, în special 
obiectivele sale climatice pentru 2030 și 
2050, Pilonul drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă, precum 
și Pactul verde european, Noua strategie 
industrială pentru Europa, O strategie 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală și Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei. 
Trebuie, de asemenea, vizat sprijinul 
acordat activităților transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum 
Pactul verde european și Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei. 
Trebuie, de asemenea, vizat sprijinul 
acordat activităților transfrontaliere.

(10) Trebuie, de asemenea, vizat 
sprijinul acordat activităților 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Din cauza 
interconectării economiei Uniunii, 
trebuie, de asemenea, vizat sprijinul 
acordat activităților transfrontaliere, pentru 
a preîntâmpina posibilele efecte de 
propagare și pentru a maximiza 
beneficiile lanțurilor de aprovizionare 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 127
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european, Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei, Strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală și Noua strategie 
industrială pentru o Europă verde și 
digitală. Trebuie, de asemenea, vizat 
sprijinul acordat activităților 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 128
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei, sănătatea 
publică și, în special, cercetarea sau noile 
tipuri de mobilitate asociate perspectivei 
pe care o oferă hidrogenul. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizate protejarea locurilor de 
muncă și sprijinul acordat activităților 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate pe deplin la 
prioritățile politice și obiectivele actuale ale 
Uniunii, precum Pactul verde european și 
Strategia de conturare a viitorului digital al 
Europei. Trebuie, de asemenea, vizat 
sprijinul acordat activităților 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Întreprinderilor mari care 
beneficiază de ISS ar trebui să li se 
impună să adopte planuri de tranziție 
obligatorii, în care să precizeze cum își 
aliniază activitățile economice la 
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obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii. Aceste planuri de tranziție ar 
trebui să prevadă și un mecanism adecvat 
de gestionare a riscului la adresa 
sustenabilității și să asigure că toate 
cheltuielile de capital viitoare sunt 
utilizate pentru activități economice 
sustenabile în conformitate cu Cadrul UE 
de facilitare a investițiilor durabile. 
Planurile ar trebui să prevadă eliminarea 
treptată a activităților care aduc atingeri 
grave oricărui obiectiv de mediu și 
transformarea acestor activități în 
activități cu impact neutru sau cu impact 
scăzut într-un interval de timp predefinit. 
Planurile ar trebui, de asemenea, să 
includă măsuri de menținere a locurilor 
de muncă de calitate, precum și obiective 
privind egalitatea de gen și 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. IMM-urile ar trebui să 
facă obiectul unor obligații simplificate și 
proporționale.

Or. en

Amendamentul 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Activitățile transfrontaliere vor 
trebui să își demonstreze valoarea 
adăugată pentru piața unică din punctul 
de vedere al lanțurilor de aprovizionare, 
astfel încât să se evite eventualele efecte 
de balast.

Or. en

Amendamentul 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Întreprinderile care beneficiază de 
ISS ar trebui să se angajeze în direcția 
respectării și aplicării principiului 
egalității salariale între femei și bărbați 
pentru muncă cu valoare egală și ar 
trebui să includă în planurile lor de 
tranziție acțiuni care să acorde prioritate, 
dacă este necesar și în măsura posibilului, 
mecanismelor de pensionare anticipată, 
de muncă pe termen scurt sau unor 
măsuri echivalente, mai degrabă decât 
concedierilor și creșterii flexibilității și 
precarității locurilor de muncă. De 
asemenea, întreprinderile care 
beneficiază de ISS ar trebui să se 
angajeze să asigure formarea și 
recalificarea relevantă a lucrătorilor către 
o tranziție verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Până la sfârșitul anului 2024 trebuie 
să se ia o decizie cu privire la operațiunile 
de finanțare și de investiții din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, iar până la sfârșitul anului 
2022 trebuie să se ia o decizie cu privire la 
cel puțin 60 % din operațiunile de finanțare 
și de investiții, pentru a se permite o reacție 
rapidă la criza economică provocată de 

(11) Până la sfârșitul anului 2023 trebuie 
să se ia o decizie cu privire la operațiunile 
de finanțare și de investiții din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, iar până la sfârșitul anului 
2021 trebuie să se ia o decizie cu privire la 
cel puțin 60 % din operațiunile de finanțare 
și de investiții, pentru a se permite o reacție 
rapidă la criza economică provocată de 
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pandemia de COVID-19. pandemia de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 135
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cel puțin 70 % din finanțarea din 
FEIS acordată în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate ar 
trebui alocată IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a putea canaliza sprijinul 
către economia europeană prin 
intermediul Fondului European de 
Investiții (FEI), Comisia trebuie să poată 
participa la una sau mai multe majorări 
posibile de capital al FEI, pentru a-i 
permite acestui fond să sprijine în 
continuare economia europeană și 
redresarea sa. Uniunea trebuie să fie în 
măsură să își mențină cota-parte globală 
în capitalul FEI. Trebuie prevăzut în acest 
scop un pachet financiar suficient în 
cadrul financiar multianual pentru 
perioada actuală.

(12) Pentru a asigura o redresare 
economică stabilă și sustenabilă în 
întreaga Uniune, ar trebui să se evite 
ingerințele politice în deciziile de 
investiții; prin urmare, Comisia nu ar 
trebui să poată participa la una sau mai 
multe majorări posibile de capital ale 
Fondului European de Investiții (FEI). 
Uniunea ar trebui să își reducă treptat și 
rapid cota-parte globală în capitalul FEI.

Or. en
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Amendamentul 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a putea canaliza sprijinul 
către economia europeană prin intermediul 
Fondului European de Investiții (FEI), 
Comisia trebuie să poată participa la una 
sau mai multe majorări posibile de capital 
al FEI, pentru a-i permite acestui fond să 
sprijine în continuare economia europeană 
și redresarea sa. Uniunea trebuie să fie în 
măsură să își mențină cota-parte globală în 
capitalul FEI. Trebuie prevăzut în acest 
scop un pachet financiar suficient în cadrul 
financiar multianual pentru perioada 
actuală.

(12) Pentru a putea canaliza sprijinul 
către economia europeană prin intermediul 
Fondului European de Investiții (FEI), 
Comisia, după ce a primit avizul 
Parlamentului European, trebuie să poată 
participa la una sau mai multe majorări 
posibile de capital al FEI, pentru a-i 
permite acestui fond să sprijine în 
continuare economia europeană și 
redresarea sa. Uniunea trebuie să fie în 
măsură să își mențină cota-parte globală în 
capitalul FEI. Trebuie prevăzut în acest 
scop un pachet financiar suficient în cadrul 
financiar multianual pentru perioada 
actuală.

Or. en

Amendamentul 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a evita eventualele 
conflicte de interese și a maximiza efectul 
asupra economiei reale și asupra ocupării 
forței de muncă, întreprinderilor care 
beneficiază de o finanțare din FEIS 
acordată prin intermediul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate ar 
trebui să li se impună restricții privind 
plata dividendelor, plata salariilor 
cadrelor de conducere și răscumpărarea 
acțiunilor pe perioada garanției.
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Or. en

Amendamentul 139
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a evita abuzurile și a 
maximiza efectul asupra economiei reale 
și asupra ocupării forței de muncă, ar 
putea fi adoptate restricții temporare 
asupra plăților de compensații pentru 
întreprinderile în care se investește 
beneficiare ale finanțării din FEIS prin 
intermediul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Justificare

Capitalul injectat prin intermediul componentei dedicate sprijinului pentru solvabilitate ar 
trebui utilizat pentru a asigura supraviețuirea întreprinderii, așadar ar putea fi necesare 
restricții temporare asupra plăților de compensații.

Amendamentul 140
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie fixată o sumă de 
100 000 000 EUR pentru a se sprijini 
crearea și gestionarea unor fondurilor de 
investiții, a unor entități cu scop special și 
a unor platforme de investiții în statele 
membre, în special în cele care nu au 
dezvoltat piețe ale fondurilor de investiții 
de capital, și pentru a se sprijini 
transformarea ecologică și digitală a 

eliminat
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întreprinderilor finanțate în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie fixată o sumă de 
100 000 000 EUR pentru a se sprijini 
crearea și gestionarea unor fondurilor de 
investiții, a unor entități cu scop special și a 
unor platforme de investiții în statele 
membre, în special în cele care nu au 
dezvoltat piețe ale fondurilor de investiții 
de capital, și pentru a se sprijini 
transformarea ecologică și digitală a 
întreprinderilor finanțate în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

(13) Trebuie fixată o sumă de 
100 000 000 EUR pentru a se sprijini 
crearea, gestionarea și monitorizarea unor 
fonduri de investiții, a unor entități cu scop 
special și a unor platforme de investiții în 
statele membre, în special în cele care nu 
au dezvoltat piețe ale fondurilor de 
investiții de capital, și pentru a se sprijini 
transformarea ecologică și digitală a 
întreprinderilor finanțate în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 142
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie fixată o sumă de 
100 000 000 EUR pentru a se sprijini 
crearea și gestionarea unor fondurilor de 
investiții, a unor entități cu scop special și a 
unor platforme de investiții în statele 
membre, în special în cele care nu au 
dezvoltat piețe ale fondurilor de investiții 
de capital, și pentru a se sprijini 

(13) Trebuie fixată o sumă de 
150 000 000 EUR pentru a se sprijini 
crearea și gestionarea unor fonduri de 
investiții, a unor entități cu scop special și a 
unor platforme de investiții în statele 
membre, în special în cele care nu au 
dezvoltat piețe ale fondurilor de investiții 
de capital, și pentru a se sprijini 
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transformarea ecologică și digitală a 
întreprinderilor finanțate în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

transformarea ecologică și digitală a 
întreprinderilor finanțate în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În scopul de a garanta 
responsabilitatea față de cetățenii 
europeni, BEI ar trebui să prezinte în 
mod regulat Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte privind progresele, 
impactul și operațiunile Instrumentului 
de sprijin pentru solvabilitate, mai ales în 
ceea ce privește numărul operațiunilor 
efectuate, acoperirea geografică și 
sectorială și impactul social, inclusiv 
indicații clare privind ponderea agregată 
a locurilor de muncă menținute sau 
create în întreprinderile care obțin sprijin 
pentru solvabilitate. La cererea 
Parlamentului European, președintele 
Comitetului director și directorul executiv 
ar trebui să participe la audieri și să 
răspundă la întrebări într-o perioadă de 
timp prestabilită. Comisia ar trebui să 
prezinte anual rapoarte privind situația 
fondului de garantare.

Or. en

Amendamentul 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
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Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comitetul pentru investiții din 
cadrul Regulamentului InvestEU trebuie 
să devină responsabil de acordarea 
garanției UE și în cadrul prezentului 
regulament, odată cu constituirea 
acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comitetul pentru investiții din 
cadrul Regulamentului InvestEU trebuie să 
devină responsabil de acordarea garanției 
UE și în cadrul prezentului regulament, 
odată cu constituirea acesteia.

(14) Comitetul pentru investiții din 
cadrul Regulamentului InvestEU trebuie să 
devină responsabil de acordarea garanției 
UE și în cadrul prezentului regulament, 
odată cu constituirea acesteia. Pentru a 
asigura o expertiză și alegeri adecvate, ar 
trebui creat un subcomitet specific pentru 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Sprijinul acordat în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
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solvabilitate ar trebui să includă dispoziții 
care să asigure că se continuă eforturile 
de combatere a evitării obligațiilor fiscale, 
a spălării banilor, a fraudei și a 
abuzurilor și că se menține buna 
funcționare a pieței interne. În acest sens, 
entitățile care beneficiază de sprijin sau 
intermediarii financiari sau entitățile 
eligibile aprobate care desfășoară proiecte 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate nu pot fi 
fondate, încorporate sau controlate de 
acționari în jurisdicții incluse pe lista 
relevantă a Uniunii privind jurisdicțiile 
necooperante sau în jurisdicții identificate 
în temeiul Directivei (UE) 2015/849 ca 
țări terțe cu riscuri ridicate, ale căror 
regimuri naționale de combatere a 
spălării banilor și a terorismului prezintă 
deficiențe strategice. BEI ar trebui să 
raporteze în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului despre măsurile 
continue luate pentru a detecta și a 
preîntâmpina frauda.

Or. en

Amendamentul 147
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) BEI ar trebui să prezinte în mod 
regulat Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte despre aplicarea, 
impactul și activitățile Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate pentru a 
asigura o responsabilitate democratică 
adecvată. BEI ar trebui, în special, să 
furnizeze detalii privind numărul de 
operațiuni desfășurate, acoperirea 
geografică la nivelul Uniunii, cuantumul 
sprijinului oferit IMM-urilor și modul în 
care instrumentul se aliniază la 
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prioritățile Uniunii, cum ar fi Pactul 
verde al UE și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. La cererea 
Parlamentului European, președintele 
Comitetului director și directorul executiv 
ar trebui să participe la audieri și să 
răspundă la întrebări într-o perioadă de 
timp prestabilită. Comisia ar trebui să 
prezinte anual rapoarte privind situația 
fondului de garantare.

