
PA\1209674RO.docx PE654.115v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2020/0106(COD)

13.7.2020

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

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

Raportor pentru aviz: Robert Hajšel



PE654.115v01-00 2/23 PA\1209674RO.docx

RO

PA_Legam



PA\1209674RO.docx 3/23 PE654.115v01-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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. Astfel, va fi afectată 
deosebit de puternic capacitatea 
industrială a Uniunii, ceea ce va avea 
efecte negative asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-urilor) și va 
determina reducerea investițiilor pentru 
cercetare și inovare. De asemenea, în 
sectoarele afectate deosebit de puternic de 
criză IMM-urile, inclusiv 
microîntreprinderile, sunt reprezentate 
într-o proporție mai mare decât media, 
ceea ce poate să le reducă semnificativ 
capacitatea de a realiza transformarea 
ecologică și cea digitală. 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 inegalități pe 
piața internă. Capacitatea foarte diferită a 
statelor membre de a acorda ajutor de stat 
agravează acest aspect. Redistribuirea 
resurselor prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate (ISS) ar trebui să reflecte 
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această situație în mod corespunzător, 
oferind un sprijin financiar adecvat și 
evitând producerea unor efecte 
socioeconomice negative asupra 
industriilor și lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Efectele economice și sociale ale 
crizei de COVID-19, care au tulburat 
funcționarea pieței interne și au afectat 
capacitatea investițiilor private și 
ocuparea forței de muncă, pot periclita 
eforturile colective de la nivelul Uniunii și 
de la nivel național îndreptate înspre 
realizarea obiectivelor energetice și 
climatice până în 2030 și a neutralității 
climatice până cel târziu în 2050. În acest 
sens, Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate trebuie să contribuie la 
prevenirea acestor efecte.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 
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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].

investiții strategice, în scopul de a se 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de COVID-19 asupra 
întreprinderilor, industriilor și cetățenilor, 
pentru a nu exclude pe nimeni. Aceste 
resurse suplimentare trebuie utilizate astfel 
încât să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI], 
menținând și extinzând totodată 
oportunitățile de ocupare a forței de 
muncă pentru a evita excluziunea socială.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 5

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 și 
domiciliul fiscal într-un stat membru și să 
își desfășoare activitățile în Uniune în 
sensul că trebuie să desfășoare activități în 
ceea ce privește personalul, producția, 
cercetarea și dezvoltarea sau alte activități 
comerciale preponderent în Uniune și nu 
trebuie să fie controlate de o țară terță sau 
de o entitate dintr-o țară terță. 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 destinat întreprinderilor 
eligibile trebuie să fie acordat cu condiția 
ca acestea să își desfășoare 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. Întreprinderile trebuie să se 
angajeze să își continue activitățile și să 
își mențină personalul în Uniune și să 
introducă, dacă este cazul, limite pentru 
plata dividendelor, salariile cadrelor de 
conducere și programele de răscumpărare 
a acțiunilor. De asemenea, pentru a 
promova bunăstarea și redresarea 
economică în teritoriile lor respective și 
pentru a se evita noi tulburări pe piața 
internă, întreprinderile care beneficiază 
de sprijin trebuie să se angajeze să își 
continue activitățile în același stat 
membru și să nu prevadă o delocalizare 
într-un alt stat membru sau într-o țară 
terță cel puțin în perioada în care este 
acordat sprijinul.

__________________ __________________
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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 6

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Criteriile de finanțare în cadrul 
ISS trebuie să țină seama în mod prioritar 
de impactul economic, și nu de criza 
sanitară, provocat de pandemie în diferite 
state membre și sectoare. Acest lucru 
trebuie să se reflecte în modul în care 
sunt repartizate resursele către statele 
membre afectate.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Garanția UE acordată Băncii 
Europene de Investiții (BEI) trebuie 
majorată cu 66 436 320 000 EUR pentru a 
se crea o a treia componentă a FEIS – 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate – în cadrul căreia trebuie 
acordat sprijinul pentru solvabilitate. În 
cadrul programului Next Generation EU, 
Uniunea poate să finanțeze în mod direct 
BEI pentru a pune la dispoziție fonduri în 
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vederea realizării obiectivului ISS într-un 
timp cât mai scurt, fără să fie necesară 
mobilizarea resurselor respective pe 
piețele financiare.

