
AM\1210357RO.docx PE655.703v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2020/0106(COD)

20.7.2020

AMENDAMENTELE
36 - 148
Proiect de aviz
Robert Hajšel
(PE654.115v01-00)

 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce 
privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

Propunere de regulament
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))



PE655.703v01-00 2/81 AM\1210357RO.docx

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\1210357RO.docx 3/81 PE655.703v01-00

RO

Amendamentul 36
Klemen Grošelj
în numele Grupului Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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. Acest lucru ar avea 
efecte deosebit de negative asupra IMM-
urilor din centrul industriei europene, în 
condițiile în care investițiile reduse în 
cercetare și inovare ar conduce la regres 
tehnologic și la pierderea avantajului 
tehnologic în cadrul concurenței 
mondiale. Impactul deficitului de capital 
va fi inegal de la un sector la altul și de la 
un stat membru la altul, ducând la 
divergențe și denaturări pe piața unică. 
Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect. Alocarea 
resurselor în cadrul Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate ar trebui să 
evite, în cea mai mare măsură posibilă, 
orice impact negativ asupra pieței interne.

Or. en
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Amendamentul 37
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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, 
de șomaj mai ridicat și de consecințe 
inerente semnificative asupra 
competitivității UE. Impactul deficitului de 
capital va fi inegal de la un sector la altul și 
de la un stat membru la altul, ducând la 
divergențe pe piața unică. Capacitatea 
foarte diferită a statelor membre de a 
acorda ajutor de stat agravează acest 
aspect.

Or. en

Amendamentul 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 

(1) Estimările Comisiei, obținute din 
datele de la nivelul firmelor, sugerează că 
suma necesară pentru satisfacerea nevoilor 
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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.

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 diferențe între regiuni și între 
țări. Capacitatea foarte diferită a statelor 
membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect.

Or. en

Amendamentul 39
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pandemia de COVID-19 a avut un 
impact semnificativ, brusc și neprevăzut 
asupra economiei UE, care la rândul său 
a împiedicat semnificativ capacitatea UE 
de a înregistra progrese în direcția 
priorităților politice, îndeosebi Acordul 
verde european și obiectivele conexe, 
precum țintele climatice, dezvoltarea 
infrastructurii energetice, strategia în 
materie de hidrogen etc., Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei, 
Strategia pentru IMM-uri pentru o 
Europă sustenabilă și digitală, Noua 
strategie industrială pentru o Europă 
competitivă pe plan mondial, verde și 
digitală și asigurarea unei autonomii 
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strategice deschise pentru o economie a 
UE competitivă, dinamică și sustenabilă. 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să fie un instrument 
vital pentru a asigura menținerea și/sau 
accelerarea progreselor către aceste 
obiective politice.

Or. en

Amendamentul 40
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 41
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În concordanță cu angajamentele 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de 
la Paris privind schimbările climatice și 
ODD, Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să contribuie la 
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acțiunile climatice principale și la 
realizarea țintei de 30 % pentru 
integrarea aspectelor legate de climă în 
CFM 2021-2027 și, prin urmare, cel puțin 
50 % din finanțarea FEIS în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate ar trebui să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
obiectivul de realizare a neutralității 
climatice până cel târziu în 2040.

Or. en

Amendamentul 42
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Obiectivul principal al 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să fie păstrarea 
unui număr cât mai mare posibil de locuri 
de muncă în Uniune, prin furnizarea de 
sprijin orientat către politici 
întreprinderilor din toate statele membre, 
care, și fără acest sprijin, sunt viabile pe 
termen lung; un alt obiectiv este să le 
permită să revină la capacitatea normală 
și să consolideze productivitatea și 
inovarea și să stimuleze ocuparea forței 
de muncă în toată Uniunea. Nu ar trebui 
acordat niciun sprijin în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate pentru activitățile care nu 
sunt în concordanță cu politicile Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 43
Klemen Grošelj
în numele Grupului Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie puse în practică 
măsuri de redresare și reziliență în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 

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

solvabilitate a Fondului european pentru 
investiții strategice, în scopul de a se 
aborda economic impactul economic fără 
precedent al crizei provocate de COVID-
19, acordând o atenție deosebită păstrării 
locurilor de muncă și a mijloacelor de 
subzistență prin sprijinirea IMM-urilor, 
întrucât acestea asigură două din trei 
locuri de muncă în UE. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate astfel încât să 
se asigure respectarea termenelor prevăzute 
în Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 45
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) FEIS a avut un succes deosebit în 
a mobiliza atât investiții private, cât și 
investiții publice în valoare de peste 500 
de miliarde EUR din iunie 2020, în 
beneficiul a aproximativ 1,4 milioane de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Participarea sectorului privat la 
mobilizarea investițiilor în urma 
pandemiei de COVID-19 este deosebit de 
importantă pentru a combate impactul 
negativ asupra economiei UE și, prin 
urmare, Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să se concentreze în 
principal pe atragerea de fonduri în 
investițiile private.