Or. en

Amendamentul 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În scopul de a garanta 
responsabilitatea față de cetățenii 
europeni, BEI ar trebui să prezinte în 
mod regulat Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte despre progresele, 
impactul și operațiunile Instrumentului 
de sprijin pentru solvabilitate, mai ales în 
ceea ce privește numărul operațiunilor 
efectuate, acoperirea geografică și 
sectorială și impactul social, cu accent 
deosebit pe locurile de muncă menținute 
datorită accesului la componenta dedicată 
sprijinului pentru solvabilitate. La cererea 
Parlamentului European, președintele 
Comitetului director și directorul executiv 
ar trebui să participe la audieri și să 
răspundă la întrebări într-o perioadă de 
timp prestabilită. Comisia ar trebui să 
prezinte anual rapoarte privind situația 
fondului de garantare.

Or. en
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Amendamentul 149
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a asigura un nivel ridicat 
de responsabilitate democratică și de 
transparență, BEI ar trebui să 
pregătească un raport anual privind 
utilizarea fondurilor în cadrul ISS. La 
cererea comisiei competente a 
Parlamentului European, președintele 
Comitetului director și directorul executiv 
ar trebui să vină la audieri pentru a 
raporta despre stadiul de implementare a 
instrumentului.

Or. en

Amendamentul 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Sprijinul acordat în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate ar trebui să contribuie activ 
la menținerea unor niveluri cât mai înalte 
de ocupare a forței de muncă sau să 
susțină întreprinderile care oferă 
posibilități clare de recalificare dacă 
nivelul de ocupare a forței de muncă de 
dinaintea pandemiei nu poate fi menținut.

Or. en

Amendamentul 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Pentru a evita o eventuală 
fragmentare a pieței unice și pentru a 
garanta o repartizare adecvată a 
investițiilor garantate de componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate, 
Grupul BEI ar trebui să pună anual la 
dispoziție o listă a beneficiarilor finali.

Or. en

Amendamentul 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a completa elementele 
neesențiale ale prezentului regulament în 
ceea ce privește stabilirea statelor membre 
și a sectoarelor celor mai afectate din 
punct de vedere economic, precum și a 
statelor membre în care posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru solvabilitate 
din partea statului este mai limitată, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește stabilirea indicatorilor și a 
metodologiei pentru aplicarea acestora. 
Indicatorii și metodologia stabilite de 
Comisie ar trebui să fie în concordanță cu 
cheia de repartizare aplicabilă 
Mecanismului de redresare și reziliență. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în 
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conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Amendamentul 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2015/1017 
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) «întreprinderi» înseamnă, în sensul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, întreprinderi, companii de 
proiecte, parteneriate public-privat și alte 
structuri juridice.

(9) «întreprinderi» înseamnă, în sensul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, întreprinderi, companii de 
proiecte, parteneriate public-privat și alte 
structuri juridice stabilite în statele 
membre respectând valorile fundamentale 
ale Uniunii și statul de drept.

Or. en

Amendamentul 154
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(9) «întreprinderi» înseamnă, în sensul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, întreprinderi, companii de 
proiecte, parteneriate public-privat și alte 
structuri juridice.

(9) «întreprinderi» înseamnă, în sensul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, întreprinderi, IMM-uri, 
companii de proiecte, parteneriate public-
privat și alte structuri juridice.

Or. en

Amendamentul 155
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune.

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară majoritatea activităților în 
Uniune, nefiind implicate în evaziune 
fiscală sau în evitarea obligațiilor fiscale.

Or. en

Amendamentul 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune.

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune, cu un 
accent deosebit pe IMM-uri, care trebuie 
să reprezinte cel puțin 50 % din sprijinul 
acordat.

Or. en
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Amendamentul 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune.

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune ce au fost 
afectate negativ de pandemia de COVID-
19.

Or. en

Amendamentul 158
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune.

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 
desfășoară activitatea în Uniune, cu un 
accent deosebit pe IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
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Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) tarifarea operațiunilor în temeiul 
garanției UE, care trebuie să corespundă 
politicii de prețuri a BEI; pentru 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, pot fi convenite alte 
modalități;

(iv) tarifarea operațiunilor în temeiul 
garanției UE, care trebuie să corespundă 
politicii de prețuri a BEI;

Or. en

Amendamentul 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul v

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) La articolul 4 alineatul (2) 
litera (a), punctul (v) se modifică după 
cum urmează:

(v) procedurile pentru a contribui, fără 
a aduce atingere Protocolului nr. 5 privind 
Statutul Băncii Europene de Investiții, 
anexat la Tratatul UE și la TFUE, și 
prerogativelor BEI prevăzute de 
respectivul statut, la o reducere a costului 
finanțării operațiunii suportat de 
beneficiarul finanțării din partea BEI în 
cadrul FEIS, în special prin modularea 
remunerării garanției UE, dacă este 
necesar, îndeosebi în cazurile în care 
condițiile dificile de pe piața financiară ar 
împiedica realizarea unui proiect viabil sau 
în care este necesar să se faciliteze crearea 
de platforme de investiții sau finanțarea de 
proiecte în sectoare sau domenii care se 
confruntă cu o disfuncționalitate 
semnificativă a pieței sau cu o situație a 

„(v) procedurile pentru a contribui, fără 
a aduce atingere Protocolului nr. 5 privind 
Statutul Băncii Europene de Investiții, 
anexat la Tratatul UE și la TFUE, și 
prerogativelor BEI prevăzute de 
respectivul statut, la o reducere a costului 
finanțării operațiunii suportat de 
beneficiarul finanțării din partea BEI în 
cadrul FEIS, în special prin modularea 
remunerării garanției UE, dacă este 
necesar, îndeosebi în cazurile în care 
condițiile dificile de pe piața financiară ar 
împiedica realizarea unui proiect viabil sau 
în care este necesar să se faciliteze crearea 
de platforme de investiții sau finanțarea de 
întreprinderi și proiecte în sectoare sau 
domenii care se confruntă cu o 
disfuncționalitate semnificativă a pieței sau 
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investițiilor sub nivelul optim, în măsura în 
care nu afectează semnificativ fondurile 
necesare pentru provizionarea Fondului de 
garantare;

cu o situație a investițiilor sub nivelul 
optim, în măsura în care nu afectează 
semnificativ fondurile necesare pentru 
provizionarea Fondului de garantare;”

Or. en

(02015R1017)

Amendamentul 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un sprijin acordat unor fonduri, entități 
cu scop special, platforme de investiții sau 
altor mecanisme din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate.

– un sprijin acordat unor fonduri, entități 
cu scop special, platforme de investiții sau 
altor mecanisme din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, în 
special celor care facilitează investițiile în 
statele membre și în sectoarele cele mai 
afectate de pandemia de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un sprijin acordat unor fonduri, entități 
cu scop special, platforme de investiții sau 
altor mecanisme din cadrul componentei 

– un sprijin acordat unor fonduri, entități 
cu scop special, platforme de investiții sau 
altor mecanisme înființate de Grupul BEI 
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dedicate sprijinului pentru solvabilitate. sau de BINP în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) La articolul 5 alineatul (2), primul 
paragraf se modifică după cum urmează:

În conformitate cu orientările în materie de 
investiții stabilite în anexa II, Comitetul 
director adaptează gama de proiecte, în 
ceea ce privește sectoarele și țările, în urma 
unei monitorizări permanente a evoluției 
condițiilor de pe piață din statele membre 
și a mediului de investiții, pentru a 
contribui la depășirea disfuncționalităților 
pieței și a situațiilor de investiții sub 
nivelul optim, inclusiv a problemelor 
generate de fragmentarea financiară. 
Atunci când operează adaptarea respectivă, 
Comitetul director evită abordările ce pot 
prezenta riscuri inutile.

„În conformitate cu orientările în materie 
de investiții stabilite în anexa II, Comitetul 
director adaptează gama de proiecte, în 
ceea ce privește sectoarele și țările, în urma 
unei monitorizări permanente a evoluției 
condițiilor de pe piață din statele membre 
și a mediului de investiții, pentru a 
contribui la depășirea disfuncționalităților 
pieței și a situațiilor de investiții sub 
nivelul optim, inclusiv a problemelor 
generate de fragmentarea financiară și, în 
scopurile aferente componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate, pentru a 
ține seama de impactul persistenței sau al 
reizbucnirii pandemiei de COVID-19. 
Atunci când operează adaptarea respectivă, 
Comitetul director evită abordările ce pot 
prezenta riscuri inutile.”

Or. en

(32015R1017)

Amendamentul 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 5, se adaugă 
următorul alineat:
„2a. În cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate, Comitetul 
director ajustează mixul de proiecte 
pentru a se asigura că se acordă prioritate 
sprijinului pentru întreprinderile cu un 
potențial ridicat de transformare 
ecologică sau digitală.”

Or. en

Amendamentul 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19, cu condiția ca nivelurile lor 
de mobilizare a fondurilor să nu 
depășească de cinci ori nivelurile lor de 
capital;
Mai mult, sprijinul în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
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acordă numai întreprinderilor:
- care adoptă planuri conform orientărilor 
menționate în secțiunea 6 litera (d) din 
anexa II;
- care respectă garanțiile minime 
menționate la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852;
- care nu au fost implicate sau nu sunt în 
prezent cercetate sau urmărite penal 
pentru spălare de bani, finanțarea 
terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, 
fraudă fiscală sau evaziune fiscală; 
întreprinderile cu o cifră de afaceri 
consolidată de peste 750 000 000 EUR 
întocmesc și pun gratuit la dispoziția 
publicului un raport cu informațiile 
menționate la articolul 89 alineatul (1) 
din Directiva 2013/36/UE;
- care nu fac parte dintr-un grup ce are 
filiale fără activitate economică reală într-
o țară inclusă în lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante;
- care nu plătesc dividende, rezerve și 
bonusuri și nu răscumpără acțiuni pentru 
o perioadă de cel puțin doi ani după ce au 
beneficiat de sprijinul acordat în cadrul 
ISS;

_________________ _________________
8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 166
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2015/1017
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Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19. Întreprinderile trebuie să 
poată demonstra viabilitatea modelului 
lor de afaceri la sfârșitul anului 2019, la 
cerere.

_________________ _________________
8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 167
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care sunt viabile 
pe termen lung din punct de vedere 
financiar și care la sfârșitul anului 2019 
încă nu erau în dificultate, conform 
condițiilor referitoare la ajutorul de stat8, 
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din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

dar de atunci se confruntă cu riscuri 
semnificative legate de solvabilitate din 
cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

_________________ _________________
8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor viabile care la 
sfârșitul anului 2019 încă nu erau în 
dificultate, conform condițiilor referitoare 
la ajutorul de stat8, dar de atunci se 
confruntă cu riscuri semnificative legate de 
solvabilitate din cauza crizei cauzate de 
pandemia de COVID-19;

_________________ _________________
8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 6 alineatul (1) 
litera (a), se adaugă următorul paragraf:
„Comisia elaborează un tabel comparativ 
separat, destinat componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate, cu scopul 
de a oferi un cadru de evaluare a 
fondurilor, a entităților cu scop special, a 
platformelor de investiții sau a altor 
mecanisme instituite de Grupul BEI sau 
de BINP în cadrul sprijinului pentru 
solvabilitate pentru a evalua posibilele 
întreprinderi beneficiare în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate în sensul articolului 7 
alineatul (12) din prezentul regulament. 
Doar întreprinderile care ating un punctaj 
minim per total și pentru fiecare secțiune 
specifică sunt eligibile pentru sprijin în 
cadrul ISS. Acest tabel comparativ 
furnizează, în special, un cadru pentru 
evaluarea planurilor menționate în 
secțiunea 6 litera (d) din anexa II, pe 
lângă coeficienții și indicatorii financiari 
standard utilizați pentru a evalua 
viabilitatea comercială și perspectivele 
întreprinderii. Tabelul comparativ, un 
instrument ce permite Comitetului pentru 
investiții să stabilească prioritățile în 
privința utilizării garanției UE pentru 
operațiuni, inclusiv a sprijinului oferit 
prin componenta pentru solvabilitate 
anumitor întreprinderi, care prezintă 
punctaje și valoare adăugată mai mari, se 
pune la dispoziția publicului după 
semnarea unui proiect. Publicarea nu 
conține informații sensibile din punct de 
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vedere comercial. Fondurile, entitățile cu 
scop special, platformele de investiții sau 
alte mecanisme instituite de Grupul BEI 
sau de BINP în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
furnizează, în general, instrumente de 
cvasicapital întreprinderilor care obțin un 
punctaj mediu sau scăzut peste pragul 
minim în ceea ce privește indicatorii 
utilizați pentru a evalua viabilitatea 
financiară și perspectivele întreprinderii. 
Sprijinul se acordă întreprinderilor care 
fac obiectul unei obligații de a publica 
informații nefinanciare în temeiul 
articolului 19a sau al articolului 29a din 
Directiva 2013/34/UE, la prețuri și în 
condiții care nu conferă un avantaj 
întreprinderii și sub forma capitalurilor 
obișnuite.”

