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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui 
Instrument de sprijin pentru solvabilitate
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0404),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 172 și 173, articolul 175 
alineatul (3) și articolul 182 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-
0156/2020),

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

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru control bugetar, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 
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. Într-un 
scenariu de criză, impactul direct asupra 
capitalului tuturor întreprinderilor 
înregistrate (cotate și necotate la bursă) în 
Uniune s-ar putea ridica la 
1,2 mii de miliarde EUR. 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 2

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 este posibil ca 
anumite state membre să nu dispună de 
suficiente resurse bugetare pentru a oferi 
un sprijin adecvat întreprinderilor care au 
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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 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, această incapacitate de a sprijini 
întreprinderile viabile poate duce la 
perturbări sistemice, creând disparități 
noi sau consolidându-le pe cele existente. 
Dată fiind puternica interconectare ce 
caracterizează economia Uniunii, o 
încetinire a creșterii economice într-o 
parte a Uniunii ar avea efecte negative de 
propagare asupra lanțurilor de 
aprovizionare transfrontaliere și a întregii 
economii a Uniunii. În schimb, din 
același motiv, acordarea de sprijin într-o 
parte a Uniunii ar avea totodată efecte 
pozitive de propagare asupra lanțurilor de 
aprovizionare transfrontaliere și a întregii 
economii a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 
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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.

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 
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 de a beneficia de sprijinul 
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).
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
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Amendamentul 4

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. Limitele 
pot fi actualizate în timp în funcție de 
efectele produse de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 5

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 %.

(6) Provizionarea garanției UE trebuie 
majorată corespunzător. Chiar dacă se 
acordă în timp util sprijin sub formă de 
capital, se pot preconiza rate ale 
falimentului și ale anulării datoriilor mai 
mari decât în perioada anterioară crizei, 
în special în cazul în care se reintroduc 
măsuri de limitare a mișcării persoanelor 
sau restricții pe termen mai lung asupra 
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activității economice. 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 %.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere 
prerogativelor Consiliului în punerea în 
aplicare a Pactului de stabilitate și de 
creștere, contribuțiile unice ale 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 
sau 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 reprezinte măsuri unice, în înțelesul 
articolului 5 din Regulamentul (CE) 
nr. 1466/97 al Consiliului și al 
articolului 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 1467/97 al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8
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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. 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. Coinvestitorii 
privați ar trebui să fie expuși unei părți 
semnificative a pierderilor. 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 8

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 

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
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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.

propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 
hibridă, o datorie subordonată, acțiuni 
preferențiale sau capital propriu 
convertibil) întreprinderilor eligibile, dar 
excluzând entitățile care vizează preluarea 
(sau capitalul de înlocuire) în vederea 
lichidării activelor. Intermediarii din 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate trebuie să fie stabiliți 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitatea în Uniune. Comitetul director 
stabilește eventualele cerințe necesare 
referitoare la controlul intermediarilor 
(fonduri, entități cu scop special și altele) 
în contextul oricăror considerații de 
ordine publică sau de securitate 
aplicabile.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul în care condițiile dificile 
de pe piața financiară nu ar permite să se 
îmbunătățească baza de capital a 
întreprinderilor și solvabilitatea acestora, 
BEI și Comisia trebuie să pună în 
aplicare modificări corespunzătoare, 
inclusiv în ceea ce privește remunerarea 
garanției UE, pentru a contribui la o 
reducere a costului finanțării operațiunii 
suportate de beneficiarul finanțării 
acordate de BEI în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, 
astfel încât să faciliteze sprijinul acordat. 
Ar trebui depuse eforturi similare atunci 
când este necesar pentru a se asigura că 
FEIS sprijină proiecte la scară redusă. În 
cazul în care utilizarea unor intermediari 
la nivel local sau regional permite o 
scădere a costurilor suportate de FEIS 
pentru finanțarea proiectelor la scară 
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redusă, ar trebui să se ia în considerare și 
această formă de utilizare.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este esențial să se instituie o astfel 
de componentă de sprijin pentru 
solvabilitate cât mai curând posibil în 
2020 și ca aceasta să fie pusă în practică 
rapid la capacitate maximă în decursul 
anului 2021. Pentru a asigura o punere în 
funcționare rapidă a Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate, BEI trebuie să 
propună Comitetului pentru investiții să 
acorde sprijinul din partea garanției UE 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate pentru 
garanții sau finanțare pe care le-a 
furnizat în perioada dintre intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
semnarea acordului privind FEIS 
modificat între Comisie și BEI.