Or. en

Amendamentul 8

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) BEI și Comisia, în cooperare cu 
statele membre, trebuie să asigure 
activitățile de sprijin necesare în materie 
de comunicare, adresate potențialilor 
beneficiari ai ISS precum întreprinderile 
vizate, IMM-urile și alți actori eligibili. De 
asemenea, trebuie acordată asistență 
tehnică statelor membre și 
întreprinderilor eligibile. La procesul de 
asigurare cu informațiile necesare ar 
trebui să contribuie activ și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții (EIAH). 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 
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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. ISS nu ar trebui să 
agraveze inegalitățile existente între 
statele membre, și nici să afecteze piața 
internă. La un an după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia ar trebui să determine dacă 
structura globală a Instrumentului de 
sprijin pentru solvabilitate este potrivită 
pentru realizarea scopului principal al 
acestuia, și anume acordarea în timp util 
a unui sprijin pentru solvabilitatea 
întreprinderilor eligibile aflate în 
dificultate.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Operațiunile de finanțare și de 
investiții trebuie aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european și Strategia de conturare a 
viitorului digital al Europei, noua strategie 
industrială pe termen lung, pilonul 
european al drepturilor sociale, legislația 
din domeniile energiei și climei, precum și 
la politica BEI de acordare a 
împrumuturilor, și ar trebui să contribuie 
la realizarea obiectivelor energetice și 
climatice prevăzute pentru 2030 și 2050. 
Aceste operațiuni trebuie să sprijine 
crearea unor locuri de muncă de calitate 
și durabile sau păstrarea celor existente și 
activitățile transfrontaliere din Uniune, 
precum și depășirea dificultăților cu care 
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se confruntă IMM-urilor în 
transformarea ecologică și digitală. Acest 
lucru ar trebui să joace un rol important 
în atenuarea efectelor negative ale crizei 
de COVID-19 prin crearea de oportunități 
pentru întreprinderi și IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 10

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 trebuie să stabilească 
aceste măsuri în strânsă cooperare cu 
statele membre, cu participarea activă a 
sindicatelor, organizațiilor societății civile 
și a părților interesate vizate, revenindu-le 
un rol esențial în calitate de planuri de 
redresare în urma crizei. Comitetul pentru 
investiții trebuie să repartizeze resursele 
ISS cu asigurarea unui echilibru 
geografic între statele membre.

Or. en

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru și care își 

(c) solvabilitatea întreprinderilor care 
sunt stabilite într-un stat membru, care nu 
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desfășoară activitatea în Uniune. sunt controlate de o țară terță sau de o 
entitate dintr-o țară terță și care își 
desfășoară activitatea și angajează 
salariați în Uniune.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2015/1017
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 – liniuța 1 (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 proiecte la care participă 
IMM-uri sau care contribuie în mod 
direct la realizarea obiectivelor energetice 
și climatice pentru 2030 și 2050 sau în 
conformitate cu Regulamentul privind 
taxonomia, se acordă condiții financiare 
mai favorabile.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 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 

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 
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de stat8, dar de atunci se confruntă cu 
riscuri semnificative legate de solvabilitate 
din cauza crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19;

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 trebuie să se 
angajeze să își continue activitățile și să 
își mențină personalul, precum și să nu 
delocalizeze locuri de muncă, capital și 
procese de producție în alte state membre 
sau în țări terțe și să introducă, dacă este 
cazul, limite pentru plata dividendelor, 
salariile cadrelor de conducere și 
programele de răscumpărare a acțiunilor.

__________________ __________________
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 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 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) includ legislația din domeniile climei 
și energiei și obiectivele energetice și 
climatice pe 2030 și 2050, pilonul 
european al drepturilor sociale, 
obiectivele de mediu privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, obiectivele tranziției ecologice și 
ale celei digitale, autonomia tehnologică, 
creșterea durabilă și favorabilă 
incluziunii, crearea de locuri de muncă de 
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calitate și inovarea”;

Or. en

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

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) La articolul 6 alineatul (1) se 
adaugă următoarea literă:
„(da) valorifică la maximum angajarea de 
salariați în Uniune”;

Or. en

Amendamentul 16

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

Textul în vigoare Amendamentul

(5c) la articolul (6) alineatul (1), 
litera (e) se modifică după cum urmează:

(e) sunt viabile din punct de vedere tehnic. „(e) sunt viabile din punct de vedere tehnic 
sau inovatoare.”

Or. en

[Acest amendament urmărește să modifice o dispoziție din actul existent – articolul 6 
alineatul (1) litera (e) – care nu a fost menționată în propunerea Comisiei.]
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) nr. 2015/1017
Articolul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 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, o nouă 
strategie industrială pentru Europa10a și 
Strategia pentru IMM-uri pentru o 
Europă sustenabilă și digitală10b și sprijină 
o redresare incluzivă și simetrică ulterioară 
pandemiei de COVID-19, acordând o 
atenție deosebită creării de locuri de 
muncă de calitate și durabile și 
investițiilor productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, 
precum și oricare dintre următoarele 
obiective generale:”

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

10a COM(2020) 0102.
10b COM(2020) 0103.

Or. en

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) își propune ca cel puțin 50 % din 
finanțarea din FEIS în cadrul componentei 
pentru infrastructură și inovare să sprijine 
elementele din proiecte care contribuie la 
politicile climatice, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul celei de a 
21-a Conferințe a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (COP 21). 
Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
nu este inclusă în acest calcul. BEI își 
utilizează metodologia convenită la nivel 
internațional pentru a identifica aceste 
elemente ale proiectelor de acțiune în 
domeniul climei sau modul de repartizare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 20

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

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

(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din FEIS în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este utilizată 
pentru a sprijini întreprinderile eligibile din 
statele membre și din sectoarele cele mai 
afectate economic de pandemia de 
COVID-19, care urmăresc menținerea 
sau chiar majorarea numărului de 
angajați în Uniune;

Or. en

Amendamentul 21

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

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se asigură că este acordată 
asistență tehnică statelor membre și 
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întreprinderilor. ISS este promovat 
întreprinderilor și IMM-urilor eligibile 
prin utilizarea instrumentelor existente în 
cadrul FEIS precum Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții (EIAH), mai ales IMM-urilor 
care ar putea să se confrunte cu sarcini 
administrative excesive.