Or. en

Amendamentul 46
Klemen Grošelj
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în numele Grupului Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a contracara 
consecințele economice grave ale 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor, în special IMM-urilor și 
mai ales microentităților inovatoare și din 
domeniul tehnologiei, precum și 
microîntreprinderile familiale 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 47
Henrike Hahn
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 
pandemiei de COVID-19 în Uniune, 
întreprinderilor care s-au confruntat cu 
dificultăți din cauza crizei economice 
provocate de pandemie și care nu pot 
obține suficient sprijin prin finanțare bazată 
pe piață sau prin măsuri adoptate de statele 
membre, trebuie să li se furnizeze de 

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

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 48
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate este conceput pentru a depăși 
impactul economic al pandemiei COVID-
19. Este un mecanism de prevenire a 
falimentului întreprinderilor viabile și, 
prin urmare, un instrument menit să 
prevină șomajul în rândul cetățenilor UE. 
Instrumentul nu este conceput pentru a 
dirija economiile statelor membre într-o 
altă direcție. Orice acțiune întreprinsă în 
lumina instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate are drept scop prevenirea 
unor rate mai mari ale șomajului.

Or. en

Amendamentul 49
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul (4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 



PE655.703v01-00 12/81 AM\1210357RO.docx

RO

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

Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. 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. Comitetul 
director al FEIS ar trebui să 
predefinească parametri obiectivi, iar 
concentrarea sprijinului ar trebui să se 
bazeze pe acești parametri. Parametrii ar 
trebui să indice amploarea impactului 
economic al pandemiei de COVID-19 în 
statele membre, nu însă și capacitatea 
unui stat membru de a oferi ajutor de stat 
din proprie inițiativă.

__________________ __________________
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 50
Henrike Hahn
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 necooperante6a și ar trebui să 
desfășoare activități substanțiale în 
Uniune pe toată durata acordării 
sprijinului. Ele ar trebui, de asemenea, 
dacă este cazul, să suspende distribuirea 
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, de 
creșterea galopantă a ratelor șomajului 
și/sau în care disponibilitatea sprijinului 
pentru solvabilitate acordat de stat este mai 
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limitată.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ro/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ro/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en

Amendamentul 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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. Ca orice măsură de sprijin public 
de urgență, ISS este incompatibil cu 
utilizarea de paradisuri fiscale, cu 
răscumpărări de acțiuni, cu plăți de 
dividende către acționari sau cu 
acordarea de bonusuri către conducerea 
executivă.

__________________ __________________
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 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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 

(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 
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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.

sfârșitul anului 2019 să nu fi fost deja în 
dificultate, conform condițiilor prevăzute 
în Cadrul privind ajutoarele de stat7. În 
cazul microîntreprinderilor sau 
întreprinderilor mici, acestea este posibil 
să fi fost deja în dificultate la 
31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă 
obiectul procedurii colective de insolvență 
în conformitate cu legislația națională și 
să nu fi primit ajutor pentru salvare sau 
ajutor de restructurare. Sprijinul trebuie 
direcționat către întreprinderile eligibile 
care își desfășoară activitățile în statele 
membre și în sectoarele cele mai afectate 
de criza provocată de COVID-19 și/sau în 
care disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

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

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

Or. en

Justificare

Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate este construit în conformitate cu condițiile 
Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19 [Comunicarea C(2020)1863]. Cu ocazia celei mai recente 
modificări ale sale, [Comunicarea C(2020)4509 din 29 iunie 2020], cadrul își extinde 
domeniul de aplicare la microîntreprinderi și întreprinderi mici care erau în dificultate chiar 
înainte de 31 decembrie 2019. De aceea, ar fi oportun ca ISS să reia aceleași dispoziții.

Amendamentul 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să aibă un model de afaceri viabil, inclusiv 
norme privind proprietatea intelectuală 
și/sau capacități CD tehnologice robuste, 
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.

__________________ __________________
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 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Întreprinderile sprijinite în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să fie stabilite și să își 
desfășoare activitatea în Uniune, ceea ce 
înseamnă că trebuie să aibă sediul social 
într-un stat membru și să își desfășoare 
activitățile în Uniune în sensul că trebuie să 
desfășoare activități substanțiale în ceea ce 
privește personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități comerciale în 
Uniune. Acestea trebuie să realizeze 
activități care să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor vizate de prezentul 
regulament. Întreprinderile în cauză trebuie 
să 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, 
exceptând situațiile în care dificultățile cu 
care se confruntă acestea au fost agravate 
de epidemia de COVID-19. Sprijinul 
trebuie direcționat către întreprinderile 
eligibile care își desfășoară activitățile în 
statele membre și în sectoarele cele mai 
afectate de criza provocată de COVID-19 
și/sau în care disponibilitatea sprijinului 
pentru solvabilitate acordat de stat este mai 
limitată.