Or. en

Amendamentul 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(5a) La articolul 6 alineatul (1), litera 
(b) se modifică după cum urmează:

(b) sunt coerente cu politicile Uniunii, 
inclusiv cu obiectivul creșterii inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, crearea 
de locuri de muncă de calitate și coeziunea 
economică, socială și teritorială;

(b) sunt coerente cu politicile Uniunii, 
inclusiv cu obiectivul creșterii inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, crearea 
de locuri de muncă de calitate, coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
transformarea ecologică și digitală;

Or. en

Amendamentul 171
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În pofida alineatului (2), 
suboperațiunile realizate de intermediarii 
financiari pot fi limitate la o dimensiune 
minimă a operațiunilor de finanțare și de 
investiții în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

3. Se acordă sprijin întreprinderilor 
numai până la valoarea preconizată a 
pierderilor contabile legate de criza 
COVID-19.

Or. en

Amendamentul 172
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În pofida alineatului (2), 
suboperațiunile realizate de intermediarii 
financiari pot fi limitate la o dimensiune 
minimă a operațiunilor de finanțare și de 
investiții în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

3. În pofida alineatului (2), 
suboperațiunile realizate de intermediarii 
financiari trebuie limitate la o dimensiune 
minimă a operațiunilor de finanțare și de 
investiții în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul în vigoare Amendamentul

(7a) La articolul 7, alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:

2. Acordul privind FEIS prevede că 
FEIS urmează să fie gestionat de un 
comitet director, care, în scopul utilizării 
garanției UE, urmează să stabilească, în 
conformitate cu obiectivele generale 
stabilite la articolul 9 alineatul (2):

„2. Acordul privind FEIS prevede că 
FEIS urmează să fie gestionat de un 
comitet director cu o componență 
echilibrată din perspectiva genului, care, 
în scopul utilizării garanției UE, urmează 
să stabilească, în conformitate cu 
obiectivele generale stabilite la articolul 9 
alineatul (2):”

Or. en

Amendamentul 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(7a) Articolul 7 alineatul (7) se 
modifică după cum urmează:

Acordul privind FEIS prevede că FEIS 
urmează să aibă un comitet pentru 
investiții, care urmează să fie responsabil 
de examinarea potențialelor proiecte 
conform politicilor de investiții ale FEIS și 
de aprobarea sprijinului din partea garanției 
UE pentru proiectele BEI care îndeplinesc 
cerințele de la articolele 6 și 9, indiferent 
de localizarea geografică, în conformitate 
cu articolul 8, a proiectelor în cauză. De 
asemenea, Comitetul pentru investiții este 
organul competent pentru aprobarea 
operațiunilor cu platforme de investiții și 
bănci sau instituții naționale de promovare.

„Acordul privind FEIS prevede că FEIS 
urmează să aibă un comitet pentru 
investiții, care urmează să fie responsabil 
de examinarea potențialelor proiecte 
conform politicilor de investiții ale FEIS și 
de aprobarea sprijinului din partea garanției 
UE pentru proiectele BEI care îndeplinesc 
cerințele de la articolele 6 și 9, indiferent 
de localizarea geografică, în conformitate 
cu articolul 8, a proiectelor în cauză, cu 
excepția proiectelor din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, în cazul cărora localizarea 
geografică este un factor relevant de luat 
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în considerare. De asemenea, Comitetul 
pentru investiții este organul competent 
pentru aprobarea operațiunilor cu 
platforme de investiții și bănci sau instituții 
naționale de promovare.”

Or. en

(32015R1017)

Amendamentul 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 7 alineatul (8) se 
introduce următorul paragraf după 
primul paragraf:
„Atunci când este nevoie de o analiză și o 
expertiză specifică, Comitetul pentru 
investiții este asistat de un subcomitet 
special; ar trebui înființat un subcomitet 
privind sprijinul pentru solvabilitate după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.”

Or. en

Amendamentul 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera i

Textul în vigoare Amendamentul

(7b) La articolul 7 alineatul (8) al 
treilea paragraf, litera (i) se modifică 
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după cum urmează:
(i) industrii culturale și creative; „(i) industrii culturale și creative, 

inclusiv industriile confecțiilor și modei;”

Or. en

Amendamentul 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 7 alineatul (8) al 
treilea paragraf, se adaugă următoarea 
literă:
„(la) turism și domeniul hotelier;”

Or. en

Amendamentul 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 d (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 14

Textul în vigoare Amendamentul

(7d) La articolul 7 alineatul (14), 
primul paragraf se modifică după cum 
urmează:

14. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 alineatele (1), (2),(3) și (5) 
pentru a completa prezentul regulament 
prin întocmirea unui tabel comparativ al 

„14. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 alineatele (1), (2), (3) și (5) 
pentru a completa prezentul regulament 
prin întocmirea unui tabel comparativ al 
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indicatorilor, ce urmează să fie folosit de 
Comitetul pentru investiții pentru a asigura 
evaluarea independentă și transparentă a 
utilizării potențiale și reale a garanției UE. 
Actele delegate respective se elaborează în 
strânsă cooperare cu BEI.

indicatorilor, ce urmează să fie folosit de 
Comitetul pentru investiții pentru a asigura 
evaluarea independentă și transparentă a 
utilizării potențiale și reale a garanției UE 
și pentru a detalia tabelul comparativ 
menționat la articolul 6 alineatul (1a). 
Actele delegate respective se elaborează în 
strânsă cooperare cu BEI.”

Or. en

(02015R1017)

Amendamentul 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În pofida primului paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune pot fi sprijinite prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

În pofida primului paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune pot fi sprijinite prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate. Comitetul director 
stabilește eventualele cerințe necesare 
referitoare la controlul final al 
întreprinderii sprijinite având în vedere 
eventualele probleme de ordine publică 
sau de securitate.

Or. en

Amendamentul 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
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Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În pofida primului paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune pot fi sprijinite prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

În pofida primului paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
majoritatea activităților în Uniune pot fi 
sprijinite prin operațiuni de finanțare și de 
investiții în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În pofida primului paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune pot fi sprijinite prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

În pofida primului paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolul 6, pot fi 
sprijinite prin operațiuni de finanțare și de 
investiții în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 182
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – fraza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, teza introductivă se 
modifică după cum urmează:

eliminat

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9 și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:”
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendamentul 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9 și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:”

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile și obiectivele Uniunii, inclusiv cu 
Pactul verde european9, cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, cu Acordul de la 
Paris, cu principiul „nu provoca 
prejudicii semnificative”, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale, cu 
tranziția justă către o economie neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon până cel târziu în 2050, 
cu Noua strategie industrială pentru 
Europa9a și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
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oricare dintre următoarele obiective 
generale:”

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9a COM(2020)102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en

Amendamentul 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9 și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile, obiectivele și angajamentele 
Uniunii, în special cu obiectivele climatice 
ale Uniunii stabilite în [Regulamentul 
(UE) 2020/XXX de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice 
(„Legea europeană a climei”)], inclusiv 
cu Pilonul UE al drepturilor sociale, cu 
Pactul verde european9 și cu Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei10, și 
sprijină o redresare incluzivă și simetrică 
ulterioară pandemiei de COVID-19, 
precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendamentul 185
Frances Fitzgerald



AM\1211825RO.docx 85/142 PE655.933

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9 și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:”

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9, cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, cu Strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală și cu Noua strategie 
industrială pentru o Europă verde și 
digitală, și sprijină o redresare incluzivă și 
simetrică ulterioară pandemiei de COVID-
19, precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:”

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendamentul 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9 și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:”

„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9, cu Pilonul european al 
drepturilor sociale și cu Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei10, și 
sprijină o redresare incluzivă și simetrică 
ulterioară pandemiei de COVID-19, 
precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:”

_________________ _________________
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9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendamentul 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(10a) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, partea introductivă a 
literei (b) se modifică după cum urmează:

(b) dezvoltarea sectorului energetic în 
conformitate cu prioritățile uniunii 
energetice, inclusiv securitatea 
aprovizionării cu energie, și cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2020, 2030 și 2050, în special prin:

„(b) dezvoltarea sectorului energetic în 
conformitate cu prioritățile uniunii 
energetice, inclusiv securitatea 
aprovizionării cu energie, și cadrul de 
politici privind clima și energia pentru 
2020, 2030 și 2050, Pactul verde european 
și politica BEI de acordare de 
împrumuturi în domeniul energiei, în 
special prin:”

Or. en

Amendamentul 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera c – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(10a) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, partea introductivă a 
literei (c) se modifică după cum urmează:

(c) dezvoltarea infrastructurii de transport „(c) dezvoltarea infrastructurii de 
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și echipamente și tehnologii inovatoare 
pentru transport, în special prin:

transport și echipamente și tehnologii 
inovatoare pentru transport, precum și 
transformarea sectorului transporturilor 
în vederea atingerii neutralității climatice, 
în special prin:”

Or. en

Amendamentul 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera g – punctul iv

Textul în vigoare Amendamentul

(10a) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, litera (g) punctul (vi) se 
modifică după cum urmează:

(vi) turism; „(vi) turism și domeniul hotelier;”

Or. en

(32015R1017)

Amendamentul 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de a 

(a) urmărește să stabilească, într-o 
etapă ulterioară, o proporție rezonabilă a 
finanțării din FEIS, dificil de cuantificat 
în prezent, care, în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare, să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
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21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de a 
21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de 
a 21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
Pactul verde european, Acordul de la 
Paris și principiul „nu provoca prejudicii 
semnificative”. Finanțarea FEIS pentru 
IMM-uri și întreprinderile mici cu 
capitalizare medie nu este inclusă în acest 
calcul. BEI își utilizează metodologia 
convenită la nivel internațional pentru a 
identifica aceste elemente ale proiectelor 
de acțiune în domeniul climei sau modul de 
repartizare a costurilor;

Or. en
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Amendamentul 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de a 
21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

(a) își propune ca cel puțin 80 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de a 
21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 193
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
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statele membre și din sectoarele cele mai 
afectate economic de pandemia de 
COVID-19;

statele membre și din sectoarele cele mai 
afectate economic de pandemia de 
COVID-19, garantând totodată o 
repartizare geografică echilibrată a 
sprijinului între statele membre. 
Comitetul director monitorizează periodic 
acoperirea geografică și sectorială a 
sprijinului și actualizează limitele 
diversificării și concentrării, dacă este 
necesar, în conformitate cu anexa II 
secțiunea 8 litera (b);

Or. en

Amendamentul 194
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre și din sectoarele cele mai 
afectate economic de pandemia de 
COVID-19;

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile, 
care se angajează să nu facă concedieri și 
să renunțe la plata dividendelor în 
perioada în cauză, în special IMM-urile 
din statele membre și din sectoarele cele 
mai afectate economic de pandemia de 
COVID-19;

Or. fr

Amendamentul 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre și din sectoarele cele mai 
afectate economic de pandemia de 
COVID-19;

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile, în 
special IMM-urile din statele membre și 
din sectoarele cele mai afectate economic 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) La articolul 9 alineatul (2a) se 
adaugă o nouă literă (ba):
(ba) se asigură că cel puțin 50 % din 
finanțarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
este cheltuită pentru a sprijini activitățile 
care se califică drept sustenabile din 
punctul de vedere al mediului în temeiul 
Regulamentului privind taxonomia.

Or. en

Amendamentul 197
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate din partea 
statului este mai limitat.

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate din partea 
statului este mai limitat. Instrumentul nu 
sprijină în mod direct sau indirect 
proiecte în domeniul energiei fosile.

Or. fr

Amendamentul 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate din partea 
statului este mai limitat.

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre și sectoarele în care 
posibilitatea sprijinului pentru solvabilitate 
din partea statului și accesul la finanțarea 
de pe piață sunt mai limitate.

Or. en

Amendamentul 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate din partea 
statului este mai limitat.

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile, în 
special IMM-urile din statele membre în 
care disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate din partea statului este mai 
limitată.

Or. en

Amendamentul 200
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate din partea 
statului este mai limitat.

(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile, în 
special IMM-urile, din statele membre în 
care disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate din partea statului este mai 
limitată.

Or. en

Amendamentul 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(12b) La articolul 9 alineatul (2a) se 
adaugă o nouă literă (ca):
(ca) se asigură că asistența tehnică este 
oferită statelor membre și întreprinderilor, 
în special IMM-urilor, pentru a facilita 
distribuirea și absorbția pe scară largă a 
finanțării din Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate, prin utilizarea 
instrumentelor existente în cadrul FEIS, 
cum ar fi Platforma europeană de 
consiliere în materie de investiții (EIAH);

Or. en

Amendamentul 202
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) La articolul 9 alineatul (2a) se 
adaugă o nouă literă (ca):
(ca) se asigură că majoritatea 
finanțării din FEIS în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate este utilizată pentru a viza 
sprijinirea întreprinderilor din acele state 
membre în care ajutorul de stat a fost mai 
limitat de la începutul pandemiei de 
COVID-19, cu scopul de a garanta o 
redresare mai simetrică.

