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Amendamentul 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
de refacere a capitalurilor, rezultate în 
urma pandemiei de COVID-19, s-ar situa 
în jurul cifrei de 720 de miliarde EUR în 
2020. Această cifră ar putea crește dacă 
măsurile de limitare a mișcării persoanelor 
s-ar prelungi mai mult decât se estimează 
în prezent sau dacă acestea ar trebui 
reimpuse din cauza unei reizbucniri a 
contaminărilor. 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 internă. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

Or. en

Amendamentul 2
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 3
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 4
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 5
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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, 
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.

Or. en

Amendamentul 6
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate, 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 
ar trebui 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 ar trebui să desfășoare 
activități substanțiale în Uniune pe toată 
durata acordării sprijinului. Ele ar trebui, 
de asemenea, dacă este cazul, să suspende 
distribuția 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, finanțarea terorismului, evitarea 
obligațiilor fiscale, fraudă fiscală sau 
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 
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stat este mai limitată.

_________________ _________________
6a Concluziile Consiliului privind lista UE 
revizuită 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). 

Or. en

Amendamentul 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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. 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.
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disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

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

Or. en

Amendamentul 8
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 9
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și angajamentul asumat în 
cadrul acestuia de a realiza neutralitatea 
climatică până cel târziu în 2050, 
Strategia de conturare a viitorului digital al 
Europei și Pilonul european al drepturilor 
sociale. Aceste operațiuni ar trebui să 
sprijine crearea sau păstrarea locurilor de 
muncă de calitate și durabile și activitățile 
transfrontaliere în cadrul Uniunii, precum 
și să contribuie la tranziția verde și 
digitală a economiei europene.

Or. en

Amendamentul 10
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții ar trebui să sprijine o redresare 
macroeconomică simetrică în urma 
pandemiei de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 12
Michal Wiezik

Propunere de regulament
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Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european, Strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030 și Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei. 
Trebuie, de asemenea, vizat sprijinul 
acordat activităților transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Pactul verde se ocupă și de digitalizare. Dacă strategia de conturare a viitorului digital al 
Europei este menționată în mod explicit, la fel ar trebui să fie Strategia UE în domeniul 
biodiversității, având în vedere obiectivele semnificative de refacere a ecosistemelor terestre, 
marine și de apă dulce, obiective care necesită, de asemenea, finanțare privată și public-
privată.

Amendamentul 13
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate nu este conceput pentru a 
dirija economiile statelor membre într-o 
altă direcție. Operațiunile de finanțare și de 
investiții ar trebui să se axeze pe 
redresarea rapidă a economiilor statelor 
membre și, astfel, să împiedice o creștere 
și mai mare a șomajului.

Or. en

Amendamentul 14
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Întreprinderile mari care 
beneficiază de Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate ar trebui să fie 
obligate să adopte planuri de tranziție 
obligatorii, care să elaboreze modul în 
care își aliniază activitățile economice la 
obiectivele climatice ale Uniunii și 
contribuie la o economie mai circulară și 
la un ecosistem bogat în biodiversitate. 
Aceste planuri de tranziție ar trebui să 
includă o guvernanță adecvată în jurul 
riscului de sustenabilitate și să asigure că 
toate cheltuielile de capital viitoare sunt 
utilizate pentru activități economice 
durabile în conformitate cu cadrul UE, 
pentru a facilita realizarea de investiții 
durabile. Planurile ar trebui să prevadă 
eliminarea treptată a activităților care 
aduc atingeri grave oricărui obiectiv de 
mediu și transformarea acestor activități 
în activități cu impact neutru sau cu 
impact scăzut într-un interval de timp 
predefinit.

Or. en

Amendamentul 15
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Întreprinderile care beneficiază de 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să se angajeze în 
direcția respectării și aplicării principiului 
egalității salariale între femei și bărbați 
pentru muncă cu valoare egală și ar 
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trebui să includă în planurile de tranziție 
acțiuni care să acorde prioritate, dacă este 
necesar și în măsura posibilului, 
mecanismelor de pensionare anticipată, 
de muncă pe termen scurt sau unor 
măsuri echivalente, în loc de concedieri și 
noi măsuri de flexibilizare și precaritate a 
locurilor de muncă. De asemenea, 
întreprinderile care beneficiază de 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să se implice în 
formarea și recalificarea lucrătorilor 
către o tranziție verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 16
Alexandr Vondra

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Trebuie fixată o sumă de 
100 000 000 EUR pentru a se sprijini 
crearea 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, ținând seama totodată de 
transformarea digitală și de obiectivele 
Pactului verde european.