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

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

Or. en

Amendamentul 55
Seán Kelly
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în numele Grupului PPE
Pernille Weiss

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 56
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) reprezintă coloana vertebrală 
a economiei Uniunii și vor avea un rol 
esențial pentru o redresare economică 
bazată pe crearea de locuri de muncă. Din 
păcate, IMM-urile au fost grav afectate de 
criza provocată de pandemia de COVID-
19, până la 90 % dintre IMM-urile din 
UE suferind un impact economic, în 
special în sectorul serviciilor, al 
producției, al construcțiilor și al 
turismului, precum și în industriile 
culturale și creative. Instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate face parte 
dintr-o politică strategică de redresare a 
Uniunii, axată pe reîncadrarea oamenilor 
în câmpul muncii cât mai rapid posibil, în 
special prin furnizarea de sprijin adecvat 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 57
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Sprijinul furnizat în cadrul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să urmărească 
menținerea eficienței și competitivității 
piețelor UE. Instrumentul ar trebui să 
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evite favorizarea întreprinderilor aflate pe 
poziții mai puternice pe piață să își 
consolideze poziția de piață în dauna 
concurenților. Prin urmare, Comitetul 
director ar trebui să se asigure că ISS 
evită să contribuie la concentrarea pieței.

Or. en

Amendamentul 58
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Se preconizează că valoarea 
garanției UE disponibilă în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate va mobiliza investiții în 
economia reală în cuantum de până la 
300 000 000 000 EUR. Instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate contribuie la 
investiții în economia reală. Componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate 
nu contribuie în mod specific la 
refinanțarea datoriilor existente sub nicio 
formă și în niciun fel.

Or. en

Amendamentul 59
Henrike Hahn
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 

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 61
Klemen Grošelj
în numele Grupului Renew
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Doar o strategie industrială 
publică puternică poate garanta o 
dezvoltare industrială cu adevărat egală, 
durabilă și echitabilă, inclusiv locuri de 
muncă de înaltă calitate, precum și 
obiective sociale și de mediu ambițioase;

Or. en

Amendamentul 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 
hibridă, acțiuni preferențiale sau capital 
propriu convertibil) întreprinderilor 
eligibile, dar excluzând entitățile care 
vizează preluarea (sau capitalul de 
înlocuire) în vederea lichidării activelor. 
Comisia ar trebui să exercite periodic 
supravegherea și controlul utilizării 
fondurilor și să ia măsurile necesare 
pentru a sancționa utilizarea abuzivă a 
fondurilor de către actorii participanți.

Or. en

Amendamentul 64
Seán Kelly
în numele Grupului PPE



PE655.703v01-00 26/81 AM\1210357RO.docx

RO

Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Fondurile de investiții de capital, 
entitățile cu scop special, platformele de 
investiții, băncile și instituțiile naționale de 
promovare trebuie să furnizeze capital 
propriu sau cvasicapital (cum ar fi o datorie 
hibridă, acțiuni preferențiale, capital 
propriu convertibil, împrumuturi 
subordonate, avansuri rambursabile, 
participație pasivă și alte instrumente care 
sunt deosebit de utile pentru a furniza 
sprijin pentru solvabilitate IMM-urilor) 
întreprinderilor eligibile, dar excluzând 
entitățile care vizează preluarea (sau 
capitalul de înlocuire) în vederea lichidării 
activelor.

Or. en

Amendamentul 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 66
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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.

Or. en
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Amendamentul 68
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie să respecte criteriile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind taxonomia], 
inclusiv „principiul de a nu prejudicia în 
mod semnificativ” și să fie aliniate la 
prioritățile politice actuale ale Uniunii, în 
special obiectivele sale climatice pentru 
2030 și cele consacrate în legea climei 
[xxx], Pilonul european al drepturilor 
sociale și obiectivele de dezvoltare 
durabilă, precum și Pactul verde european, 
Noua strategie industrială pentru Europa, 
O strategie pentru IMM-uri pentru o 
Europă sustenabilă și digitală și Strategia 
de conturare a viitorului digital al Europei. 
Trebuie, de asemenea, vizat sprijinul 
acordat activităților transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 69
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 

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

Or. en

Amendamentul 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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, Pilonul european al 
drepturilor sociale, Carta socială 
europeană (revizuită) și Strategia de 
conturare a viitorului digital al Europei. 
Trebuie, de asemenea, vizat sprijinul 
acordat activităților transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 71
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Întreprinderile mari care 
beneficiază de ISS 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 
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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 72
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Întreprinderile care beneficiază de 
ISS ar trebui să se angajeze în direcția 
respectării și aplicării principiului 
egalității salariale între femei și bărbați 
pentru muncă cu valoare egală și ar 
trebui să includă în planurile 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 ISS ar 
trebui să se implice în formarea și 
recalificarea lucrătorilor către o tranziție 
verde și digitală.

Or. en
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Amendamentul 73
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cel puțin 60 % din operațiunile de 
finanțare și de investiții din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate ar trebui să sprijine IMM-
urile și întreprinderile cu capitalizare 
medie.