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se asigură că finanțarea din FEIS 
în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate este 
utilizată pentru a sprijini întreprinderile 
eligibile care urmăresc să contribuie la 
realizarea obiectivelor climatice și 
energetice ale statelor membre care 
sprijină obiectivul neutralității climatice 
stabilit pentru 2050.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) nr. 2015/1017
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou) – 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, Comitetul director oferă 
orientări detaliate referitoare la 
metodologia, sectoarele și, respectiv, 
statele membre menționate la literele (a)-
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(cb), înainte ca ISS să devină operațional.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 2015/1017
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii din cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
sunt stabiliți într-un stat membru și își 
desfășoară activitatea în Uniune. Comitetul 
director stabilește eventualele cerințe 
necesare referitoare la controlul 
intermediarilor (fonduri, entități cu scop 
special și altele) în contextul oricăror 
considerații de ordine publică sau de 
securitate aplicabile.

4a. Intermediarii din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate sunt stabiliți într-un stat 
membru, nu sunt controlați de o țară terță 
sau de o entitate dintr-o țară terță și își 
desfășoară activitatea și își valorifică 
rezultatele în Uniune. Comitetul director 
stabilește eventualele cerințe necesare 
referitoare la controlul intermediarilor 
(fonduri, entități cu scop special și altele) 
în contextul intereselor economice ale 
Uniunii și al considerentelor de ordine 
publică sau de securitate.

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O sumă de până la 100 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
costurilor, pentru servicii de consultanță și 
pentru asistență tehnică și administrativă 
legate de crearea de fonduri, de entități cu 
scop special, de platforme de investiții și 
de alte entități prin intermediul cărora să 

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 
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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.

fie atinse scopurile urmărite de 
componenta dedicată sprijinului pentru 
solvabilitate, precum și legate de 
gestionarea acestora, inclusiv pentru 
sprijinul menționat la articolul 14 alineatul 
(2) litera (i), accentul fiind pus îndeosebi 
pe statele membre cu piețe de capital mai 
puțin dezvoltate. Asistența tehnică se 
axează, de asemenea, pe sprijinirea 
transformării ecologice și digitale a 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor și 
a microîntreprinderilor, finanțate în cadrul 
acestei componente. Serviciile de 
consultanță și asistența tehnică pun la 
dispoziția întreprinderilor și a IMM-urilor 
eligibile proceduri de simplificare și de 
reducere a sarcinii administrative. 
Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții (EIAH) vizează 
aceleași aspecte.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) nr. 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 prin intermediul 
investițiilor directe sau al altor mecanisme 
relevante, care furnizează capital și 
investiții de capital în întreprinderi.

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) nr. 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 sau cu o 
necesitate puternică de transformare 
ecologică sau digitală sunt vizate în mod 
special în cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2015/1017
Anexa II – secțiunea 6 – litera d (nouă) – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Întreprinderile înregistrate în 
paradisuri fiscale nu sunt eligibile pentru 
acest sprijin financiar.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 3
Regulamentul (UE) nr. 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 sau prin investiții directe sau 
alte mecanisme pertinente respectă 
garanții sociale și de mediu ridicate, în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Comitetul director și cu legislația din 
domeniile energiei și climei. Aceste 
orientări includ dispoziții corespunzătoare 
pentru evitarea sarcinilor administrative 
inutile, ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), instituie planuri de tranziție 
verde și investesc în activități conforme cu 
Regulamentul privind taxonomia. 
Întreprinderile înregistrează progrese și în 
procesul lor de transformare digitală, 
menținând totodată locurile de muncă de 
calitate în Uniune. Asistența tehnică este 
oferită pentru sprijinirea întreprinderilor în 
scopul realizării acestor tranziții.

Or. en

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- În cadrul componentei dedicate 
sprijinului pentru solvabilitate, produsele 
eligibile constau în cele al căror rezultat 
este asigurarea întreprinderilor și 
proiectelor cu investiții directe, cu alte 
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mecanisme pertinente, cu capital propriu 
intermediat sau cu cvasicapital propriu.

Or. en

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Concentrarea geografică (b) Concentrarea și diversificarea 
geografică

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) nr. 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), pentru a 
evita 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.
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Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – subpunctul 4
Regulamentul (UE) nr. 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 trebuie să vizeze cuprinderea tuturor 
statele membre.

Comitetul director explică în scris 
Parlamentului European și Consiliului 
deciziile sale referitoare la limitele 
indicative și specifice componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate. 
FEIS vizează în mod loial și adecvat toate 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director informează periodic, o 
dată la șase luni, începând cu ... [1 an de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la beneficiarii acestui 
instrument și la activitățile de sprijinire, 
pentru a se asigura o transparență totală, 
corectă și la timp a programului.

Or. en