Or. en

Amendamentul 17
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
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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.

Or. en

Amendamentul 18
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

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;

Mai mult, sprijinul acordat în cadrul 
sprijinului pentru solvabilitate se acordă 
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 
European și al Consiliului8a;
– nu au fost implicate sau nu sunt în 
prezent cercetate sau urmărite penal 
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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 
Consiliului8b;
– nu fac parte dintr-un grup care are 
filiale fără activitate economică reală într-
o țară inclusă în lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale8c;
– nu plătesc dividende, rezerve sau 
bonusuri și nu răscumpără acțiuni pentru 
o perioadă de cel puțin doi ani după ce au 
beneficiat de sprijinul acordat în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate;

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

8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).
8a 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).
8b 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).
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8c Concluziile Consiliului privind lista UE 
revizuită a jurisdicțiilor necooperante în 
scopuri fiscale (JO C 64, 27.2.2020, p. 8).

Or. en

Amendamentul 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

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

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

Or. en

Amendamentul 20
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – paragraful 2
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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 se confruntă 
cu riscuri semnificative legate de 
solvabilitate din cauza crizei cauzate de 
pandemia de COVID-19 și care sunt 
considerate „întreprinderi aflate în 
dificultate”, conform definiției naționale 
în vigoare în țara în care își desfășoară 
activitatea;

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

Or. en

Justificare

Noțiunea de „întreprindere aflată în dificultate”, definită în Regulamentul (UE) nr. 651/2014, 
împiedică orice întreprindere care se afla deja într-o situație financiară dificilă înainte de 
sfârșitul anului 2019 să beneficieze de aceste dispoziții. Având în vedere faptul că multe țări 
au trecut prin mai multe crize în perioada 2018-2019, această sintagmă ar exclude de fapt 
majoritatea întreprinderilor de la primirea oricărui ajutor.

Amendamentul 21
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 22
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) La articolul 6, se introduce 
următorul alineat:
1a. Comisia elaborează un tablou de 
bord separat, specific componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, 
pentru a acorda un rating potențialelor 
întreprinderi beneficiare în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate în sensul articolului 7 
alineatul (12) din prezentul regulament. 
Doar întreprinderile care ating un punctaj 
minim sunt eligibile pentru sprijin în 
cadrul Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 23
Rob Rooken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 24
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea 
Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Nicolae Ștefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9, cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” 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 generale:

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

Or. en

Amendamentul 25
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 26
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă
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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 sprijină o redresare 
macroeconomică simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:

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

Or. en

Amendamentul 27
Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii și contribuie la 
obiectivele acestor politici, inclusiv cu 
Pactul verde european9, în special cu 
Strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 20309a și cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, și sprijină o 
redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, precum și 
oricare dintre următoarele obiective 
generale:

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

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

Or. en
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Amendamentul 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9, cu angajamentul asumat în 
cadrul său de a realiza neutralitatea 
climatică până cel târziu în 2050 și cu 
Strategia de conturare a viitorului digital al 
Europei10, și sprijină o redresare incluzivă 
și simetrică ulterioară pandemiei de 
COVID-19, precum și oricare dintre 
următoarele obiective generale:

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

Or. en

Amendamentul 29
Silvia Modig

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 

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

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

Or. en

Amendamentul 30
Alexandr Vondra

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 sprijină o redresare 
incluzivă și simetrică ulterioară pandemiei 
de COVID-19, ținând seama totodată de 
obiectivele extinse ale Uniunii, cum ar fi 
Pactul verde european9, inclusiv o 
tranziție echitabilă, și Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei10, 
precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:

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

Or. en

Amendamentul 31
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă
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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 în 
totalitate cu politicile Uniunii, în special 
cu Pactul verde european9 și cu Strategia 
de conturare a viitorului digital al 
Europei10, și sprijină o redresare incluzivă 
și simetrică ulterioară pandemiei de 
COVID-19, precum și oricare dintre 
următoarele obiective generale:

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

Or. en

Amendamentul 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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 corelate cu 
angajamentul întreprinderii beneficiare 
de a menține sau de a crea locuri de 
muncă durabile și de calitate în cadrul 
activităților sale derulate în UE.