Or. en

Amendamentul 11

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, 
întreprinderilor care beneficiază de o 
finanțare de 30 de milioane EUR sau mai 
mare din FEIS acordată prin intermediul 
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componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate ar trebui să li se impună 
restricții privind plata dividendelor, plata 
salariilor cadrelor de conducere și 
răscumpărarea acțiunilor în perioada 
garanției.

Or. en

Amendamentul 12

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

Or. en

Amendamentul 13

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 instituirea acesteia. Dat fiind 
caracterul specific al componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, 
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ar trebui stabilită o configurație specială 
a Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În scopul de a garanta 
responsabilitatea față de cetățenii 
europeni, BEI trebuie 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 
impactul social. 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 15

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Sprijinul acordat în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate ar trebui să includă dispoziții 
care să asigure că se continuă eforturile 
de combatere a evitării obligațiilor fiscale, 
a fraudei și a abuzurilor și că se menține 
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buna funcționare a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 16

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, 
Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
în ceea ce privește stabilirea indicatorilor 
și a metodologiei pentru aplicarea 
acestuia. 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 
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 17
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2 alineatul (1) se 
adaugă un nou punct (9a):
(9a) „entitate cu scop special” 
înseamnă, în sensul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate, o entitate 
juridică înregistrată oficial ca atare de o 
autoritate națională și supusă obligațiilor 
fiscale și altor obligații legale din statul 
membru în care își are sediul.

Or. en

Amendamentul 18

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 

„(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, inclusiv 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 
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proiecte în sectoare sau domenii care se 
confruntă cu o disfuncționalitate 
semnificativă a pieței sau cu o situație a 
investițiilor sub nivelul optim, în măsura în 
care nu afectează semnificativ fondurile 
necesare pentru provizionarea Fondului de 
garantare;”

proiecte în sectoare sau domenii care se 
confruntă cu o disfuncționalitate 
semnificativă a pieței sau cu o situație a 
investițiilor sub nivelul optim ori să se 
îmbunătățească baza de capital a 
întreprinderilor și solvabilitatea acestora, 
în măsura în care nu afectează semnificativ 
fondurile necesare pentru provizionarea 
Fondului de garantare;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Amendamentul 19

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

(i) componența și numărul membrilor 
Comitetului director;

(i) componența și numărul membrilor 
Comitetului director și dispoziții specifice 
privind rambursarea cheltuielilor de 
deplasare și de cazare suportate de 
expertul numit de Parlamentul European;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=RO)

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1a
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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 sau dacă este în beneficiul 
întreprinderilor create la 31 decembrie 
2020 sau înainte de această dată care au 
achiziționat sau gestionează activele ori 
sucursalele unei întreprinderi ce se afla 
deja în dificultate la sfârșitul anului 2019, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat, cu condiția ca gestionarea 
acestora să nu coincidă cu gestionarea 
întreprinderii aflate în dificultate.”.

Or. en

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 6 alineatul (1), se 
adaugă următorul paragraf nou:
Prin derogare de la litera (a), se poate 
acorda sprijin în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici (în sensul anexei I la 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei) care se aflau deja în dificultate 
la 31 decembrie 2019, cu condiția ca 
acestea să nu facă obiectul unei proceduri 
colective de insolvență în temeiul 
legislației naționale și să nu fi primit 
ajutor pentru salvare, cu excepția cazului 
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în care au rambursat împrumutul sau au 
încetat garanția în momentul acordării 
sprijinului în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate*, 
nici ajutor de restructurare, cu excepția 
cazului în care nu mai fac obiectul unui 
plan de restructurare în momentul 
acordării sprijinului în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate**.
_________________
* Alternativ, dacă au primit ajutor pentru 
salvare, au rambursat împrumutul sau au 
încetat garanția în momentul acordării 
ajutorului.
** Alternativ, dacă au primit ajutor de 
restructurare, nu mai fac obiectul unui 
plan de restructurare în momentul 
acordării ajutorului.