Or. en

Amendamentul 203
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
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Articolul 9 – alineatul 2 a – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) La articolul 9 alineatul (2a) se 
adaugă o nouă literă (ca):
(ca) se asigură că cel puțin 70 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate este utilizată pentru a sprijini 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
eligibile, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea UE 2003/361.

Or. en

Amendamentul 204
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) La articolul 9 alineatul (2a) se 
adaugă o nouă literă (cb):
(cb) se asigură că majoritatea 
finanțării din FEIS în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate este utilizată pentru a proteja 
locurile de muncă, a evita concentrarea 
pieței și a facilita revenirea 
întreprinderilor la o creștere economică în 
conformitate cu Pactul verde european, 
cu Noua strategie industrială pentru 
Europa și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei.

Or. en

Amendamentul 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) La articolul 9 alineatul (2a) se 
adaugă o nouă literă (cb):
(cb) se asigură că finanțarea din FEIS 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este 
utilizată pentru a sprijini întreprinderile 
eligibile care urmăresc să contribuie la 
obiectivele climatice și energetice din 
statele membre care și-au asumat și pun 
în aplicare obiectivul privind realizarea 
neutralității climatice până cel târziu în 
2040.

Or. en

Amendamentul 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, dacă este necesar, Comitetul 
director oferă orientări detaliate referitoare 
la literele (a)-(c).

În acest scop, dacă este necesar, Comitetul 
director oferă orientări detaliate referitoare 
la literele (a)-(c). Operațiunile de 
finanțare și de investiții care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice ale Uniunii nu sunt eligibile 
pentru sprijin în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 207
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 7 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 9, se adaugă 
următorul alineat:
„7a. Beneficiarii care primesc finanțare 
din FEIS nu efectuează plăți de dividende 
și nici nu răscumpără acțiuni. 
Remunerația oricărui membru al 
conducerii unui beneficiar care primește 
finanțare din FEIS nu depășește partea 
fixă a remunerației sale din 31 decembrie 
2019. Pentru o persoană care devine 
membră a conducerii la data acordării 
finanțării din FEIS sau după această 
dată, limita aplicabilă este cea mai mică 
remunerație fixă a oricărui membru al 
conducerii la 31 decembrie 2019. Nu se 
plătesc în niciun caz prime sau alte 
elemente de remunerare variabile sau 
comparabile.”

Or. en

Amendamentul 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 9, se adaugă 
următorul alineat:
„7a. Beneficiarii care primesc finanțare 
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din FEIS nu efectuează plăți de 
dividende, plăți neobligatorii de cupoane 
și nici nu răscumpără acțiuni pe perioada 
garanției. Remunerația oricărui membru 
al conducerii unui beneficiar care 
primește finanțare din FEIS nu depășește 
partea fixă a remunerației sale din 31 
decembrie 2019. Pentru o persoană care 
devine membră a conducerii la data 
acordării finanțării din FEIS sau după 
această dată, limita aplicabilă este cea 
mai mică remunerație fixă a oricărui 
membru al conducerii la 31 decembrie 
2019. Nu se plătesc în niciun caz prime 
sau alte elemente de remunerare variabile 
sau comparabile.”

Or. en

Amendamentul 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 9, se adaugă 
următorul alineat:
„7a. Beneficiarii care primesc finanțare 
din FEIS nu efectuează plăți de 
dividende, plăți neobligatorii de cupoane 
și nici nu răscumpără acțiuni. 
Remunerația oricărui membru al 
conducerii unui beneficiar care primește 
finanțare din FEIS nu depășește partea 
fixă a remunerației sale din 31 decembrie 
2019. Pentru o persoană care devine 
membră a conducerii la data acordării 
finanțării din FEIS sau după această 
dată, limita aplicabilă este cea mai mică 
remunerație fixă a oricărui membru al 
conducerii la 31 decembrie 2019. Nu se 
plătesc în niciun caz prime sau alte 
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elemente de remunerare variabile sau 
comparabile.”

Or. en

Amendamentul 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) finanțarea sau garanțiile pe care 
BEI le acordă FEI pentru a-i permite să ia 
împrumuturi, garanții, contragaranții, orice 
altă formă de instrument de îmbunătățire a 
condițiilor de creditare, instrumente de pe 
piața de capital și participații la capital sau 
la cvasicapital, inclusiv în favoarea 
băncilor sau instituțiilor naționale de 
promovare, a platformelor de investiții, a 
fondurilor sau a entităților cu scop special;

(b) finanțarea sau garanțiile pe care 
BEI le acordă FEI pentru a-i permite să ia 
împrumuturi, garanții, contragaranții, orice 
altă formă de instrument de îmbunătățire a 
condițiilor de creditare, instrumente de pe 
piața de capital și participații la capital sau 
la cvasicapital, inclusiv în favoarea 
băncilor sau instituțiilor naționale de 
promovare, a platformelor de investiții, a 
fondurilor sau a entităților cu scop special 
înființate de Grupul BEI sau de BINP;

Or. en

Amendamentul 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 10 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) garanțiile BEI pentru băncile sau 
instituțiile naționale de promovare, 
platformele de investiții, fondurile sau 
entitățile cu scop special în condițiile unei 

(c) garanțiile BEI pentru băncile sau 
instituțiile naționale de promovare, 
platformele de investiții ori fondurile sau 
entitățile cu scop special înființate de 



PE655.933 100/142 AM\1211825RO.docx

RO

contragaranții a garanției UE. grupul BEI ori de băncile sau instituțiile 
naționale de promovare, în condițiile unei 
contragaranții a garanției UE.

Or. en

Amendamentul 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, FEI poate acorda o 
garanție fondurilor și entităților cu scop 
special.

În cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, FEI poate acorda o 
garanție fondurilor și entităților cu scop 
special înființate de grupul BEI ori de 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare.

Or. en

Amendamentul 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(-a) la alineatul (1), primul paragraf se 
modifică după cum urmează:

Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții (EIAH) are ca obiectiv 
completarea actualelor servicii de 
consultanță ale BEI și ale Comisiei pentru 

„Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții (EIAH) are ca obiectiv 
completarea actualelor servicii de 
consultanță ale BEI și ale Comisiei pentru 
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a oferi sprijin consultativ în vederea 
identificării, pregătirii și dezvoltării 
proiectelor de investiții, și acționează ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Acest sprijin include acordarea 
unui sprijin specific privind utilizarea 
asistenței tehnice pentru structurarea 
proiectelor, privind utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor de tip public-
privat și, după caz, furnizarea de informații 
privind chestiunile relevante legate de 
dreptul Uniunii, ținând cont de specificul și 
de nevoile statelor membre în care piețele 
financiare sunt mai puțin dezvoltate, 
precum și de situația din diferite sectoare.

a oferi sprijin consultativ în vederea 
identificării, pregătirii și dezvoltării 
proiectelor de investiții, și acționează ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Acest sprijin include acordarea 
unui sprijin specific privind utilizarea 
asistenței tehnice pentru structurarea 
proiectelor, privind utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor de tip public-
privat, după caz, furnizarea de informații 
privind chestiunile relevante legate de 
dreptul Uniunii și, în scopuri legate de 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, privind înființarea, 
structurarea și gestionarea entităților cu 
scop special, a fondurilor, a platformelor 
de investiții și a altor entități, ținând cont 
de specificul și de nevoile statelor membre 
în care piețele financiare sunt mai puțin 
dezvoltate, precum și de situația din 
diferite sectoare.”

Or. en

(32017R2396)

Amendamentul 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(-a) la alineatul (1), al doilea paragraf 
se modifică după cum urmează:

EIAH este în măsură să ofere asistență 
tehnică în domeniile enumerate la articolul 
9 alineatul (2), în special eficiența 
energetică, TEN-T și mobilitatea urbană. 
De asemenea, EIAH sprijină pregătirea 

„EIAH este în măsură să ofere asistență 
tehnică în domeniile enumerate la articolul 
9 alineatul (2), în special eficiența 
energetică, TEN-T și mobilitatea urbană. 
De asemenea, EIAH sprijină pregătirea 
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proiectelor din domeniul politicilor 
climatice și din cel al economiei circulare 
sau a componentelor unor astfel de 
proiecte, în special în contextul COP 21, 
pregătirea proiectelor din sectorul digital, 
precum și pregătirea proiectelor 
menționate la articolul 5 alineatul (1) al 
treilea paragraf a doua liniuță.

proiectelor din domeniul politicilor 
climatice și din cel al economiei circulare, 
precum și tranziția către o economie justă, 
favorabilă incluziunii, sustenabilă și 
neutră din punctul de vedere al 
carbonului până cel târziu în 2050 sau 
componente ale acestora, în special în 
contextul Pactului verde european, al 
Acordului de la Paris, al principiului de 
« a nu prejudicia în mod semnificativ » și 
al pregătirii proiectelor din sectorul digital, 
precum și al pregătirii proiectelor 
menționate la articolul 5 alineatul (1) al 
treilea paragraf a doua liniuță.”

Or. en

Amendamentul 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 – alineatul 6 a

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) Alineatul (6a) se modifică după 
cum urmează:

Pentru a obține o vastă acoperire 
geografică a serviciilor de consiliere pe 
teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 
succes cunoștințele locale cu privire la 
FEIS, se asigură o reprezentanță locală a 
EIAH acolo unde este necesar, ținând 
seama de sistemele de sprijin existente, cu 
scopul de a oferi pe teren asistență 
concretă, proactivă și personalizată. 
Reprezentanța locală a EIAH se instituie în 
special în statele membre sau în regiunile 
care se confruntă cu dificultăți de elaborare 
a proiectelor în cadrul FEIS. EIAH sprijină 
transferul de cunoștințe la nivel regional și 
local în vederea creării capacităților și 

„Pentru a obține o vastă acoperire 
geografică a serviciilor de consiliere pe 
teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 
succes cunoștințele locale cu privire la 
FEIS, se asigură o reprezentanță locală a 
EIAH acolo unde este necesar, ținând 
seama de sistemele de sprijin existente, cu 
scopul de a oferi pe teren asistență 
concretă, proactivă și personalizată. 
Reprezentanța locală a EIAH se instituie în 
special în statele membre sau în regiunile 
care se confruntă cu dificultăți de elaborare 
a proiectelor în cadrul FEIS și, în scopuri 
legate de componenta dedicată sprijinului 
pentru solvabilitate, în statele membre 
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expertizei regionale și locale. cele mai afectate din punct de vedere 
economic de pandemia de COVID-19. 
EIAH sprijină transferul de cunoștințe la 
nivel regional și local în vederea creării 
capacităților și expertizei regionale și 
locale.”

Or. en

(32017R2396)

Amendamentul 216
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O sumă de până la 100 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
costurilor, pentru servicii de consultanță și 
pentru asistență tehnică și administrativă 
legate de crearea de fonduri, de entități cu 
scop special, de platforme de investiții și 
de alte entități prin intermediul cărora să 
fie atinse scopurile urmărite de 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, precum și legate de 
gestionarea acestora, inclusiv pentru 
sprijinul menționat la articolul 14 alineatul 
(2) litera (i), accentul fiind pus îndeosebi 
pe statele membre cu piețe de capital mai 
puțin dezvoltate. Este disponibilă și 
asistența tehnică pentru sprijinirea 
transformării ecologice și digitale a 
întreprinderilor finanțate în cadrul acestei 
componente.

O sumă de până la 150 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
costurilor, pentru servicii de consultanță și 
pentru asistență tehnică și administrativă 
legate de crearea de fonduri, de entități cu 
scop special, de platforme de investiții și 
de alte entități prin intermediul cărora să 
fie atinse scopurile urmărite de 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, precum și legate de 
gestionarea acestora, inclusiv pentru 
sprijinul menționat la articolul 14 alineatul 
(2) litera (i), accentul fiind pus îndeosebi 
pe statele membre cu piețe de capital mai 
puțin dezvoltate, precum și pe fonduri, 
platforme de investiții și entități cu scop 
special care oferă sprijin IMM-urilor. 
Este disponibilă și asistența tehnică pentru 
sprijinirea transformării ecologice și 
digitale a întreprinderilor finanțate în 
cadrul acestei componente, cu accent 
deosebit pe IMM-uri.

Or. en
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Amendamentul 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O sumă de până la 100 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
costurilor, pentru servicii de consultanță și 
pentru asistență tehnică și administrativă 
legate de crearea de fonduri, de entități cu 
scop special, de platforme de investiții și 
de alte entități prin intermediul cărora să 
fie atinse scopurile urmărite de 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, precum și legate de 
gestionarea acestora, inclusiv pentru 
sprijinul menționat la articolul 14 alineatul 
(2) litera (i), accentul fiind pus îndeosebi 
pe statele membre cu piețe de capital mai 
puțin dezvoltate. Este disponibilă și 
asistența tehnică pentru sprijinirea 
transformării ecologice și digitale a 
întreprinderilor finanțate în cadrul acestei 
componente.