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

Or. en

Amendamentul 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo
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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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

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 

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 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 
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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;

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice (COP 21) și cu angajamentul 
asumat în cadrul Pactului verde european 
de a realiza neutralitatea climatică până 
cel târziu în 2050. 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 și o 
integrează în criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852 de îndată ce 
aceste criterii sunt stabilite prin actele 
delegate relevante, pentru a identifica 
aceste elemente ale proiectelor de acțiune 
în domeniul climei și al mediului sau 
modul de repartizare a costurilor

Or. en

Amendamentul 35
Pascal Canfin, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds

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 

(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 
utilizează criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852 pentru a 
identifica aceste elemente ale proiectelor 
de acțiune în domeniul climei sau modul de 
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costurilor; repartizare a costurilor;

Or. en

Amendamentul 36
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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). 
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, precum și 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;

Or. en

Amendamentul 37
Silvia Modig

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera a
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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 50 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare și al 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate să sprijine elementele din 
proiecte care contribuie la obiective pentru 
climă și mediu, urmărind cheltuielile cu 
ajutorul taxonomiei UE stabilite prin 
Regulamentul (UE) 2020/852. Aceste 
proiecte sunt 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) și 
cu Pactul verde european. Finanțarea 
FEIS pentru IMM-uri și întreprinderile 
mici cu capitalizare medie nu este inclusă 
în acest calcul. BEI își utilizează 
metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 38
Michal Wiezik

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). 

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS să sprijine elementele 
din proiecte care contribuie la politicile 
climatice, în conformitate cu angajamentul 
Uniunii de a realiza neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon până în 
2050 și cu angajamentele asumate în 
cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților 
la Convenția-cadru a Organizației 
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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;

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice (COP 21), și la punerea în 
aplicare a obiectivelor Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030. 
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 și al biodiversității sau 
modul de repartizare a costurilor;

Or. en

Amendamentul 39
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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 60 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare și cel puțin 
50 % din finanțarea FEIS în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate 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;
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Or. en

Amendamentul 40
Alexandr Vondra

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 30 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de a 
21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 41
Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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;

Or. en

Amendamentul 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 43
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se asigură că cel puțin 50 % din 
finanțarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
sprijină activitățile care se califică drept 
durabile pentru mediu, în temeiul 
Regulamentului (UE) 2020/852;
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Or. en

Amendamentul 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 finanțarea 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.

Or. en

Amendamentul 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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 se angajează să 
păstreze sau să creeze locuri de muncă 
durabile și de calitate în cadrul 
activităților lor desfășurate pe teritoriul 
UE.

Or. en
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Amendamentul 46
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel 
Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez

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 obiectivul 
realizării neutralității climatice până în 
2050.

Or. en

Amendamentul 47
Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 48
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, 
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Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se asigură că finanțarea din FEIS 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este 
utilizată pentru a sprijini întreprinderile 
care respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” menționat 
în Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 49
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Michal Wiezik

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 cazul, Comitetul 
director oferă orientări detaliate cu privire 
la cerințele stabilite referitoare la literele 
(a)-(ca).

Or. en

Amendamentul 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele eligibile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate au ca rezultat furnizarea de 
capital sau de cvasicapital întreprinderilor 
menționate la articolul 3 litera (c). Pot fi 
folosite instrumente hibride, în 
conformitate cu anexa II, dacă aceste 
instrumente contribuie la îndeplinirea 
scopului urmărit de componenta 
menționată.

Instrumentele eligibile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate au ca rezultat furnizarea de 
capital sau de cvasicapital întreprinderilor 
menționate la articolul 3 litera (c). Pot fi 
folosite instrumente hibride, în 
conformitate cu anexa II, dacă aceste 
instrumente contribuie la îndeplinirea 
scopului urmărit de componenta 
menționată și dacă îndeplinesc normele 
convenite, aplicate în statele membre în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14a – paragraful 1
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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 50 000 000 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.

Or. en

Amendamentul 53
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

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 
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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.

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 
concentrează și pe sprijinirea transformării 
ecologice și digitale a întreprinderilor 
finanțate în cadrul acestei componente.

Or. en

Amendamentul 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 14a – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O sumă de până la 80 000 000 EUR din 
suma menționată la primul paragraf 
constituie venituri alocate extern în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar și intră sub 
incidența articolului 4 alineatele (4) și (8) 
din Regulamentul [EURI].

O sumă de până la 40 000 000 EUR din 
suma menționată la primul paragraf 
constituie venituri alocate extern în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar și intră sub 
incidența articolului 4 alineatele (4) și (8) 
din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 55
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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 

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

Or. en

Amendamentul 56
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile finanțate sunt supuse unui 
proces de verificare și urmărire a 
durabilității sociale, a climei și a 
mediului, în vederea reducerii la 
minimum a efectelor adverse și a 
maximizării beneficiilor pentru obiectivele 
sociale și de mediu ale Uniunii. În acest 
scop, entitățile care solicită finanțare 
furnizează informații adecvate pe baza 
orientărilor care urmează a fi elaborate 
de Comisie. Aceste informații includ 
proporția finanțării activităților 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (UE) 2020/852. 
Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea definită în orientări sunt 
excluse de la această evaluare.