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La articolul 6, se adaugă alineatul 
(3) cu următorul text:

eliminat

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.”.

Or. en

Amendamentul 23
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 7 alineatul (2) se 
adaugă o nouă literă (ea):
(ea) respectarea principiului de „a nu 
provoca prejudicii semnificative”, astfel 
cum se prevede la articolul 2 
alineatul (17) din Regulamentul (UE) 
2019/2088 al Parlamentului European și 
al Consiliului*.
_________________
* Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 
9.12.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul în vigoare Amendamentul

(7b) La articolul 7 alineatul (6), 
al treilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Parlamentul European organizează o 
audiere cu candidații pentru fiecare funcție 
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 
patru săptămâni de la comunicarea numelor 
candidaților selectați.

Parlamentul European organizează o 
audiere publică cu candidații pentru fiecare 
funcție cât mai curând posibil, dar nu mai 
târziu de patru săptămâni de la 
comunicarea numelor candidaților 
selectați.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=RO)

Amendamentul 25
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) La articolul 7 alineatul (8) 
al treilea paragraf se adaugă o nouă 
literă (la): 
(la) finanțarea prin capitaluri proprii și 
hibridă;

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7d) La articolul 7 alineatul (8) 
al treilea paragraf se adaugă o nouă 
literă (lb):
(lb) proceduri de insolvență.

Or. en

Amendamentul 27

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
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„Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european 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 
european, cu noua strategie industrială 
pentru Europa* și cu Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei, și 
sprijină o redresare incluzivă și simetrică 
ulterioară pandemiei de COVID-19, 
precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:”.

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2a – 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 în care posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru solvabilitate din 
partea statului este mai limitată.

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, dacă este necesar, Comitetul 
director oferă orientări detaliate referitoare 

Comisia stabilește, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 23, indicatorii 
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la literele (a)-(c).”. care urmează să fie folosiți de Comitetul 
director pentru a stabili care sunt statele 
membre și sectoarele cele mai afectate din 
punct de vedere economic, precum și 
statele membre în care posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru solvabilitate 
din partea statului este mai limitată, 
precum și metodologia pentru aplicarea 
indicatorilor respectivi.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 9 alineatul (5) se 
adaugă un nou paragraf (3a):
Comitetul director oferă orientări 
detaliate privind expunerea la pierderi a 
coinvestitorilor privați.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(14b) La articolul 9 alineatul (6), 
al doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

BEI poate utiliza garanția UE într-o limită 
maximă cumulată corespunzând cu 1 % din 
totalul obligațiilor restante rezultate din 

BEI poate utiliza garanția UE într-o limită 
maximă cumulată corespunzând cu 1 % din 
totalul obligațiilor restante rezultate din 
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garanția UE pentru a acoperi cheltuielile 
care ar fi fost acoperite de beneficiarii 
operațiunilor de finanțare și de investiții, 
dar care nu au fost recuperate de la data la 
care s-a înregistrat neplata.

garanția UE pentru a acoperi cheltuielile 
care ar fi fost acoperite de beneficiarii 
operațiunilor de finanțare și de investiții, 
dar care nu au fost recuperate de la data la 
care s-a înregistrat neplata. Pentru 
operațiunile care se încadrează în 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, această limită se ridică la 
3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=RO)

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14c) La articolul 9 se adaugă un nou 
alineat (7a):
7a. Beneficiarii care primesc finanțare 
de cel puțin 30 de milioane EUR 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 o finanțare de 
30 de milioane EUR sau mai mare 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
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Amendamentul 33