Or. en

Amendamentul 74
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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.

Or. en
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Amendamentul 75
Klemen Grošelj
în numele Grupului Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Comitetul pentru investiții din 
cadrul Regulamentului InvestEU trebuie să 
devină responsabil de acordarea garanției 
UE și în cadrul prezentului regulament, 
odată cu constituirea acesteia. Comitetul 
pentru investiții ar trebui să stabilească 
măsuri într-un mod care să asigure 
atractivitatea ISS pentru potențialii 
beneficiari, evitând birocrația, costurile 
excesive și sarcinile administrative, pe de 
o parte, iar pe cealaltă parte să asigure 
transparența și răspunderea în atingerea 
obiectivelor ISS.

Or. en

Amendamentul 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Comitetul pentru investiții din 
cadrul Regulamentului InvestEU trebuie să 
devină responsabil de acordarea garanției 
UE și în cadrul prezentului regulament, 
odată cu constituirea acesteia. Acest 
comitet trebuie să garanteze o participare 
activă a tuturor părților interesate, în 
special a sindicatelor.

Or. en
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Amendamentul 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 78
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 3 – 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 post 
COVID-19, cu un accent deosebit pe 
IMM-uri, care sunt stabilite într-un stat 
membru și care își desfășoară activitatea în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 79
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— un sprijin acordat unor fonduri, entități 
cu scop special, platforme de investiții sau 
altor mecanisme din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate; în 
special pentru proiectele care implică 
IMM-uri și care contribuie la realizarea 
obiectivelor energetice și climatice pentru 
2030 și 2050.

Or. en

Amendamentul 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
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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;

solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care corespund 
definiției „întreprinderii în dificultate”, 
astfel cum a fost stabilită prin 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014, și care 
sunt vizate de recenta a treia modificare 
adoptată de Comisie la 29 iunie 2020, 
care permite întreprinderilor aflate deja în 
dificultate la sfârșitul anului 2019 să 
beneficieze de aceste ajutoare;

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

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

Or. en

Amendamentul 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19. Sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă și în beneficiul 
întreprinderilor care erau deja în 
dificultate la 31 decembrie 2019, dacă 
dificultățile lor au fost agravate de 
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epidemia de COVID-19. Nicio 
întreprindere nou-creată nu intră în 
categoria de întreprinderi „în dificultate” 
în primii trei ani de la începerea 
operațiunilor în domeniul relevant de 
activitate;

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

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

Or. en

Justificare

Limitarea strictă a termenului la 31 decembrie 2019 nu ar ține cont de situația 
întreprinderilor a căror situație a fost agravată de pandemia de COVID-19 și care ar trebui 
să fie sprijinite de instrument.

Amendamentul 83
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, sau microîntreprinderilor sau 
întreprinderilor mici care erau deja în 
dificultate la 31 decembrie 2019, cu 
condiția să nu facă obiectul procedurii 
colective de insolvență în conformitate cu 
legislația națională și să nu fi primit 
ajutor pentru salvare sau ajutor de 
restructurare, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

__________________ __________________
8 Astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 

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 
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articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

(Această modificare se aplică în întregul 
text. Adoptarea sa impune modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. en

[articolul 6 alineatul (1) litera (a)]

Justificare

Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate este construit în conformitate cu condițiile 
Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19 [Comunicarea C(2020)1863]. Cu ocazia celei mai recente 
modificări ale sale, [Comunicarea C(2020)4509 din 29 iunie 2020], cadrul își extinde 
domeniul de aplicare la microîntreprinderi și întreprinderi mici care erau în dificultate chiar 
înainte de 31 decembrie 2019. De aceea, ar fi oportun ca ISS să reia aceleași dispoziții.

Amendamentul 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu toate acestea, sprijinul în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se acordă doar dacă este în 
beneficiul întreprinderilor care la sfârșitul 
anului 2019 încă nu erau în dificultate, 
conform condițiilor referitoare la ajutorul 
de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19; întreprinderile care 
beneficiază de sprijin se angajează să 
protejeze locurile de muncă și salariile și 
să nu distribuie dividende acționarilor sau 
prime conducerii executive pe durata 
primirii sprijinului și timp de șase luni 
ulterior;

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

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

Or. en

Amendamentul 86
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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;
– nu au fost implicate sau nu sunt în 
prezent cercetate sau urmărite penal 
pentru spălare de bani, finanțarea 
terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, 
fraudă fiscală sau evaziune fiscală; 
întreprinderile cu o cifră de afaceri 
consolidată de cel puțin 750 000 000 EUR 
întocmesc și pun gratuit la dispoziția 
publicului, în fiecare an, un raport cu 
informații privind impozitul pe venit, în 
conformitate cu articolul 89 din Directiva 
2013/36/UE;
– nu fac parte dintr-un grup care are 
filiale fără activitate economică reală într-
o țară inclusă în lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante1a;
– nu plătesc dividende, rezerve și bonusuri 
și nu răscumpără acțiuni pentru o 
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perioadă de cel puțin doi ani după ce au 
beneficiat de sprijinul acordat în cadrul 
ISS;
– respectă garanțiile minime menționate 
la articolul 18 din Regulamentul (UE) 
2020/852;
– nu realizează relocări sau transferuri de 
locuri de muncă, de capital și de procese 
de producție dintr-un stat membru în altul 
sau în afara Uniunii pe durata 
sprijinului;
– se angajează în direcția respectării și 
aplicării principiului egalității salariale 
între femei și bărbați pentru muncă cu 
valoare egală.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ro/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en