O sumă de până la 100 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
costurilor, pentru servicii de consultanță și 
pentru asistență tehnică și administrativă 
legate de crearea de fonduri, de entități cu 
scop special, de platforme de investiții și 
de alte entități înființate de grupul BEI 
sau de băncile ori instituțiile naționale de 
promovare prin intermediul cărora să fie 
atinse scopurile urmărite de componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate, 
precum și legate de gestionarea acestora, 
inclusiv pentru sprijinul menționat la 
articolul 14 alineatul (2) litera (i), accentul 
fiind pus îndeosebi pe statele membre cu 
piețe de capital mai puțin dezvoltate. 
Asistența tehnică se axează și pe 
sprijinirea transformării ecologice și 
digitale a întreprinderilor finanțate în 
cadrul acestei componente.

Or. en

Amendamentul 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(26a) La articolul 16 alineatul (2), litera 
(c) se modifică după cum urmează:
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(c) o evaluare a măsurii în care operațiunile 
care fac obiectul prezentului regulament 
contribuie la realizarea obiectivelor 
generale stabilite la articolul 9 alineatul (2), 
inclusiv o evaluare a nivelului investițiilor 
FEIS în domeniul cercetării, dezvoltării și 
inovării, transportului (inclusiv TEN-T și 
mobilitatea urbană), telecomunicațiilor, 
infrastructurii energetice și eficienței 
energetice;

„(c) o evaluare a măsurii în care 
operațiunile care fac obiectul prezentului 
regulament contribuie la realizarea 
obiectivelor generale stabilite la articolul 9 
alineatul (2), în special a Pactului verde 
european și a Strategiei de conturare a 
viitorului digital al Europei, inclusiv o 
evaluare a nivelului investițiilor FEIS în 
domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, 
transportului (inclusiv TEN-T și 
mobilitatea urbană), telecomunicațiilor, 
infrastructurii energetice și eficienței 
energetice;”

Or. en

Amendamentul 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare.

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare. Această 
raportare conține, în special, o evaluare 
detaliată a contribuției la tranziția verde și 
digitală a întreprinderilor beneficiare în 
cadrul mecanismului, după caz, pe baza 
planurilor de tranziție stabilite de 
întreprinderile sprijinite.
Întreprinderile finanțate fac obiectul unei 
verificări și a unei monitorizări a 
sustenabilității sociale, climatice și de 
mediu, pentru a se reduce la minimum 
efectele negative și a maximiza beneficiile 
pentru obiectivele sociale și de mediu ale 
Uniunii. În acest scop, entitățile care 
solicită finanțare furnizează informații 
adecvate pe baza orientărilor care 
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urmează a fi elaborate de Comisie. Aceste 
informații includ cota de finanțare pentru 
activitățile economice sustenabile din 
punctul de vedere al mediului, în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088, și 
precizează conținutul planurilor prevăzute 
în anexa II secțiunea 6 litera d. Pentru 
întreprinderile care nu fac obiectul 
obligației de a publica informații 
nefinanciare în temeiul articolului 19a 
sau al articolului 29a din Directiva 
2013/34/UE se prevăd dispoziții 
simplificate și proporționale.

Or. en

Amendamentul 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare.

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare. În 
fiecare an, grupul BEI transmite public 
colegiuitorilor lista beneficiarilor finali ai 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, cu ajutorul unei baze de 
date.

Or. en

Amendamentul 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
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în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare.

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare și includ, 
în plus:

Or. en

Amendamentul 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) La articolul 16 alineatul (2) al 
doilea paragraf se adaugă următoarea 
literă:
„(a) o descriere a măsurilor luate 
pentru a depista și preveni practicile 
frauduloase și spălarea de bani în lanțul 
de investiții al operațiunilor de investiții 
ale BEI, în conformitate cu articolul 21;”

Or. en

Amendamentul 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27c) La articolul 16 alineatul (2) 
al doilea paragraf se adaugă următoarea 
literă:
„(b) o evaluare a conformității cu și a 
contribuției la Pactul verde european, 
precum și a angajamentelor asumate în 
temeiul Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 d (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27d) La articolul 16 alineatul (2) 
al doilea paragraf, se adaugă următoarea 
literă:
„(c) o evaluare a contribuției la 
transformarea digitală a economiei 
Uniunii.”

Or. en

Amendamentul 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) La articolul 16 se introduce 
următorul alineat:
„2a. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 alineatele (1)-(3) și 
alineatul (5) pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea cerințelor de 
raportare menționate la alineatul (2).”

Or. en

Amendamentul 226
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a)  La articolul 16 alineatul (6), se 
adaugă următoarea teză:
„Până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, 
în fiecare an, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Curții de Conturi un raport privind 
utilizarea fondurilor în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.”

Or. en

Amendamentul 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
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Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 18 – alineatul 3 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(29a) La articolul 18 alineatul (3), 
litera (a) se modifică după cum urmează:

(a) BEI publică un raport cuprinzător cu 
privire la funcționarea FEIS, care include o 
evaluare a impactului FEIS asupra 
investițiilor în cadrul Uniunii, creării de 
locuri de muncă și accesului la finanțare 
pentru IMM-uri și întreprinderile cu 
capitalizare medie.

„(a) BEI publică un raport cuprinzător 
cu privire la funcționarea FEIS, care 
include o evaluare a impactului FEIS 
asupra investițiilor sustenabile în cadrul 
Uniunii, a creării de locuri de muncă 
sustenabile, a solvabilității 
întreprinderilor și a accesului mai bun la 
finanțare pentru IMM-uri și întreprinderile 
cu capitalizare medie.”

Or. en

Amendamentul 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 18 – alineatul 3 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(29a) la articolul 18 alineatul (3), litera 
(b) se modifică după cum urmează:

(b) Comisia publică un raport cuprinzător 
cu privire la folosirea garanției UE și 
funcționarea fondului de garantare.

(b) Comisia publică un raport cuprinzător 
cu privire la folosirea garanției UE, 
funcționarea fondului de garantare și 
impactul acestuia asupra redresării în 
Uniune într-un context post-COVID, 
asupra solvabilității întreprinderilor din 
Uniune, a participării la îndeplinirea 
obiectivului Pactului verde european, 
precum și a Strategiei de conturare a 
viitorului digital al Europei.

Or. en
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Amendamentul 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 18 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) La articolul 18 alineatul (3), litera 
(b) se modifică după cum urmează:
„(b) Comisia publică un raport 
cuprinzător cu privire la folosirea 
garanției UE, funcționarea fondului de 
garantare și la impactul acestuia asupra 
redresării sustenabile a Uniunii și a 
solvabilității sustenabile a întreprinderilor 
din Uniune care beneficiază de această 
garanție.”

Or. en

Amendamentul 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 19 – paragraful 2 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(29a) La articolul 19, se adaugă 
următorul alineat:

- „Pentru operațiunile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, beneficiarii și intermediarii 
financiari care sunt întreprinderi cu o 
cifră de afaceri consolidată netă egală cu 
50 000 000 EUR sau mai mare întocmesc 
și publică gratuit în fiecare an un raport 
privind informațiile referitoare la 
impozitul pe venit. Raportul cuprinde 
următoarele informații, defalcate pe 
jurisdicție fiscală și pe fiecare jurisdicție 
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în care întreprinderea își desfășoară 
activitatea: (a) denumirea întreprinderii 
și, atunci când este cazul, lista tuturor 
filialelor sale, o scurtă descriere a naturii 
activităților acestora și amplasarea 
geografică a fiecăreia; (b) numărul de 
angajați în echivalent normă întreagă; (c) 
activele fixe, altele decât numerarul sau 
echivalentele de numerar; (d) cuantumul 
cifrei de afaceri nete, inclusiv o distincție 
între cifra de afaceri realizată cu părțile 
afiliate și cifra de afaceri realizată cu 
părțile neafiliate; (e) cuantumul profitului 
sau pierderii înainte de impozitare; (f) 
cuantumul impozitului pe venit acumulat 
(exercițiul în curs), și anume cheltuielile 
curente cu impozitele recunoscute în ceea 
ce privește profiturile sau pierderile 
impozabile din exercițiul financiar în 
cauză de către întreprinderi și sucursale 
rezidente în scopuri fiscale în jurisdicția 
fiscală relevantă; (g) cuantumul 
impozitului pe profit plătit, și anume 
cuantumul impozitului pe profit plătit în 
cursul exercițiului financiar în cauză de 
către întreprinderi și sucursale rezidente 
în scopuri fiscale în jurisdicția fiscală 
relevantă; (h) cuantumul câștigurilor de 
capital acumulate; (i) capitalul declarat; 
(j) detalii privind subvențiile publice 
primite și orice donații făcute 
politicienilor, organizațiilor politice sau 
fundațiilor politice; (k) dacă 
întreprinderea, filialele sau sucursalele 
beneficiază de un tratament fiscal 
preferențial în virtutea unui regim fiscal 
favorabil pentru brevete sau a unor 
regimuri echivalente.”

Or. en

Amendamentul 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
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Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29c) Se introduce următorul articol:
„Articolul 22a
Principiile bunei guvernanțe fiscale
1. Intermediarii financiari sau entitățile 
eligibile aprobate care desfășoară proiecte 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate nu au 
aranjamente care fac obiectul raportării 
în temeiul Directivei (UE) 2018/822 a 
Consiliului* în legătură cu aranjamentele 
transfrontaliere care fac obiectul 
raportării, cu excepția cazului în care 
entitățile respective se angajează să 
anuleze aranjamentele care fac obiectul 
raportării în cauză în termen de 
douăsprezece luni de la data contractului 
dintre BEI și beneficiar sau intermediarul 
financiar. În cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate, 
întreprinderile mari în sensul Directivei 
2013/34/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului** privind situațiile 
financiare anuale, situațiile financiare 
consolidate și rapoartele conexe ale 
anumitor tipuri de întreprinderi 
beneficiare nu au aranjamente care fac 
obiectul raportării în temeiul Directivei 
(UE) 2018/822 a Consiliului în legătură 
cu aranjamentele transfrontaliere care 
fac obiectul raportării, cu excepția cazului 
în care întreprinderile respective se 
angajează să anuleze aranjamentele care 
fac obiectul raportării în cauză în termen 
de douăsprezece luni de la data 
contractului dintre BEI și beneficiar sau 
intermediarul financiar.
2. Potrivit Recomandării Comisiei 
C(2020) 4885 final***, entitățile care 
beneficiază de componenta dedicată 
sprijinului pentru solvabilitate:
(a) nu sunt rezidente în scopuri fiscale 
și nu sunt înființate în temeiul legislațiilor 
jurisdicțiilor care figurează pe lista UE a 
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jurisdicțiilor necooperante;
(b) nu sunt controlate, direct sau 
indirect, de acționari din jurisdicțiile care 
figurează pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante, până la beneficiarul real, 
astfel cum este definit la articolul 3 
punctul (6) din Directiva (UE) 
2015/849****;
(c) nu controlează, direct sau indirect, 
filiale aflate în jurisdicții necooperante și 
nu dețin sedii permanente în aceste 
jurisdicții; (d) nu dețin proprietăți în 
comun cu întreprinderi aflate în jurisdicții 
care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante.”