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

Textul în vigoare Amendamentul

La articolul 14, alineatul (1) al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„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 
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.”;

„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 
proiectelor din domeniul politicilor 
climatice și din cel al economiei circulare 
sau a componentelor unor astfel de 
proiecte, în special în contextul Pactului 
ecologic european și al Acordului de la 
Paris, pregătirea proiectelor din sectorul 
digital, precum și pregătirea proiectelor 
menționate la articolul 5 alineatul (1) al 
treilea paragraf a doua liniuță.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) La articolul 14, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

4. Taxele percepute de BEI pentru 
serviciile oferite de EIAH în temeiul 
alineatului (2) se utilizează pentru 
acoperirea costurilor de funcționare a 

„4. Taxele percepute de BEI pentru 
serviciile oferite de EIAH în temeiul 
alineatului (2) se utilizează pentru 
acoperirea costurilor de funcționare a 
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EIAH și pentru furnizarea serviciilor 
respective. Taxele percepute de la IMM-uri 
nu depășesc un plafon maxim echivalent cu 
o treime din costul asistenței tehnice care le 
este oferită. Serviciile EIAH oferite 
promotorilor de proiecte din sectorul public 
în plus față de cele deja disponibile în 
cadrul programelor Uniunii sunt gratuite.

EIAH și pentru furnizarea serviciilor 
respective. Taxele percepute de la IMM-uri 
nu depășesc un plafon maxim echivalent cu 
o treime din costul asistenței tehnice care le 
este oferită, cu excepția componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, la 
care asistența tehnică pentru IMM-uri 
este gratuită. Serviciile EIAH oferite 
promotorilor de proiecte din sectorul public 
în plus față de cele deja disponibile în 
cadrul programelor Uniunii sunt gratuite.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25 – litera bb (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14 – alineatul 9

Textul în vigoare Amendamentul

(bb) La articolul 14, alineatul (9) se 
înlocuiește cu următorul text:

9. B Până la 1 septembrie 2016 și, 
ulterior, în fiecare an, BEI prezintă un 
raport Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei cu privire la serviciile furnizate 
de EIAH în temeiul alineatului (2) și la 
execuția bugetului său. Raportul include 
informații privind taxele încasate și 
utilizarea acestora.

„9. Până la 1 septembrie 2016 și, 
ulterior, în fiecare an, BEI prezintă un 
raport Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei cu privire la serviciile furnizate 
de EIAH în temeiul alineatului (2) și la 
execuția bugetului său. Raportul include 
informații privind taxele încasate și 
utilizarea acestora. Până la 1 decembrie 
2021 și, ulterior, în fiecare an, BEI 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un raport specific 
privind serviciile furnizate de EIAH în 
temeiul alineatului (2) pentru 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate.”

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 36

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

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(26a) La articolul 15, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Comisia, cu sprijinul BEI, creează 
un Portal european de proiecte de investiții 
(PEPI) transparent care reunește proiectele 
de investiții actuale și viitoare din cadrul 
Uniunii. Acest portal reprezintă o bază de 
date cu proiecte, accesibilă public și ușor 
de utilizat, care oferă informații relevante 
pentru fiecare proiect.

„1. Comisia, cu sprijinul BEI, creează 
un Portal european de proiecte de investiții 
(PEPI) transparent care reunește proiectele 
de investiții actuale și viitoare din cadrul 
Uniunii, pentru fiecare dintre cele 
trei componente. Acest portal reprezintă o 
bază de date cu proiecte, accesibilă public 
și ușor de utilizat, care oferă informații 
relevante pentru fiecare proiect.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 38

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

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 FEIS.