Amendamentul 87
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

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

(b) sunt coerente cu politicile Uniunii, 
inclusiv cu angajamentele UE pentru 
2030 în domeniul climei și energiei și cu 
obiectivul privind realizarea unei 
economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2040, crearea de locuri de 
muncă de calitate și coeziunea economică, 
socială și teritorială;
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Or. en

[Acest amendament urmărește să modifice o dispoziție în actul existent – articolul 6 
alineatul (1) litera (b) – care nu a fost menționată în propunerea Comisiei.]Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 88
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) La articolul 6, după alineatul (1) 
se introduce următorul alineat:
1a. Comisia elaborează un tablou de 
bord separat, specific componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate, 
pentru a acorda un punctaj 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 ar trebui să devină eligibile pentru 
sprijin în cadrul ISS.

Or. en

Amendamentul 89
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 90
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 12 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 7 alineatul (12), după 
primul paragraf se adaugă următorul 
paragraf 2:
Tabelul comparativ, care este un 
instrument la dispoziția Comitetului 
pentru investiții pentru a da prioritate 
utilizării garanției UE pentru operațiuni, 
inclusiv sprijinul oferit prin componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate 
anumitor întreprinderi care prezintă 
valoare adăugată și punctaje mai ridicate, 
este disponibil publicului după semnarea 
unui proiect. Publicarea nu conține 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
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legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 91
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

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

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23 
alineatele (1), (2),(3) și (5) pentru a 
completa prezentul regulament prin 
întocmirea unui tabel comparativ al 
indicatorilor, ce urmează să fie folosit de 
Comitetul pentru investiții pentru a asigura 
evaluarea independentă și transparentă a 
utilizării potențiale și reale a garanției UE, 
inclusiv a utilizării sale în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, prin furnizarea unui cadru 
metodologic de punctare a 
întreprinderilor care pot fi sprijinite prin 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate. Actele delegate respective se 
elaborează în strânsă cooperare cu BEI.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 92
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 7 – alineatul 14 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(7c) La articolul 7 alineatul (14), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Pe baza unei cereri din partea BEI, 
Comitetul director poate autoriza 
Comitetul pentru investiții să examineze un 
proiect al cărui punctaj la oricare dintre 
piloni este sub punctajul minim atunci 
când, potrivit concluziilor evaluării globale 
cuprinse în tabelul comparativ, operațiunea 
din cadrul proiectului respectiv ar trata o 
disfuncționalitate semnificativă a pieței sau 
ar prezenta un nivel ridicat de 
adiționalitate.

Pe baza unei cereri din partea BEI, 
Comitetul director poate autoriza 
Comitetul pentru investiții să examineze un 
proiect sau o întreprindere în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate al cărui (cărei) punctaj la 
oricare dintre piloni este sub punctajul 
minim atunci când, potrivit concluziilor 
evaluării globale cuprinse în tabelul 
comparativ, operațiunea din cadrul 
proiectului respectiv ar trata o 
disfuncționalitate semnificativă a pieței sau 
ar prezenta un nivel ridicat de 
adiționalitate.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 93
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 

eliminat
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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 94
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, în special cu obiectivele 
Uniunii stabilite pentru 2030, precum și 
cu obiectivele menționate în 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice („Legea europeană 
a climei”)] și cu criteriile stabilite în 
Regulamentul 2020/... (Regulamentul 
privind taxonomia), cu Pilonul european 
al drepturilor sociale, cu Pactul verde 
european9, cu noua Strategie industrială 
pentru o Europă competitivă pe plan 
mondial verde și digitală, cu Strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală 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)0640.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Amendamentul 95
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9, cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10, cu noua 
Strategie industrială pentru o Europă 
competitivă pe plan mondial, verde și 
digitală, cu Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală și 
cu obiectivele ambițioase ale programului 
Orizont Europa, și sprijină o redresare 
incluzivă și simetrică ulterioară pandemiei 
de COVID-19 în toate statele membre, 
precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)0640.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Amendamentul 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

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

Operațiunile în cauză sunt conforme cu 
politicile Uniunii, inclusiv cu Pactul verde 
european9, cu Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei10 și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și sprijină 
o redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19 care include 
menținerea locurilor de muncă de înaltă 
calitate și salariile bune în toate regiunile 
Uniunii, precum și oricare dintre 
următoarele obiective generale:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)0640.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Amendamentul 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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 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. Un sprijin specific ar trebui 
acordat cu prioritate întreprinderilor care 
desfășoară operațiuni în sectoare-cheie 
ale industriilor naționale:

__________________ __________________
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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 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, se adaugă litera (ca) cu 
următorul text:
(ca) dezvoltarea infrastructurii spațiale 
și a aplicațiilor din aval;

Or. en

Justificare

Impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 a demonstrat că și IMM-urile din 
sectorul spațial au nevoie de sprijin pentru solvabilitate.