Or. en

Amendamentul 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 2 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui încurajate 
investițiile de tip greenfield (crearea de 
active). Investițiile de tip brownfield 
(extinderea și modernizarea activelor 
existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. În 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, finanțarea urmărește 
îmbunătățirea bazei de capital a 
întreprinderilor și a solvabilității acestora. 
Condițiile de finanțare trebuie să evite 
denaturarea concurenței între întreprinderi. 
Ca regulă generală, garanția UE nu se 
acordă pentru sprijinirea operațiunilor de 
refinanțare (cum ar fi înlocuirea unor 
acorduri de împrumut în vigoare sau alte 
forme de sprijin financiar pentru proiecte 
care s-au concretizat deja parțial sau 

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui încurajate 
investițiile de tip greenfield (crearea de 
active). Investițiile de tip brownfield 
(extinderea și modernizarea activelor 
existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. În 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, finanțarea urmărește 
îmbunătățirea bazei de capital a 
întreprinderilor și a solvabilității acestora. 
Condițiile de finanțare trebuie să evite 
denaturarea concurenței între întreprinderi 
și să fie concepute în așa fel încât să 
prevină concentrarea pieței. Ca regulă 
generală, garanția UE nu se acordă pentru 
sprijinirea operațiunilor de refinanțare 
(cum ar fi înlocuirea unor acorduri de 
împrumut în vigoare sau alte forme de 
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integral), cu excepția celor din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate sau a unor situații 
excepționale și justificate corespunzător, în 
care se demonstrează că o astfel de 
tranzacție va permite o nouă investiție de o 
valoare cel puțin echivalentă cu valoarea 
tranzacției, care ar îndeplini criteriile 
generale de eligibilitate și obiectivele 
generale stabilite la articolul 6 și, respectiv, 
la articolul 9 alineatul (2).

sprijin financiar pentru proiecte care s-au 
concretizat deja parțial sau integral), cu 
excepția celor din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate sau 
a unor situații excepționale și justificate 
corespunzător, în care se demonstrează că 
o astfel de tranzacție va permite o nouă 
investiție de o valoare cel puțin echivalentă 
cu valoarea tranzacției, care ar îndeplini 
criteriile generale de eligibilitate și 
obiectivele generale stabilite la articolul 6 
și, respectiv, la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 2 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui încurajate 
investițiile de tip greenfield (crearea de 
active). Investițiile de tip brownfield 
(extinderea și modernizarea activelor 
existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. În 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, finanțarea urmărește 
îmbunătățirea bazei de capital a 
întreprinderilor și a solvabilității acestora. 
Condițiile de finanțare trebuie să evite 
denaturarea concurenței între întreprinderi. 
Ca regulă generală, garanția UE nu se 
acordă pentru sprijinirea operațiunilor de 
refinanțare (cum ar fi înlocuirea unor 
acorduri de împrumut în vigoare sau alte 
forme de sprijin financiar pentru proiecte 
care s-au concretizat deja parțial sau 
integral), cu excepția celor din cadrul 

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui încurajate 
investițiile de tip greenfield (crearea de 
active). Investițiile de tip brownfield 
(extinderea și modernizarea activelor 
existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. În 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, finanțarea 
îmbunătățește baza de capital a 
întreprinderilor și solvabilitatea acestora, 
cu un accent deosebit pe IMM-uri. 
Condițiile de finanțare trebuie să evite 
denaturarea concurenței între întreprinderi. 
Ca regulă generală, garanția UE nu se 
acordă pentru sprijinirea operațiunilor de 
refinanțare (cum ar fi înlocuirea unor 
acorduri de împrumut în vigoare sau alte 
forme de sprijin financiar pentru proiecte 
care s-au concretizat deja parțial sau 
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componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate sau a unor situații 
excepționale și justificate corespunzător, în 
care se demonstrează că o astfel de 
tranzacție va permite o nouă investiție de o 
valoare cel puțin echivalentă cu valoarea 
tranzacției, care ar îndeplini criteriile 
generale de eligibilitate și obiectivele 
generale stabilite la articolul 6 și, respectiv, 
la articolul 9 alineatul (2).

integral), cu excepția unor situații 
excepționale și justificate corespunzător, în 
care se demonstrează că o astfel de 
tranzacție va permite o nouă investiție de o 
valoare cel puțin echivalentă cu valoarea 
tranzacției, care ar îndeplini criteriile 
generale de eligibilitate și obiectivele 
generale stabilite la articolul 6 și, respectiv, 
la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Garanția UE sprijină o gamă largă 
de produse pentru a permite FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte, fără a exclude finanțările de pe 
piața privată. În acest context, se 
preconizează că BEI va furniza finanțare în 
cadrul FEIS în scopul realizării unor 
investiții publice sau private în cuantum 
total de cel puțin 500 000 000 000 EUR în 
cadrul componentei pentru infrastructură și 
inovare și al componentei pentru IMM-uri 
luate împreună, inclusiv finanțarea 
mobilizată prin FEI în cadrul operațiunilor 
FEIS legate de instrumentele menționate la 
articolul 10 alineatul (2) litera (b), prin 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare și prin accesul sporit la 
finanțare al entităților cu până la 3 000 de 
angajați. Produsele eligibile includ, printre 
altele11, împrumuturi, 
garanții/contragaranții, finanțări de tip 
mezanin și subordonate, instrumente de pe 

(c) Garanția UE sprijină o gamă largă 
de produse pentru a permite FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte, fără a exclude finanțările de pe 
piața privată. În acest context, se 
preconizează că BEI va furniza finanțare în 
cadrul FEIS în scopul realizării unor 
investiții publice sau private în cuantum 
total de cel puțin 500 000 000 000 EUR în 
cadrul componentei pentru infrastructură și 
inovare și al componentei pentru IMM-uri 
luate împreună, inclusiv finanțarea 
mobilizată prin FEI în cadrul operațiunilor 
FEIS legate de instrumentele menționate la 
articolul 10 alineatul (2) litera (b), prin 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare și prin accesul sporit la 
finanțare al entităților cu până la 3 000 de 
angajați. Produsele eligibile includ, printre 
altele11, împrumuturi, garanții, finanțări de 
tip mezanin și subordonate, instrumente de 
pe piața de capital, inclusiv instrumente de 
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piața de capital, inclusiv instrumente de 
îmbunătățire a calității creditului, și 
participații la capital sau la cvasicapital, 
inclusiv prin intermediul băncilor sau al 
instituțiilor naționale de promovare, al 
platformelor de investiții, al fondurilor sau 
al entităților cu scop special. În acest 
context, pentru a permite unei game extinse 
de investitori să investească în proiectele 
FEIS, se permite BEI să structureze 
portofolii corespunzătoare; În cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, produsele eligibile constau în 
cele al căror rezultat este furnizarea de 
investiții, de capital sau cvasicapital 
intermediat întreprinderilor și proiectelor, 
dar excluzând entitățile care vizează 
preluarea (sau capitalul de înlocuire) în 
vederea lichidării activelor. Se 
preconizează că BEI și FEI vor furniza 
finanțare în vederea atingerii unei ținte de 
investiții în valoare de până la 300 000 000 
000 EUR în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru investiții.”;

îmbunătățire a calității creditului, și 
participații la capital sau la cvasicapital, 
inclusiv prin intermediul băncilor sau al 
instituțiilor naționale de promovare, al 
platformelor de investiții, al fondurilor sau 
al entităților cu scop special înființate de 
grupul BEI sau de băncile ori instituțiile 
naționale de promovare. În acest context, 
pentru a permite unei game extinse de 
investitori să investească în proiectele 
FEIS, se permite BEI să structureze 
portofolii corespunzătoare. În cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, produsele eligibile constau în 
cele al căror rezultat este furnizarea de 
investiții, de capital sau cvasicapital 
intermediat întreprinderilor și proiectelor, 
dar excluzând entitățile care vizează 
preluarea (sau capitalul de înlocuire) în 
vederea lichidării activelor. Se 
preconizează că BEI și FEI vor furniza 
finanțare în vederea atingerii unei ținte de 
investiții în valoare de până la 
300 000 000 000 EUR în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
investiții.

_________________ _________________
11 Aceasta este o enumerare neexclusivă a 
produselor care pot fi oferite prin 
intermediul FEIS.

11 Aceasta este o enumerare neexclusivă a 
produselor care pot fi oferite prin 
intermediul FEIS.

Or. en

Amendamentul 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 2 – litera c
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Băncile sau instituțiile naționale de 
promovare, platformele de investiții, 

(d) Băncile sau instituțiile naționale de 
promovare, platformele de investiții, 
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fondurile și entitățile cu scop special sunt 
eligibile pentru acoperire din garanția BEI 
în condițiile contragaranției garanției UE în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2) 
litera (c).

fondurile și entitățile cu scop special 
înființate de grupul BEI sau de băncile 
ori instituțiile naționale de promovare 
sunt eligibile pentru acoperire din garanția 
BEI în condițiile contragaranției garanției 
UE în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2) litera (c).

Or. en

Amendamentul 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Garanția UE poate fi folosită pentru 
sprijinirea finanțării sau a garanțiilor din 
partea BEI sau FEI pentru fonduri, entități 
cu scop special sau alte platforme de 
investiții sau pentru sprijinirea investițiilor 
din partea BEI sau FEI în astfel de fonduri, 
entități cu scop special sau alte platforme 
de investiții, inclusiv prin intermediul 
băncilor sau al instituțiilor naționale de 
promovare sau al altor mecanisme 
relevante, care furnizează capital și 
investiții de capital în întreprinderi.

– Garanția UE poate fi folosită pentru 
sprijinirea finanțării sau a garanțiilor din 
partea BEI sau FEI pentru fonduri, entități 
cu scop special sau alte platforme de 
investiții sau pentru sprijinirea investițiilor 
din partea BEI sau FEI în astfel de fonduri, 
entități cu scop special sau alte platforme 
de investiții înființate de grupul BEI ori 
de băncile sau instituțiile naționale de 
promovare sau de alte mecanisme 
relevante, care furnizează capital și 
investiții de capital întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții care vizează 
întreprinderi implicate în activități 
transfrontaliere în interiorul Uniunii și/sau 
întreprinderi cu un potențial ridicat de 
transformare ecologică sau digitală sunt 
vizate în mod special în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

– Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții care vizează 
întreprinderi implicate în activități 
transfrontaliere în interiorul Uniunii și/sau 
întreprinderi cu un potențial ridicat sau 
aflate în plin proces de transformare 
ecologică sau digitală sunt vizate în mod 
special în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale sau în 
condiții coerente cu Cadrul temporar 
privind ajutoarele de stat12, acordând 
atenția cuvenită naturii europene a 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate și gestionării independente a 
fondurilor și a altor entități.

– Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale sau în 
condiții coerente cu Cadrul temporar 
privind ajutoarele de stat12, acordând 
atenția cuvenită naturii europene a 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate și gestionării independente a 
fondurilor și a altor entități. Statele 
membre care participă la fonduri, la 
entitățile cu scop special sau la 
platformele de investiții fac acest lucru în 
conformitate cu cerințele din anexa III la 
prezentul regulament.

_________________ _________________
12 Comunicare a Comisiei: Cadru temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 
a economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19 [C(2020)1863], astfel cum a 
fost modificată prin C(2020)3156 final.

12 Comunicare a Comisiei: Cadru temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 
a economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19 [C(2020)1863], astfel cum a 
fost modificată prin C(2020)3156 final.
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Amendamentul 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale sau în 
condiții coerente cu Cadrul temporar 
privind ajutoarele de stat12, acordând 
atenția cuvenită naturii europene a 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate și gestionării independente a 
fondurilor și a altor entități.

– Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale, însă nu 
IMM-urilor, sau în condiții coerente cu 
Cadrul temporar privind ajutoarele de 
stat12, acordând atenția cuvenită naturii 
europene a Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate și gestionării independente a 
fondurilor și a altor entități. 

_________________ _________________
12 Comunicare a Comisiei: Cadru temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 
a economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19 [C(2020)1863], astfel cum a 
fost modificată prin C(2020)3156 final.

12 Comunicare a Comisiei: Cadru temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 
a economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19 [C(2020)1863], astfel cum a 
fost modificată prin C(2020)3156 final.

Or. en

Amendamentul 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
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de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

de investiții respectă, în cea mai mare 
măsură posibilă, garanții sociale și de 
mediu de nivel înalt minime, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director în temeiul 
articolelor 17 și 18 din Regulamentul 
2020/852. Aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții corespunzătoare pentru 
evitarea sarcinilor administrative inutile, 
ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile vizate de obligația de a 
publica informații nefinanciare în temeiul 
articolului 19a sau al articolului 29a din 
Directiva 2013/34/UE instituie planuri de 
tranziție verde și justă. Întreprinderile sunt, 
de asemenea, încurajate să înregistreze 
progrese în procesul lor de transformare 
digitală. Asistența tehnică este disponibilă 
pentru sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.