Or. en

Amendamentul 57
Silvia Modig
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 1 – 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 tratate cu 
prioritate investițiile de tip greenfield 
(crearea de active). Investițiile de tip 
brownfield (extinderea și modernizarea 
activelor existente) pot fi sprijinite câtă 
vreme 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 
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 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 1 – litera a
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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, atât investițiile de tip 
greenfield (crearea de active), cât și 
investițiile de tip brownfield (extinderea și 
modernizarea activelor existente) sunt 
încurajate și 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).

Or. en

Amendamentul 59
Silvia Modig

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 1 – litera aa nouă 
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se introduce următoarea literă:
(ba) Toate investițiile sunt supuse 
taxonomiei UE pentru investiții durabile 
și criteriilor de referință ale UE privind 
tranziția climatică și aliniate la dispozițiile 
Acordului de la Paris. Ele respectă 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” și nu subminează eforturile 
depuse pentru o tranziție echitabilă către 
o economie cu emisii nete de gaze cu efect 
de seră egale cu zero.

Or. en

Amendamentul 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 61
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Alexandr Vondra

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
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 a 
contribui la obiectivele Pactului verde 
european, inclusiv tranziția echitabilă, 
sau la Strategia de conturare a viitorului 
digital al Europei, sunt vizate în mod 
special în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
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, 
precum și în sprijinirea și crearea de 
locuri de muncă durabile și de calitate, 
sunt vizate în mod special în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

Or. en
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Amendamentul 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale sau în 
condiții coerente cu normele naționale 
aplicabile în statele membre, acordând 
atenția cuvenită naturii europene a 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate și gestionării independente a 
fondurilor și a altor entități.

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

Or. en

Amendamentul 64
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
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, în conformitate cu orientările 
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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.

enunțate în temeiul articolelor 17 și 18 
din Regulamentul (UE) 2020/852 și 
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 vizate de obligația de a 
publica informații nefinanciare în temeiul 
articolului 19a sau 29a din Directiva 
2013/34/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului1a instituie planuri de tranziție 
verde și echitabilă. 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.

Aceste planuri de tranziție asigură, cel 
puțin, că:
– activitățile economice ale întreprinderii 
sunt aliniate la 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”)];
– dacă este cazul, activitățile economice 
ale întreprinderii sunt aliniate la 
obiectivele de mediu prevăzute la 
articolul 9 literele (b)-(f) din 
Regulamentul (UE) 2020/852;
– - se instituie o guvernanță adecvată 
pentru a evalua și minimiza riscurile 
legate de sustenabilitate;
– - toate cheltuielile de capital viitoare 
sunt utilizate pentru activele sau procesele 
asociate cu activități economice care se 
califică drept durabile din punctul de 
vedere al mediului, în conformitate cu 
articolele 3 și 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852;
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– sunt prevăzute eliminarea treptată a 
activităților care aduc atingeri grave 
oricărui obiectiv de mediu, în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852, și 
transformarea acestor activități în 
activități cu impact neutru sau cu impact 
scăzut într-un interval de timp predefinit;
– se stabilesc ținte pentru locuri de muncă 
de calitate și egalitatea de gen, care să 
includă obiective legate de egalitatea 
salarială.
Planurile de tranziție conțin ținte 
intermediare, sunt actualizate anual și 
oferă o evaluare ex-post cu privire la 
îndeplinirea țintelor intermediare.
Întreprinderile care nu fac obiectul 
obligației de a publica informații 
nefinanciare în temeiul articolului 19a 
sau 29a din Directiva 2013/34/UE pun în 
aplicare planuri de tranziție în care 
explică dacă și în ce măsură activitățile 
lor economice susțin obiectivele de mediu 
menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2020/852. Planurile 
de tranziție includ, după caz, ținte privind 
proporția cheltuielilor lor de capital și 
promovarea cheltuielilor operaționale 
aferente activelor sau proceselor asociate 
cu activități economice care se califică 
drept durabile din punctul de vedere al 
mediului, în temeiul articolelor 3 și 9 din 
Regulamentul (UE) 2020/852. Planurile 
includ, de asemenea, ținte legate de locuri 
de muncă de calitate și măsuri de 
conservare a locurilor de muncă, precum 
și ținte legate de egalitatea de gen, 
inclusiv ținte privind egalitatea salarială. 
Planurile de conțin ținte intermediare, 
sunt actualizate anual și oferă o evaluare 
ex post cu privire la îndeplinirea țintelor 
intermediare.
_______________________
1a Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 
2013 privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și 
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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 (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Amendamentul 65
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții se angajează să mențină și să 
creeze cât mai multe locuri de muncă 
durabile și de calitate, în măsura 
posibilului, în cadrul activităților lor 
derulate în UE.