Or. en

Amendamentul 39

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

Textul în vigoare Amendamentul

(28a) La articolul 16, alineatul (6) se 
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înlocuiește cu următorul text:
6. Până la data de 31 martie a fiecărui 
an, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de Conturi, 
în contextul situațiilor financiare ale 
Comisiei, informațiile necesare privind 
situația fondului de garantare. În plus, până 
la data de 31 mai a fiecărui an, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Curții de Conturi un raport 
anual privind gestionarea fondului de 
garantare în anul calendaristic anterior, 
care include o evaluare a adecvării valorii 
țintă și a nivelului fondului de garantare și 
a necesității de realimentare a acestuia. 
Raportul anual conține prezentarea situației 
financiare a fondului de garantare la 
sfârșitul anului calendaristic anterior, 
fluxurile financiare din cursul anului 
calendaristic anterior, precum și 
tranzacțiile semnificative și orice 
informații relevante privind conturile 
financiare. Raportul include, de asemenea, 
informații cu privire la gestiunea 
financiară, performanța și riscul aferent 
fondului de garantare la sfârșitul anului 
calendaristic anterior.

6. Până la data de 31 martie a fiecărui 
an, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de Conturi, 
în contextul situațiilor financiare ale 
Comisiei, informațiile necesare privind 
situația fondului de garantare. În plus, până 
la data de 31 mai a fiecărui an, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Curții de Conturi un raport 
anual privind gestionarea fondului de 
garantare în anul calendaristic anterior, 
care include o evaluare a adecvării valorii 
țintă și a nivelului fondului de garantare și 
a necesității de realimentare a acestuia. 
Raportul anual conține prezentarea situației 
financiare a fondului de garantare la 
sfârșitul anului calendaristic anterior, 
fluxurile financiare din cursul anului 
calendaristic anterior, precum și 
tranzacțiile semnificative și orice 
informații relevante privind conturile 
financiare. Raportul include, de asemenea, 
informații cu privire la gestiunea 
financiară, performanța și riscul aferent 
fondului de garantare la sfârșitul anului 
calendaristic anterior. Până la 31 
decembrie 2021 și ulterior în fiecare an, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de 
Conturi un raport privind componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 40

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

Textul în vigoare Amendamentul
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(29a) La articolul 18 alineatul (3), 
litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(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 în cadrul Uniunii, 
creării de locuri de muncă, solvabilității 
întreprinderilor și accesului la finanțare 
pentru IMM-uri și întreprinderile cu 
capitalizare medie.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 41

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

Textul în vigoare Amendamentul

(29b) La articolul 18 alineatul (3), 
litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(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 și solvabilității întreprinderilor 
din Uniune.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29c) La articolul 19 se adaugă un nou 
alineat (2a):
Pentru operațiunile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, beneficiarii și intermediarii 
financiari care sunt întreprinderi cu o 
cifră de afaceri consolidată netă mai mare 
sau egală cu 750 000 000 EUR 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 
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 lor 
geografică;
(b)  numărul de angajați în echivalent 
normă întreagă;
(c) active 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 venit 
plătit, și anume cuantumul impozitului pe 
venit plătit în cursul exercițiului financiar 
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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) 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 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29d) La articolul 19 se adaugă un nou 
alineat (2b):
Pentru a proteja informații comerciale 
sensibile și pentru a asigura concurența 
echitabilă, beneficiarii și intermediarii 
financiari vizați de această cerință de 
raportare au posibilitatea de a omite 
temporar din raport una sau mai multe 
categorii specifice de informații 
enumerate la prezentul articol în ceea ce 
privește activitățile din una sau mai multe 
jurisdicții fiscale, atunci când natura 
acestor informații implică faptul că 
dezvăluirea lor ar aduce prejudicii grave 
poziției comerciale a întreprinderilor. 
Omisiunea nu împiedică înțelegerea 
corectă și echilibrată a situației fiscale a 
întreprinderii. Omisiunea figurează în 
raport și, pentru fiecare jurisdicție fiscală, 
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este însoțită de o explicație motivată în 
mod corespunzător privind necesitatea 
omisiunii și împreună cu mențiunea 
jurisdicției sau a jurisdicțiilor fiscale în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29e) La articolul 19 se adaugă un nou 
alineat (2c):
O astfel de cerință de publicare încetează 
până la 31 decembrie 2026, atunci când 
încetează contractele dintre BEI sau FEI 
și beneficiarul sau intermediarul 
financiar pentru operațiuni.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 f (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(29f) La articolul 22, alineatul (1) 
al doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