Planurile de tranziție asigură, cel puțin, 
că:
- activitățile economice ale întreprinderii 
sunt aliniate la obiectivele climatice ale 
Uniunii prevăzute de [Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a cadrului pentru 
realizarea neutralității climatice („Legea 
europeană a climei”)];
- dacă este cazul, activitățile economice 
ale întreprinderii sunt aliniate la 
obiectivele de mediu prevăzute la 
articolul 9 literele (b)-(f) din 
Regulamentul (UE) 2020/852;
- se instituie o guvernanță adecvată 
pentru a evalua și minimiza riscurile 
legate de sustenabilitate;
- toate cheltuielile de capital viitoare sunt 
utilizate pentru activele sau procesele 
asociate cu activități economice care se 
califică drept durabile din punctul de 
vedere al mediului, în conformitate cu 
articolele 3 și 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852;
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- se prevede eliminarea treptată a 
activităților care aduc prejudicii 
semnificative oricărui obiectiv de mediu, 
în conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852, și 
transformarea acestor activități în 
activități cu impact neutru sau cu impact 
scăzut într-un interval de timp predefinit;
- se stabilesc obiective referitoare la 
locurile de muncă de calitate și la 
egalitatea de gen, inclusiv obiective 
referitoare la egalitatea salarială.
Planurile de tranziție conțin obiective 
intermediare, sunt actualizate anual și 
evaluează ex post dacă obiectivele 
intermediare au fost îndeplinite.
Întreprinderile care nu fac obiectul 
obligației de a publica informații 
nefinanciare în temeiul articolului 19a 
sau al articolului 29a din Directiva 
2013/34/UE stabilesc planuri de tranziție 
în care explică dacă și în ce măsură 
activitățile lor economice susțin 
obiectivele de mediu menționate la 
articolul 3 din Regulamentul (UE) 
2020/852. Planurile includ, după caz, 
obiective privind proporția din cheltuielile 
lor de capital și proporția din cheltuielile 
lor operaționale aferentă activelor sau 
proceselor asociate cu activități 
economice care pot fi calificate drept 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, în temeiul articolelor 3 și 9 din 
Regulamentul privind taxonomia. 
Planurile pot include, de asemenea, 
obiective privind locuri de muncă de 
calitate și măsuri de păstrare a locurilor 
de muncă, precum și obiective privind 
egalitatea de gen, inclusiv obiective 
privind egalitatea salarială. Planurile pot 
conține obiective intermediare, pot fi 
actualizate o dată la doi ani și pot evalua 
dacă au fost îndeplinite obiectivele 
intermediare. Întreprinderilor menționate 
la acest alineat li se pun la dispoziție, la 
cerere, modele simplificate și orientări, 
precum și asistență financiară și tehnică 
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pentru elaborarea planurilor.
Planurile și actualizările sunt furnizate 
BEI sau băncilor ori instituțiilor 
naționale de promovare competente în 
scopuri legate de cerințele de raportare, 
contabilitate și evaluare prevăzute la 
capitolul VI din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 241
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, 
de entitățile cu scop special sau de 
platformele de investiții sunt încurajate să 
respecte, în cea mai mare măsură posibilă, 
garanțiile sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

– Cu excepția IMM-urilor, astfel 
cum sunt definite în Recomandarea (UE) 
2003/361, întreprinderile vizate de 
fonduri, de entitățile cu scop special sau de 
platformele de investiții sunt obligate să 
respecte, în cea mai mare măsură posibilă, 
garanții sociale și de mediu de nivel înalt 
minime, în conformitate cu orientările 
furnizate de Comitetul director. Aceste 
orientări trebuie să includă dispoziții 
corespunzătoare pentru evitarea sarcinilor 
administrative inutile, ținând seama de 
dimensiunea întreprinderilor și incluzând 
dispoziții mai puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt, de asemenea, 
încurajate să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
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realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt obligate să respecte 
garanții sociale și de mediu de nivel înalt 
minime, în conformitate cu orientările 
furnizate de Comitetul director. Aceste 
orientări trebuie să includă dispoziții 
corespunzătoare pentru evitarea sarcinilor 
administrative inutile, ținând seama de 
dimensiunea întreprinderilor și incluzând 
dispoziții mai puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt obligate să instituie, în 
viitor, într-un anumit termen, planuri de 
tranziție verde, inclusiv măsuri menite să 
reducă emisiile de carbon. Întreprinderile 
sunt, de asemenea, încurajate să 
înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

Or. en

Amendamentul 243
Aurore Lalucq
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu, în conformitate cu 
Pilonul european al drepturilor sociale, 
cu Acordul de la Paris și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă. Aceste orientări 
trebuie să includă dispoziții 
corespunzătoare pentru evitarea sarcinilor 
administrative inutile, ținând seama de 
dimensiunea întreprinderilor și incluzând 
dispoziții mai puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

Or. fr

Amendamentul 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu de nivel înalt minime, 
în conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții 
proporționale pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt, de asemenea, 
încurajate să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte 
garanții sociale și de mediu de nivel înalt 
minime, în conformitate cu orientările 
furnizate de Comitetul director. Aceste 
orientări trebuie să includă dispoziții 
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să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

corespunzătoare pentru evitarea sarcinilor 
administrative inutile, ținând seama de 
dimensiunea întreprinderilor și incluzând 
dispoziții mai puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt, de asemenea, 
încurajate să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ștefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanții 
sociale și de mediu de nivel înalt minime, 
în conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
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cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), instituie planuri de tranziție 
verde. Întreprinderile sunt, de asemenea, 
încurajate ferm să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Întreprinderile mari, în sensul 
Directivei 2013/34, care sunt vizate de 
fonduri, de entități cu scop special sau de 
platforme de investiții au obligația de a 
propune planuri de păstrare a locurilor de 
muncă, menite să păstreze angajații și să 
propună oportunități clare de recalificare.

Or. en

Amendamentul 248
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- BEI va trebui să prezinte în fața 
Parlamentului European, o dată la trei luni, 
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un bilanț al proiectelor sale, care să 
includă:

a) o evaluare din punct de vedere 
social, economic și al mediului a 
activităților sale de creditare;
b) metodologia sa de prevenire a 
conflictelor de interese, în special în 
rândul membrilor Comitetului pentru 
investiții al FEIS și al membrilor 
Consiliului de administrație al BEI, 
precum și propuneri de introducere a 
unor norme mai stricte privind conflictele 
de interese.

Or. fr

Amendamentul 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – paragraful 1 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) În secțiunea 8, litera (a) se 
modifică după cum urmează:

(a) Concentrarea sectorială „(a) Concentrarea sectorială

Pentru a gestiona diversificarea și 
concentrarea sectorială a portofoliului 
FEIS, Comitetul director stabilește limite 
de concentrare indicative în ceea ce 
privește volumul operațiunilor sprijinite de 
garanția UE la finalul perioadei inițiale de 
investiții. Limitele de concentrare 
indicative sunt făcute publice. Comitetul 
director poate decide să modifice aceste 
limite indicative, după consultarea 
Comitetului pentru investiții. În acest caz, 
Comitetul director explică în scris 
Parlamentului European și Consiliului 
decizia sa;

Pentru a gestiona diversificarea și 
concentrarea sectorială a portofoliului 
FEIS, Comitetul director stabilește limite 
de concentrare indicative în ceea ce 
privește volumul operațiunilor sprijinite de 
garanția UE la finalul perioadei inițiale de 
investiții. Limitele de concentrare 
indicative sunt făcute publice. Comitetul 
director poate decide să modifice aceste 
limite indicative, după consultarea 
Comitetului pentru investiții.
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Comitetul director stabilește limite de 
diversificare și concentrare specifice în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate pentru a se asigura că 
sunt respectate cerințele corespunzătoare 
de la articolul 9 alineatul (2a) literele (b) 
și (c) și pentru a evita, totodată, 
concentrarea excesivă într-un număr 
redus de sectoare. Comitetul director 
evaluează periodic impactul economic al 
pandemiei de COVID-19 asupra statelor 
membre și a sectoarelor. Pe această bază, 
Comitetul director poate decide să 
modifice aceste limite, după consultarea 
Comitetului pentru investiții.
Comitetul director explică în scris 
Parlamentului European și Consiliului 
deciziile sale referitoare la limitele 
indicative și specifice componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate. 
Parlamentul European și Consiliul pot 
invita președintele Comitetului director la 
un schimb de opinii cu privire la aceste 
decizii.”

Or. en

Amendamentul 250
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Concentrarea geografică eliminat
Operațiunile sprijinite de FEIS nu se 
concentrează într-un teritoriu anume la 
finalul perioadei de investiții în cauză. În 
acest scop, Comitetul director adoptă 
orientări indicative privind diversificarea 
și concentrarea geografică. Comitetul 
director poate decide să modifice aceste 
limite indicative, după consultarea 
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Comitetului pentru investiții.
Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) literele (b) și (c) și pentru a 
evita, totodată, concentrarea excesivă 
într-un număr redus de state membre. 
Comitetul director evaluează periodic 
impactul economic al pandemiei de 
COVID-19 asupra statelor membre și a 
sectoarelor. Pe această bază, Comitetul 
director poate decide să modifice aceste 
limite, după consultarea Comitetului 
pentru investiții.
Comitetul director explică în scris 
Parlamentului European și Consiliului 
deciziile sale referitoare la limitele 
indicative și specifice componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate. 
FEIS ar trebui să vizeze să acopere toate 
statele membre.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe o alocare geografică a fondurilor.

Amendamentul 251
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile sprijinite de FEIS nu se 
concentrează într-un teritoriu anume la 
finalul perioadei de investiții în cauză. În 
acest scop, Comitetul director adoptă 
orientări indicative privind diversificarea și 

Operațiunile sprijinite de FEIS nu se 
concentrează într-un teritoriu anume la 
finalul perioadei de investiții în cauză. În 
acest scop, Comitetul director adoptă 
orientări indicative privind diversificarea și 
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concentrarea geografică. Comitetul director 
poate decide să modifice aceste limite 
indicative, după consultarea Comitetului 
pentru investiții.

concentrarea geografică, pentru a asigura 
o distribuție geografică echilibrată a 
sprijinului. Comitetul director poate decide 
să modifice aceste limite indicative, după 
consultarea Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) literele (b) și (c) și pentru a 
evita, totodată, concentrarea excesivă într-
un număr redus de state membre. 
Comitetul director evaluează periodic 
impactul economic al pandemiei de 
COVID-19 asupra statelor membre și a 
sectoarelor. Pe această bază, Comitetul 
director poate decide să modifice aceste 
limite, după consultarea Comitetului pentru 
investiții.

Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) literele (b) și (c) și pentru a 
evita, totodată, concentrarea excesivă într-
un număr redus de state membre. 
Comitetul director evaluează periodic 
impactul economic al pandemiei de 
COVID-19 asupra statelor membre și a 
sectoarelor. În acest scop, Comitetul 
director monitorizează indicatori precum 
populația, proporționalitatea inversă cu 
PIB-ul pe cap de locuitor și devierea ratei 
șomajului în statele membre de la media 
ratei șomajului în UE în perioada 2015-
2019. Pe această bază, Comitetul director 
poate decide să modifice aceste limite, 
după consultarea Comitetului pentru 
investiții.

Or. en

Amendamentul 253
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Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) literele (b) și (c) și pentru a 
evita, totodată, concentrarea excesivă într-
un număr redus de state membre. 
Comitetul director evaluează periodic 
impactul economic al pandemiei de 
COVID-19 asupra statelor membre și a 
sectoarelor. Pe această bază, Comitetul 
director poate decide să modifice aceste 
limite, după consultarea Comitetului pentru 
investiții.

Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) literele (b) și (c) și pentru a 
evita, totodată, concentrarea excesivă într-
un număr redus de state membre. 
Comitetul director evaluează periodic și cel 
puțin trimestrial impactul economic al 
pandemiei de COVID-19 asupra statelor 
membre și a sectoarelor. Pe această bază, 
Comitetul director poate decide să 
modifice aceste limite, după consultarea 
Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b – paragraful 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director prezintă rapoarte 
periodice, cel puțin o dată pe an, 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la beneficiarii acestui instrument 
și la activitățile intermediarilor, pentru a 
asigura transparența totală, corectă și în 
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timp util a programului.