Or. en
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Amendamentul 66
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă garanțiile sociale și 
de mediu ridicate, în conformitate cu 
orientările furnizate de Comitetul director 
și bazându-se pe Orientările OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale, pe 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară pentru un comportament 
responsabil în afaceri, pe Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului și pe principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” menționat 
la articolul 2 punctul 17 din 
Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a. 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) și sectoarele reglementate de 
Regulamentul (UE) 2020/852, instituie, în 
scopul de a primi sprijin, planuri de 
tranziție verde care au termene precise, se 
bazează pe știință și sunt aliniate la 
obiectivul Acordului de la Paris de a 
limita încălzirea globală la 1,5 °C. 
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.

__________________________
1a 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 67
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ștefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
Zacharopoulou, Nils Torvalds, Billy Kelleher

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 

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă garanțiile sociale și 
de mediu ridicate, în conformitate cu 
orientările furnizate de Comitetul director. 
Aceste orientări trebuie să includă 
respectarea principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” 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 utilizează sprijinul public 
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transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

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.

Or. en

Amendamentul 68
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă, dacă prezintă 
relevanță, garanțiile sociale și de mediu 
ridicate, în conformitate cu orientările 
furnizate de Comitetul director. Aceste 
orientări sunt în deplină concordanță cu 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii și includ 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 conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2020/852, în special 
sectoarele cărora li se aplică sistemul UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), instituie, în viitor, planuri de 
tranziție verde, în concordanță cu 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii și cu Acordul de la Paris, precum 
și cu planurile naționale în domeniul 
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tranziții. climei și al energiei. Întreprinderile sunt de 
asemenea încurajate să înregistreze 
progrese în procesul lor de transformare 
digitală. Asistența tehnică este disponibilă 
pentru sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 69
Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director și în concordanță cu 
Pactul verde european și cu angajamentul 
asumat în cadrul acestuia de a realiza 
neutralitatea climatică până cel târziu în 
2050. 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 
planuri de tranziție verde măsurabile pe 
baza criteriilor tehnice de examinare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2020/852. Întreprinderile sunt de asemenea 
încurajate să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
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Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 70
Silvia Modig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu 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 obligate să respecte 
principiile negocierii colective atunci 
când își desfășoară activitatea în țări în 
care aceste principii sunt în vigoare. În 
calitate de beneficiari ai fondurilor, 
acestea nu plătesc prime angajaților și 
nici dividende acționarilor. De asemenea, 
sunt încurajate să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
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realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 71
Alexandr Vondra

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt încurajate să respecte, în 
cea mai mare măsură posibilă, garanțiile 
sociale și de mediu 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 prin care să renunțe la 
astfel de activități în favoarea unor 
alternative mai puțin nocive, în 
concordanță cu obiectivul privind 
temperatura globală stabilit în Acordul de 
la Paris, care includ și gazele naturale, 
considerate combustibil-punte. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

Or. en
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Amendamentul 72
Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă 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), instituie planuri de tranziție 
verde și foi de parcurs pentru a adopta 
ținte climatice și a demonstra alinierea 
modelului de afaceri și a activităților lor 
la obiectivele stabilite în capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a. 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.

_________________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
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Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 73
Delara Burkhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă 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), instituie 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.
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tranziții.
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Amendamentul 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Silvia Modig
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții sunt obligate să respecte 
garanțiile sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director. Întreprinderile cu un 
anumit nivel de expunere la activități 
nocive pentru mediu, definite în 
conformitate cu taxonomia UE stabilită 
prin Regulamentul (UE) 2020/852, sunt 
obligate să instituie planuri de tranziție 
verde. Aceste planuri au termene precise, 
se bazează pe știință și sunt aliniate la 
obiectivul Acordului de la Paris de a 
limita încălzirea globală la 1,5 °C. 
Întreprinderile sunt de asemenea încurajate 
să înregistreze progrese în procesul lor de 
transformare digitală. Asistența tehnică 
este disponibilă pentru sprijinirea 
întreprinderilor în scopul realizării acestor 
tranziții.

Or. en