În plus, BEI și FEI nu desfășoară 
operațiuni noi sau reînnoite cu entități 
înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile 
enumerate în cadrul politicii relevante a 
Uniunii privind jurisdicțiile necooperante, 

În plus, BEI și FEI nu desfășoară 
operațiuni noi sau reînnoite cu entități 
înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile 
enumerate în cadrul politicii relevante a 
Uniunii privind jurisdicțiile necooperante, 
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ori care sunt identificate ca țări terțe cu 
grad înalt de risc în sensul articolului 9 
alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
ori care nu respectă în mod efectiv 
standardele fiscale ale Uniunii sau cele 
convenite la nivel internațional referitoare 
la transparență și la schimbul de informații.

ori care sunt identificate ca țări terțe cu 
grad înalt de risc în sensul articolului 9 
alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1673 
a Parlamentului European și a Consiliului, 
ori care nu respectă în mod efectiv 
standardele fiscale ale Uniunii sau cele 
convenite la nivel internațional referitoare 
la transparență și la schimbul de informații.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 g (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 22 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(29g) La articolul 22, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. În operațiunile sale de finanțare și 
de investiții care fac obiectul prezentului 
regulament, BEI respectă principiile și 
standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu 
privire la prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și al 
finanțării terorismului, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/847 
al Parlamentului European și al Consiliului 
și în Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Îndeosebi, BEI condiționează atât 
finanțarea directă, cât și finanțarea prin 
intermediari în temeiul prezentului 
regulament de publicarea informațiilor 
privind beneficiarul real conform 
Directivei (UE) 2015/849.

„2. În operațiunile sale de finanțare și 
de investiții care fac obiectul prezentului 
regulament, BEI respectă principiile și 
standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu 
privire la prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și al 
finanțării terorismului, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/847 
al Parlamentului European și al Consiliului 
și în Directiva (UE) 2018/1673 a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Îndeosebi, BEI condiționează atât 
finanțarea directă, cât și finanțarea prin 
intermediari în temeiul prezentului 
regulament de publicarea informațiilor 
privind beneficiarul real conform 
Directivei (UE) 2018/1673.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)
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Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29h) Se adaugă un nou articol 22a:
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 
modalități care fac obiectul raportării în 
temeiul Directivei (UE) 2018/822 a 
Consiliului* în legătură cu modalitățile 
transfrontaliere care fac obiectul 
raportării, cu excepția cazului în care 
entitățile respective se angajează să 
anuleze modalitățile 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 modalități care fac 
obiectul raportării în temeiul Directivei 
(UE) 2018/822 a Consiliului în legătură 
cu modalitățile transfrontaliere care fac 
obiectul raportării, cu excepția cazului în 
care întreprinderile respective se 
angajează să anuleze modalitățile care fac 
obiectul raportării în cauză în termen de 
douăsprezece luni de la data contractului 
dintre BEI și beneficiar sau intermediarul 
financiar.
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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 
jurisdicțiilor necooperante;
(b) nu sunt controlate, direct sau indirect, 
de acționari în 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.
Existența unor legături cu jurisdicțiile 
necooperante poate să nu fie luată în 
considerare atunci când întreprinderea 
face dovada că este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:
(a) în cazul în care nivelul obligațiilor 
fiscale din ultimii trei ani în statul 
membru care acordă sprijinul este 
considerat adecvat în comparație cu cifra 
totală de afaceri sau cu nivelul 
activităților întreprinderii care beneficiază 
de sprijin, la nivel național și la nivel de 
grup, în aceeași perioadă;
(b) în cazul în care întreprinderea își ia 
angajamente obligatorii din punct de 
vedere juridic de a-și elimina, într-un 
termen scurt, legăturile cu jurisdicțiile 
aflate pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante, sub rezerva unei 
monitorizări și a unor sancțiuni adecvate 
în caz de nerespectare. 
Statele membre nu iau în considerare 
existența unor legături cu jurisdicțiile 
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aflate pe lista jurisdicțiilor necooperante 
în cazul în care întreprinderea are o 
prezență economică substanțială 
(susținută prin personal, echipamente, 
active și sedii, astfel cum reiese din faptele 
și circumstanțele relevante) și desfășoară 
o activitate economică semnificativă în 
jurisdicțiile necooperante. 
Entitățile care beneficiază de componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate 
comunică documentația care permite să 
se verifice exactitatea informațiilor, 
inclusiv prin intermediul autocertificării, 
la care se adaugă audituri/controale 
consolidate într-o etapă ulterioară, pentru 
a reduce riscul de neconformitate.
_________________
* Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului 
din 25 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 
schimbul automat obligatoriu de 
informații în domeniul fiscal cu privire la 
modalitățile transfrontaliere care fac 
obiectul raportării (JO L 139, 5.6.2018, 
p. 1).
** Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
26 iunie 2013 privind situațiile financiare 
anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului (Text cu relevanță pentru 
SEE) (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
*** Recomandarea Comisiei din 14.7.2020 
privind acordarea de sprijin financiar de 
stat întreprinderilor din Uniune cu 
condiția absenței legăturilor cu 
jurisdicțiile necooperante.
**** Directiva 2015/849/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării 
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terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei 
(JO L 141, 5.6.2015, p. 73). 

