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AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia 
în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Tulburările economice și sociale 
provocate de criza de COVID-19 reduc 
capacitatea de investiții publice și private, 
limitând astfel resursele financiare 
esențiale pentru tranziția către o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor. În acest sens, în cadrul 
programului Next Generation EU, 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să contribuie la 
reducerea acestui decalaj și să le permită 
statelor membre să realizeze investițiile 
necesare pentru a favoriza realizarea 
priorităților de durabilitate pe termen 
lung ale Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Dacă nu sunt tratate, 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.
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Amendamentul 3

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 și sociale grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
societăților comerciale, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), 
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.

Amendamentul 4

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 Cadrul7 privind ajutoarele de stat. 

(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 care 
are filiale fără o activitate economică 
reală într-o țară inclusă în lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri 
fiscale6a și trebuie să desfășoare activități 
substanțiale în Uniune pe toată durata 
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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.

acordării sprijinului. De asemenea, dacă 
este cazul, ele trebuie să suspende 
repartizarea de dividende, acordarea de 
prime directorilor executivi și 
răscumpărarea de acțiuni pentru o 
perioadă de 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 și la 
sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7, și nici 
să fi fost implicate în practici de spălare 
de bani, de finanțare a terorismului, de 
evitare a obligațiilor fiscale, de fraudă 
fiscală sau de evaziune fiscală. 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.

_________________ _________________
6a Concluziile Consiliului privind lista 
revizuită a UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale (JO C 64, 
27.2.2020, p. 8).

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). 

Amendamentul 5

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. 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. În termen de un an de la 
intrarea în funcțiune a Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate, Comisia ar 
trebui să evalueze eficacitatea și 
adecvarea acestui instrument pentru 
realizarea obiectivelor sale principale, 
inclusiv impactul său asupra atingerii 
obiectivelor climatice ale Uniunii.

Amendamentul 6

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 

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, în special la 
obiectivele sale climatice pentru 2030 și 
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viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

2050, la Pilonul european al drepturilor 
sociale și la obiectivele de dezvoltare 
durabilă, precum și la Pactul verde 
european, O nouă strategie industrială 
pentru Europa, O strategie pentru IMM-
uri pentru o Europă sustenabilă și 
digitală și la Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei. Trebuie, de 
asemenea, vizat sprijinul acordat 
activităților transfrontaliere.

Amendamentul 7

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 6 alineatul (1) litera 
(a), se adaugă următorul paragraf:
„Mai mult, sprijinul acordat în cadrul 
sprijinului pentru solvabilitate se acordă 
exclusiv întreprinderilor care:
- adoptă planuri conform orientărilor 
menționate la secțiunea 6 litera (d) din 
anexa II;
- respectă garanțiile minime prevăzute la 
articolul 18 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 al Parlamentului 
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European și al Consiliului*;
- nu au fost implicate și nici 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 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului**;
- nu fac parte dintr-un grup care are 
filiale fără activitate economică reală într-
o țară inclusă pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale***;
- nu plătesc dividende, rezerve și prime și 
nici nu răscumpără acțiuni timp de cel 
puțin doi ani după ce au beneficiat de 
sprijinul acordat în cadrul Instrumentului 
de sprijin pentru solvabilitate;
_________________
* Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).
** Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 
2013 cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
*** Concluziile Consiliului privind lista 
revizuită a UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale (JO C 64, 
27.2.2020, p. 8).”
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Amendamentul 9

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

Textul în vigoare Amendamentul

(5b) 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, 
în concordanță cu Acordul de la Paris și 
cu angajamentul asumat în cadrul 
acestuia de a realiza neutralitatea 
climatică până cel târziu în 2050, 
creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, crearea de locuri de 
muncă de calitate și coeziunea economică, 
socială și teritorială;”

Amendamentul 10

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 angajamentele Uniunii, în 
special cu obiectivele climatice ale 
Uniunii stabilite în [Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a cadrului pentru 
realizarea neutralității climatice și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a climei”)], 
cu Pactul verde european9 și, îndeosebi, cu 
Strategia UE pentru 2030 privind 
biodiversitatea9a, cu principiul „de a nu 
provoca prejudicii semnificative” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852 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 
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generale:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – paragraful 1 – 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 să sprijine elementele 
din proiecte care contribuie la politicile 
climatice, în conformitate cu obiectivele 
climatice și de mediu ale Uniunii, 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) și 
cu planurile naționale în materie de 
energie și climă. Finanțarea FEIS pentru 
IMM-uri și întreprinderile mici cu 
capitalizare medie nu este inclusă în acest 
calcul. BEI utilizează criteriile prevăzute 
în Regulamentul (UE) 2020/852 pentru a 
identifica aceste elemente ale proiectelor 
de acțiune în domeniul climei sau modul de 
repartizare a costurilor;

Amendamentul 12

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 

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
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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;

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, luând în considerare cele mai 
recente previziuni economice europene;

Amendamentul 13

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 din 
statele membre care adoptă un obiectiv 
național de realizare a neutralității 
climatice până în 2050.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se asigură că investițiile sunt în 
concordanță cu principiul de „a nu cauza 
prejudicii semnificative” și cu taxonomia 
UE pentru investiții durabile, stabilite 
prin Regulamentul (UE) 2020/852, atât 
pentru componenta ce ține de 
infrastructură și inovare, cât și pentru 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
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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.

Amendamentul 16

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 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.

Amendamentul 17

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

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.

Amendamentul 18

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

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui să se acorde 
prioritate investițiilor de tip greenfield 
(crearea de active). Investițiile de tip 
brownfield (extinderea și modernizarea 
activelor existente) pot fi sprijinite atât 
timp cât implică ecologizarea activelor 
existente. 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 
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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).

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).

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următoarea literă:
(ba) Toate investițiile sunt supuse 
taxonomiei UE pentru investiții durabile, 
stabilită prin Regulamentul (UE) 
2020/852, și criteriilor de referință ale UE 
privind tranziția climatică și aliniate la 
dispozițiile Acordului de la Paris. Toate 
aceste investiții respectă principiul de „a 
nu cauza prejudicii semnificative” și nu 
subminează eforturile depuse pentru o 
tranziție echitabilă către o economie fără 
emisii nete de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 20

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 

– Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă garanțiile sociale și 
de mediu ridicate, în conformitate cu 
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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.

orientările furnizate de Comitetul director. 
Aceste orientări trebuie să includă 
respectarea principiului de „a nu cauza 
prejudicii semnificative” menționat în 
Regulamentul (UE) 2020/852 și 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), instituie planuri de tranziție 
verde care demonstrează în fiecare an 
modul în care acestea utilizează sprijinul 
public primit pentru a-și alinia 
operațiunile cu obiectivele climatice și de 
mediu ale Uniunii și cu Acordul de la 
Paris. Întreprinderile sunt încurajate să 
înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.
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