Or. en

Amendamentul 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
în numele Grupului Renew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa III (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Se adaugă următoarea anexă:
„ANEXA III – CERINȚE ÎN TEMEIUL 
CĂRORA STATELE MEMBRE POT 
ACORDA SPRIJIN ÎN CADRUL 
COMPONENTEI DEDICATE 
SPRIJINULUI PENTRU INVESTIȚII
(1) Principii generale
- Statul trebuie să primească o 
remunerație corespunzătoare pentru 
investiție. - Cu cât remunerația este mai 
apropiată de condițiile pieței, cu atât este 
mai scăzută denaturarea potențială a 
concurenței cauzată de intervenția 
statului.
- Recapitalizarea în contextul COVID-19 
ar trebui răscumpărată atunci când 
economia se stabilizează. - Statul membru 
trebuie să instituie un mecanism de 
stimulare progresivă a răscumpărării.
- Remunerarea sprijinului pentru 
solvabilitate în contextul COVID-19 ar 
trebui majorată pentru a se asigura 
convergența cu prețurile pieței în scopul 
acordării unui stimulent beneficiarului și 
celorlalți acționari pentru a răscumpăra 
măsura de recapitalizare de stat și pentru 
a reduce la minimum riscul de denaturare 
a concurenței.
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- Ca alternativă la metodologiile de 
remunerare prezentate în continuare, 
statele membre pot notifica scheme sau 
măsuri individuale în cazul în care 
metodologia de remunerare este adaptată 
în funcție de caracteristicile și de 
vechimea instrumentului de capital, cu 
condiția ca acestea să conducă, per 
ansamblu, la un rezultat similar în ceea 
ce privește efectele de stimulare a ieșirii 
statului și să aibă un impact general 
similar asupra remunerării statului.
(2) Remunerarea instrumentelor de 
capitaluri proprii
- O injecție de capital de către stat sau o 
intervenție echivalentă se realizează la un 
preț care nu depășește prețul mediu al 
acțiunilor beneficiarului în cursul celor 
15 zile care precedă data cererii de 
injecție de capital. Dacă beneficiarul nu 
este o societate cotată la bursă, ar trebui 
efectuată o estimare a valorii sale de piață 
de către un expert independent sau prin 
utilizarea altor mijloace proporționale.
- Orice măsură de recapitalizare include 
un mecanism de majorare treptată a 
remunerării statului, pentru a stimula 
beneficiarul să răscumpere capitalul 
injectat de stat. Această majorare a 
remunerării poate fi realizată prin 
acordarea de acțiuni suplimentare 
statului sau prin alte mecanisme și ar 
trebui să corespundă unei creșteri de cel 
puțin 10 % a remunerării statului (pentru 
participarea care rezultă din injecția de 
capital propriu de către stat în contextul 
COVID-19 care încă nu a fost 
rambursată), pentru fiecare treaptă de 
majorare:
(a) La patru ani de la data injecției de 
capital propriu de sprijinire a 
solvabilității, dacă statul nu a vândut încă 
cel puțin 40 la sută din participația sa la 
capitalul propriu care rezultă din injecția 
de capital propriu în contextul COVID-
19, va fi activat mecanismul de majorare 
treptată.
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(b) La șase ani de la data injecției de 
capital propriu de sprijinire a 
solvabilității, dacă statul nu a vândut încă 
integral participația sa la capitalul 
propriu care rezultă din injecția de capital 
propriu de sprijinire a solvabilității 
efectuată de stat, va fi activat din nou 
mecanismul de majorare treptată. Dacă 
beneficiarul nu este o societate cotată la 
bursă, statele membre pot decide să 
activeze fiecare dintre cele două trepte cu 
un an mai târziu, și anume la cinci ani, 
respectiv la șapte ani de la data injecției 
de capital propriu de sprijinire a 
solvabilității.
- Comisia poate accepta mecanisme 
alternative, cu condiția ca acestea să 
conducă per ansamblu la un rezultat 
similar în ceea ce privește efectul de 
stimulare a ieșirii statului și la un impact 
general similar asupra remunerării 
statului.
- Beneficiarul ar trebui să aibă oricând 
posibilitatea de a răscumpăra participația 
la capitalul propriu achiziționată de stat. 
Pentru a se asigura faptul că statul 
primește o remunerare adecvată pentru 
investiția sa, prețul de răscumpărare ar 
trebui să fie valoarea cea mai mare 
dintre:
(i) investiția nominală a statului majorată 
cu o dobândă de remunerare anuală cu 
200 de puncte de bază mai mare decât cea 
prezentată la punctul 66 din Comunicarea 
2020/C 164/03 a Comisiei1a; sau
(ii) prețul pieței la momentul 
răscumpărării.
- Ca alternativă, statul poate vinde în 
orice moment, la prețurile pieței, 
participația sa altor cumpărători decât 
beneficiarul. O astfel de vânzare necesită, 
în principiu, o consultare deschisă și 
nediscriminatorie a potențialilor 
cumpărători sau vânzarea la bursa de 
valori. Statul le poate acorda acționarilor 
existenți drepturi prioritare de cumpărare 
la prețul rezultat în urma consultării 
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publice.
(3) Remunerarea instrumentelor de 
capital hibride
- Remunerarea globală a instrumentelor 
de capital hibride trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de următoarele 
elemente:
(a) caracteristicile instrumentului 
ales, inclusiv nivelul de subordonare al 
acestuia, riscul său și toate modalitățile de 
plată;
b) stimulente de ieșire integrate (de 
exemplu, clauze de majorare treptată și de 
răscumpărare); și
(c) o rată adecvată a dobânzii de 
referință.
- Remunerarea minimă a instrumentelor 
de capital hibride până la conversia lor în 
instrumente de capitaluri proprii este cel 
puțin egală cu rata de bază (rata IBOR 
corespunzătoare scadenței de 1 an sau 
echivalentul acesteia publicată de 
Comisie1b), plus prima prevăzută la 
punctul 66 din Comunicarea 2020/C 
164/03 a Comisiei1c.
- Conversia instrumentelor de capital 
hibride în capital propriu se efectuează la 
cel puțin 5 la sută sub valoarea TERP 
(prețul teoretic fără exercitarea de 
drepturi) la momentul conversiei.
- După conversia în capital propriu, 
trebuie inclus un mecanism de majorare 
treptată a remunerării statului, pentru a 
stimula beneficiarii să răscumpere 
capitalul injectat de stat. În cazul în care 
capitalul propriu care rezultă din 
intervenția statului de sprijinire a 
solvabilității este în continuare deținut de 
stat la doi ani de la data conversiei în 
capital propriu, statul primește o cotă 
suplimentară din capitalul beneficiarului, 
pe lângă participația sa rămasă care 
rezultă din conversia de către stat a 
instrumentelor de capital hibride de 
sprijinire a solvabilității. Această cotă 
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suplimentară de proprietate trebuie să fie 
de cel puțin 10 la sută din participația 
rămasă care rezultă din conversia de către 
stat a instrumentelor de capital hibride de 
sprijinire a solvabilității. Comisia poate 
accepta mecanisme alternative de 
majorare treptată, cu condiția ca acestea 
să aibă același efect de stimulare și un 
impact global similar asupra remunerării 
statului.
- Statele membre pot alege o formulă de 
stabilire a prețului care să includă clauze 
suplimentare de majorare treptată sau de 
rambursare. Aceste caracteristici ar trebui 
să fie concepute astfel încât să încurajeze 
încetarea rapidă a sprijinului acordat de 
stat beneficiarului sub formă de 
recapitalizare. Comisia poate accepta, de 
asemenea, metodologii alternative de 
stabilire a prețului, cu condiția ca acestea 
să conducă la remunerări mai mari decât 
cele care rezultă din metodologia de mai 
sus sau similare acestora.
- Având în vedere că natura 
instrumentelor hibride variază în mod 
semnificativ, Comisia nu oferă orientări 
pentru toate tipurile de instrumente. În 
orice caz, instrumentele hibride trebuie să 
respecte principiile menționate mai sus, 
cu o remunerare care să reflecte riscul 
asociat instrumentelor specifice.
(4) Guvernanța și prevenirea 
denaturărilor nejustificate ale concurenței
- Pentru a preveni denaturările 
nejustificate ale concurenței, beneficiarii 
trebuie să nu practice o expansiune 
comercială agresivă finanțată prin 
ajutoare de stat sau prin asumarea de 
riscuri excesive de către beneficiari. Ca 
principiu general, cu cât participația 
statului membru la capitalul propriu este 
mai mică și cu cât remunerarea este mai 
mare, cu atât mai mică este nevoia de 
garanții.
- În cazul în care beneficiarul unui sprijin 
pentru solvabilitate cu o valoare de peste 
250 de milioane EUR este o întreprindere 
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cu putere de piață semnificativă pe cel 
puțin una dintre piețele relevante pe care 
își desfășoară activitatea, statele membre 
trebuie să propună măsuri suplimentare 
pentru a menține o concurență efectivă pe 
piețele respective. Atunci când propun 
astfel de măsuri, statele membre pot, în 
special, să ofere angajamente structurale 
sau de natură comportamentală în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
privind măsurile corective admisibile în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 139/2004 al Consiliului și în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al 
Comisiei.
- Beneficiarii care primesc un sprijin 
pentru solvabilitate nu au voie să facă 
publicitate cu privire la acest lucru în 
scopuri comerciale.
- Atât timp cât cel puțin 75 % din sprijinul 
pentru solvabilitate nu a fost rambursat, li 
se interzice beneficiarilor, alții decât 
IMM-urile, să achiziționeze o participație 
de peste 10 % din concurenți sau alți 
operatori din același sector de activitate, 
inclusiv operațiuni din amonte și din aval.
- În circumstanțe excepționale și fără a 
aduce atingere controlului concentrărilor 
economice, acești beneficiari pot 
achiziționa o participație de peste 10 % 
din operatorii din amonte sau din aval din 
sectorul lor de activitate, numai dacă 
achiziția este necesară pentru a menține 
viabilitatea beneficiarului. Comisia poate 
autoriza achiziția dacă aceasta este 
necesară pentru menținerea viabilității 
beneficiarului. Achiziția nu poate fi 
realizată înainte de luarea unei decizii de 
către Comisie cu privire la aceasta.
- Ajutorul de stat nu se utilizează pentru 
subvenționarea încrucișată a activităților 
economice ale unor întreprinderi 
integrate care se aflau deja în dificultate 
la 31 decembrie 2019. - În societățile 
integrate trebuie să se realizeze o separare 
clară a conturilor, pentru a se asigura 
faptul că măsura de recapitalizare nu 
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aduce beneficii activităților respective.
- Atât timp cât sprijinul pentru 
solvabilitate nu a fost rambursat integral, 
beneficiarii nu pot efectua plăți de 
dividende, nici plăți neobligatorii de 
cupoane și nici nu pot răscumpăra 
acțiuni, altele decât cele legate de stat.
- Atât timp cât cel puțin 75 % din sprijinul 
pentru solvabilitate nu a fost rambursat, 
remunerația fiecărui membru al 
conducerii beneficiarilor nu trebuie să 
depășească partea fixă a remunerației 
sale la 31 decembrie 2019. Pentru 
persoanele care devin membri ai 
conducerii la data recapitalizării sau 
ulterior, limita aplicabilă este cea mai 
mică remunerație fixă a oricăruia dintre 
membrii conducerii la 31 decembrie 2019. 
În niciun caz nu se plătesc prime sau alte 
elemente de remunerație variabile sau 
comparabile.
(5) Strategia de ieșire a statului din 
participația rezultată din recapitalizare și 
obligații de raportare
- Beneficiarii, alții decât IMM-urile, care 
au primit un sprijin pentru solvabilitate de 
peste 25 % din capitalul propriu în 
momentul intervenției trebuie să 
demonstreze că au o strategie de ieșire 
credibilă în ceea ce privește participația 
statului membru, cu excepția cazului în 
care intervenția statului se reduce sub 
nivelul de 25 % din capitalul propriu în 
termen de 12 luni de la data acordării 
ajutorului.
- Strategia de ieșire trebuie să prevadă:
(a) planul beneficiarului privind 
continuarea activității sale și utilizarea 
fondurilor investite de către stat, inclusiv 
un calendar de plată a remunerării și 
răscumpărării investiției statului 
(denumite împreună «calendarul de 
rambursare»); și (b) măsurile pe care 
beneficiarul și statul le vor lua pentru a se 
conforma calendarului de rambursare.
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- strategia de ieșire ar trebui să fie 
pregătită și transmisă statului membru în 
termen de 12 luni de la data acordării 
ajutorului și trebuie aprobată de statul 
membru.
- Beneficiarii trebuie să raporteze statului 
membru cu privire la progresele 
înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a calendarului de rambursare și 
la respectarea condițiilor prevăzute în 
secțiunea 4, în termen de 12 luni de la 
prezentarea calendarului, iar ulterior, o 
dată la 12 luni.
- Statul membru ar trebui să raporteze 
anual Comisiei cu privire la punerea în 
aplicare a calendarului de rambursare și 
la respectarea condițiilor prevăzute în 
secțiunea 4.
- Dacă, la șase ani de la data acordării 
sprijinului pentru solvabilitate, intervenția 
statului nu a fost redusă sub 15 % din 
capitalul propriu al beneficiarului, trebuie 
notificat Comisiei spre aprobare un plan 
de restructurare în conformitate cu 
Orientările privind salvarea și 
restructurarea. Comisia va evalua dacă 
acțiunile prevăzute în planul de 
restructurare asigură viabilitatea 
beneficiarului, ținând seama și de 
obiectivele UE și de obligațiile naționale 
legate de transformarea verde și digitală, 
precum și ieșirea statului fără a afecta 
schimburile comerciale într-o măsură 
contrară interesului comun. Dacă 
beneficiarul nu este o societate cotată la 
bursă sau este un IMM, statul membru 
poate decide să notifice un plan de 
restructurare numai dacă intervenția 
statului nu a fost redusă sub nivelul de 
15 % din capitalul propriu la șapte ani de 
la data acordării sprijinului pentru 
solvabilitate.”
_________________
1a Comunicare a Comisiei: Modificare a 
Cadrului temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 
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(2020/C 164/03) (JO C 164, 13.5.2020, 
pp. 3-15).
1b Rate de bază calculate în conformitate 
cu Comunicarea Comisiei privind 
revizuirea metodei de stabilire a ratelor de 
referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, 
p. 6.) și publicate pe site-ul web al DG 
Concurență la adresa 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/legislation/reference_rates.html
1c Comunicare a Comisiei: Modificare a 
Cadrului temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 
(2020/C 164/03) (JO C 164, 13.5.2020, 
pp. 3-15).

Or. en

Justificare

Noua anexă III este o codificare a secțiunilor 3.11.5 - 3.11.7 din Comunicarea Comisiei 
privind modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03) (JO C 164, 
13.5.2020, pp. 3-15).

Anexa codifică cerințele aplicabile strategiei de remunerare și de ieșire a statelor membre 
care acordă sprijin public sub formă de instrumente de capitaluri proprii și/sau instrumente 
de capital hibride întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza 
pandemiei de COVID-19.