Amendamentul 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, se adaugă litera (ga) cu 
următorul text:
‘(ga) industria modei;

Or. en



AM\1210357RO.docx 49/81 PE655.703v01-00

RO

Justificare

Impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 a demonstrat că și sectorul modei are 
nevoie de sprijin pentru solvabilitate.

Amendamentul 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10c) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, se adaugă litera (gb) cu 
următorul text:
(gb) comerțul cu amănuntul;

Or. en

Justificare

Impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 a demonstrat că și sectorul comerțului 
cu amănuntul are nevoie de sprijin pentru solvabilitate.

Amendamentul
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 d (nou)
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10d) La articolul 9 alineatul (2) al 
treilea paragraf, se adaugă litera (gc) cu 
următorul text: 
(gc) Operațiunile în cauză sunt 
corelate cu angajamentul întreprinderii 
beneficiare de a menține sau de a crea 
locuri de locuri durabile și de calitate în 
cadrul activităților sale derulate în UE;
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Or. en

Amendamentul 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

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 finanțarea din FEIS 
în cadrul componentei pentru infrastructură 
și inovare să sprijine, printre altele, 
elementele din proiecte care contribuie la 
realizarea sustenabilității. 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 de 
sustenabilitate ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 103
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 

(a) își propune ca cel puțin 80 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
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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;

pentru infrastructură și inovare și cel puțin 
50 % 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 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 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 50 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, iar cel puțin 20 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul CII să 
sprijine proiecte legate de eficiența 
energetică, 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 nu este 
inclusă în acest calcul. BEI își utilizează 
metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
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costurilor; elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 105
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se asigură că finanțarea FEIS este 
aliniată la criteriile de creditare ale BEI și 
la „principiul de a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, astfel cum este definit în 
Regulamentul UE privind taxonomia, și 
că investițiile finanțate în cadrul FEIS 
sunt supuse unei evaluări a 
sustenabilității pentru a se stabili dacă 
prezintă vreun impact de mediu, climatic 
sau social nociv;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 106
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

(ab) 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;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 107
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss

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 majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile 
cele mai afectate economic de pandemia de 
COVID-19, garantând totodată o 
răspândire geografică echilibrată între 
statele membre și evitând concentrarea 
pieței;

Or. en

Amendamentul 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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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 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 109
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a – paragraful 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 majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile, în special 
IMM-urile eligibile din statele membre și 
din sectoarele cele mai afectate economic 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 110
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos

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

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

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă acest amendament este adoptat, amendamentul 13 devine caduc.

Amendamentul 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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, în special 
IMM-urile eligibile din statele membre și 
regiunile în care disponibilitatea sprijinului 
pentru solvabilitate din partea statului este 
mai limitat.

Or. en

Amendamentul 112
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
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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, în special 
IMM-urile eligibile din statele membre în 
care disponibilitatea sprijinului pentru 
solvabilitate din partea statului este mai 
limitat.

Or. en

Amendamentul 113
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se asigură că asistența tehnică este 
oferită statelor membre și întreprinderilor, 
în special IMM-urilor, pentru a facilita 
distribuirea și absorbția pe scară largă a 
finanțării din Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate, prin utilizarea 
instrumentelor existente în cadrul FEIS, 
cum ar fi Platforma europeană de 
consiliere în materie de investiții (EIAH);

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.
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Amendamentul 114
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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) își propun ca cel puțin 65 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul 
componentei de sprijin pentru 
solvabilitate să fie utilizată pentru a 
sprijini întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) eligibile, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea UE 2003/361.

Or. en

Amendamentul 115
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) BEI pune la dispoziție parametri 
clari și obiectivi cu privire la alocarea 
finanțării FEIS în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Justificare

Dacă acest amendament este adoptat, amendamentul 12 devine caduc.
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Amendamentul 116
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) se asigură că finanțarea FEIS în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate este utilizată pentru a 
sprijini întreprinderile eligibile care 
urmăresc să contribuie la obiectivele 
climatice și energetice din statele membre 
care s-au angajat și pun în aplicare 
obiectivul privind realizarea neutralității 
climatice până cel târziu în 2050.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) 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.
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Or. en

Amendamentul 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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)-(d).

Or. en

Amendamentul 119
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (UE) 2015/1017
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3 (nou)

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.