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 i (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(29i) La articolul 23, alineatul (2) 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

„Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 7 alineatele (13) și 
(14) se conferă Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani de la 4 iulie 2015. Comisia 
prezintă un raport cu privire la delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei respective de cinci 
ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.”

„Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 7 alineatele (13) și 
(14) și la articolul 9 alineatul (2a) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la 4 iulie 2015. Comisia 
prezintă un raport cu privire la delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei respective de cinci 
ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Amendamentul 49

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 j (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(29j) La articolul 23, alineatul (2) 
al doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7 alineatele (13) și (14) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere validității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7 alineatele (13) și (14) și la 
articolul 9 alineatul (2a) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 k (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 23 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(29k) La articolul 23, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

4. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 7 alineatul (13) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de o lună de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 

„4. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 7 alineatul (13) și al 
articolului 9 alineatul (2a) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de o lună de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
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înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu o lună la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu o lună la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. BEI poate prezenta Comitetului 
pentru investiții, după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, operațiunile de 
finanțare și de investiții aprobate de 
organismele sale de conducere în perioada 
dintre adoptarea propunerii Comisiei de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2015/2017 și semnarea acordului de 
garantare modificat rezultat în urma 
regulamentului modificat, dacă aceste 
operațiuni satisfac cerințele referitoare la 
sprijin din cadrul Instrumentului de sprijin 
pentru solvabilitate. Operațiunile care 
urmează a fi prezentate Comitetului 
pentru investiții nu trebuie să fi beneficiat 
anterior de sprijinul din partea garanției 
UE.

3. BEI poate prezenta Comitetului 
pentru investiții, după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, operațiunile de 
finanțare și de investiții aprobate de 
organismele sale de conducere în perioada 
dintre adoptarea propunerii Comisiei de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2015/2017 și semnarea acordului de 
garantare FEIS modificat rezultat în urma 
regulamentului modificat, dacă aceste 
operațiuni satisfac cerințele referitoare la 
sprijin din cadrul Instrumentului de sprijin 
pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
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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 
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).”;

(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 ar trebui să vizeze protejarea pieței 
unice de orice denaturare cauzată de 
epidemia de COVID-19. 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 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 53

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

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 de 
transformare ecologică sau digitală sau 
IMM-uri sunt vizate în mod special în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 54

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 

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții au obligația 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 
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este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

Or. en

Amendamentul 55

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, pe baza 
indicatorilor și aplicând metodologia 
stabilită de Comisie, 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.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director explică în scris Comitetul director explică în scris 
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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.

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. FEIS ar trebui să vizeze să acopere 
toate statele membre.”

Or. en