În cazul finanțării sau al garanțiilor 
furnizate instituțiilor, platformelor de 
investiții, entităților cu scop special sau 
fondurilor deținute majoritar sau 
controlate de un stat membru, sunt 
eligibile în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate doar 
instrumentele de capital hibrid, cum ar fi 
acțiunile preferențiale, drepturile de 
participație la profit sau participațiile 
pasive, care asigură un rol pasiv al 
statului membru. Comitetul director oferă 
îndrumări detaliate cu privire la acest 
aspect.

Or. en

Amendamentul 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele eligibile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 

Instrumentele eligibile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
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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.

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 122
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 
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 200 000 000 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). O atenție deosebită trebuie 
acordată furnizării de asistență tehnică 
IMM-urilor. Este disponibilă și asistența 
tehnică pentru sprijinirea transformării 
ecologice și digitale a întreprinderilor 
finanțate în cadrul acestei componente.

Or. en
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Amendamentul 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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 
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 124
Henrike Hahn
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 

O sumă de până la 100 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 125
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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 160 000 000 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 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière
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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 127
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operațiunile din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate se 
raportează separat, după caz și după cum se 
stabilește în acordul de garantare. 
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 privind 
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instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088. 
Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea definită în orientări sunt 
excluse de la această evaluare.

Or. en

Amendamentul 128
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) La articolul 16, se adaugă 
următorul paragraf 3 după paragraful al 
doilea:
Acest raport separat conține, în special, o 
evaluare detaliată a contribuției în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate la tranziția verde și digitală a 
întreprinderilor beneficiare în cadrul 
mecanismului, după caz, pe baza 
planurilor de tranziție echitabilă stabilite 
de întreprinderile sprijinite.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 129
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 2 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui încurajate 
investițiile de tip greenfield (crearea de 
active). Investițiile de tip brownfield 
(extinderea și modernizarea activelor 
existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. În 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, finanțarea urmărește 
îmbunătățirea bazei de capital a 
întreprinderilor și a solvabilității acestora. 
Întrucât scopul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este 
stabilizarea economiei UE, această 
componentă se va concentra pe investițiile 
de tip greenfield. 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 130
Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Garanția UE se acordă pentru 
sprijinirea, în mod direct sau indirect, a 
finanțării operațiunilor noi. În domeniul 
infrastructurii, ar trebui încurajate 
investițiile de tip greenfield (crearea de 
active). Investițiile de tip brownfield 
(extinderea și modernizarea activelor 
existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. În 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, finanțarea urmărește 
îmbunătățirea bazei de capital a 
întreprinderilor, îndeosebi a IMM-urilor, 
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 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 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Garanția UE sprijină o gamă largă 
de produse pentru a permite FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte, fără a exclude finanțările de pe 
piața privată. În acest context, se 
preconizează că BEI va furniza finanțare în 
cadrul FEIS în scopul realizării unor 
investiții publice sau private în cuantum 
total de cel puțin 500 000 000 000 EUR în 
cadrul componentei pentru infrastructură și 
inovare și al componentei pentru IMM-uri 
luate împreună, inclusiv finanțarea 
mobilizată prin FEI în cadrul operațiunilor 
FEIS legate de instrumentele menționate la 
articolul 10 alineatul (2) litera (b), prin 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare și prin accesul sporit la 
finanțare al entităților cu până la 250 de 
angajați. Produsele eligibile includ, printre 
altele11, împrumuturi, 
garanții/contragaranții, finanțări de tip 
mezanin și subordonate, instrumente de pe 
piața de capital, inclusiv instrumente de 
îmbunătățire a calității creditului, și 
participații la capital sau la cvasicapital, 
inclusiv prin intermediul băncilor sau al 
instituțiilor naționale de promovare, al 
platformelor de investiții, al fondurilor sau 
al entităților cu scop special. În acest 
context, pentru a permite unei game extinse 
de investitori să investească în proiectele 
FEIS, se permite BEI să structureze 
portofolii corespunzătoare; În cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate, produsele eligibile constau în 
cele al căror rezultat este furnizarea de 
investiții, de capital sau cvasicapital 
intermediat întreprinderilor și proiectelor, 
dar excluzând entitățile care vizează 
preluarea (sau capitalul de înlocuire) în 
vederea lichidării activelor. Se 
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preconizează că BEI și FEI vor furniza 
finanțare în vederea atingerii unei ținte de 
investiții în valoare de până la 300 000 000 
000 EUR în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru investiții.

preconizează că BEI și FEI vor furniza 
finanțare în vederea atingerii unei ținte de 
investiții în valoare de până la 300 000 000 
000 EUR în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru investiții.

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

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

Or. en

Amendamentul 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Or. en

Amendamentul 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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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 (nouă) – 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

Amendamentul 134
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – 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, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 
și/sau întreprinderi cu un potențial ridicat 
de transformare ecologică sau digitală sunt 
vizate în mod special în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.

Or. en
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Amendamentul 135
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – 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 sau 
aflate în plin proces de transformare 
ecologică sau digitală sunt vizate în mod 
special în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale sau în 
condiții coerente cu Cadrul temporar 
privind ajutoarele de stat12 și cu recenta a 
treia modificare adoptată de Comisia 
Europeană la 29 iunie 2020, 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 12 Comunicare a Comisiei: Cadru temporar 
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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.

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 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – 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 privind 
ajutoarele de stat, 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 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții 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

Amendamentul 139
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

— Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de platformele 
de investiții respectă garanțiile sociale și 
de mediu, în conformitate cu orientările 
enunțate în temeiul articolului 17 și 
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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.

articolului 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 al 
articolului 29a din Directiva 2013/34/UE 
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.

Planurile de tranziție asigură, cel puțin, 
că:
– activitățile economice ale întreprinderii 
sunt aliniate la obiectivele climatice ale 
Uniunii pentru 2030, precum și la cele 
stabilite în [Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a cadrului pentru 
realizarea neutralității climatice („Legea 
europeană a climei”)];
– dacă este cazul, activitățile economice 
ale întreprinderii sunt aliniate la 
obiectivele de mediu prevăzute la 
articolul 9 literele (b)-(f) din 
Regulamentul (UE) 2020/852;
– se instituie o guvernanță adecvată 
pentru a evalua și minimiza riscurile 
legate de sustenabilitate;
– toate cheltuielile de capital viitoare sunt 
utilizate pentru activele sau procesele 
asociate cu activități economice care se 
califică drept durabile din punctul de 
vedere al mediului, în conformitate cu 
articolele 3 și 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852;
– prevăd eliminarea treptată a activităților 
care aduc atingeri grave oricărui obiectiv 
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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;
– stabilesc ținte pentru locuri de muncă de 
calitate și egalitatea de gen, care să 
includă obiective legate de egalitatea 
salarială;
Planurile de tranziție vor lua forma unor 
documente bazate pe știință și la nivelul 
întregii întreprinderi și se vor baza pe 
Orientările din 2019 ale Comisiei 
Europene privind raportarea informațiilor 
referitoare la climă. Aceste planuri de 
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 articolului 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 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 privind taxonomia. 
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.
IMM-urile beneficiază de șabloane 
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simplificate, care urmează să fie elaborate 
de către Comisie, precum și de asistență 
financiară și tehnică specifice atunci când 
își pun în aplicare planurile de tranziție.

Or. en

Amendamentul 140
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – 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 
garantează că sunt evitate sarcinile 
administrative inutile, în special pentru 
IMM-uri, și țin 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, îndeosebi a IMM-urilor, 
în scopul realizării acestor tranziții.

Or. en
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Amendamentul 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – 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 păstrarea 
locurilor de muncă de calitate și 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 cu ținte clare și ambițioase de 
reducere a emisiilor de CO2. 
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 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – liniuța 7 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

— Întreprinderile înregistrate în 
paradisuri fiscale, care sunt active fie în 
mod direct, fie prin filiale, în paradisuri 
fiscale, care nu pot dovedi în avans că 
desfășoară activități substanțiale în țările 
în cauză, nu sunt eligibile pentru sprijin 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate. 
Răscumpărarea de acțiuni și plata de 
dividende către acționari sau acordarea 
de prime către conducerea executivă sunt 
incompatibile cu sprijinul acordat în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 144
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
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Robert Roos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) litera (b) și pentru a evita, 
totodată, concentrarea excesivă într-un 
număr redus de state membre. Prin 
urmare, Comitetul director predefinește 
parametri obiectivi, pe baza cărora să 
poată fi ajustate limitele privind 
diversificarea și concentrarea investițiilor.

Or. en

Amendamentul 145
Jessica Stegrud
în numele Grupului ECR
Robert Roos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director stabilește limite 
specifice privind diversificarea și 
concentrarea în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
pentru a se asigura că sunt respectate 
cerințele corespunzătoare de la articolul 9 
alineatul (2a) literele (b) și (c) și pentru a 

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

evita, totodată, concentrarea excesivă într-
un număr redus de state membre. Prin 
urmare, Comitetul director predefinește 
parametri obiectivi, pe baza cărora să 
poată fi ajustate limitele privind 
diversificarea și concentrarea investițiilor.

Or. en

Amendamentul 146
Seán Kelly
în numele Grupului PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) 2015/1017
Anexa II – secțiunea 8 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director explică în scris 
Parlamentului European și Consiliului 
deciziile sale referitoare la limitele 
indicative și specifice componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate. 
FEIS ar trebui să vizeze să acopere toate 
statele membre.

Comitetul director pune la dispoziție fără 
întârziere această analiză și explică în 
scris Parlamentului European și Consiliului 
deciziile sale referitoare la limitele 
indicative și specifice componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate. 
FEIS ar trebui să acopere și să sprijine 
dezvoltarea egală și durabilă a tuturor 
regiunilor UE.

Or. en

Amendamentul 148
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en


