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Anexă
(1)

Secțiunea 2 se modifică după cum urmează:
(a)

la litera (b), se adaugă al doilea paragraf, după cum urmează:
„Se evită acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi, cu excepția cazului în
care este necesar pentru sprijinirea investițiilor private în transporturi în țări
beneficiare ale fondurilor de coeziune sau în proiecte de transport
transfrontaliere care implică cel puțin o țară beneficiară a fondurilor de
coeziune.”;

(b)

la litera (c), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:
„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, 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.”.

(2)

În secțiunea 3, se adaugă următoarea literă (d):
„(d) prezența uneia sau mai multora dintre următoarele caracteristici ar duce, în
mod normal, la o clasificare a unei operațiuni în categoria activităților speciale:

(3)
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–

subordonare în raport cu alți creditori, inclusiv băncile naționale de
promovare și creditorii privați;

–

participare la instrumente de partajare a riscurilor în care poziția asumată
expune BEI la niveluri de risc ridicate;

–

expunere la riscuri specifice, precum tehnologia netestată, dependența de
contrapartide noi, lipsite de experiență sau cu nivel de risc ridicat,
structurile financiare noi sau riscul pentru BEI, sectorul sau zona în
cauză;

–

caracteristici legate de capital, precum plățile legate de performanță sau

–

alte aspecte identificabile care generează un risc de expunere sporit
potrivit orientărilor BEI privind politica aferentă riscului de credit.”.

În secțiunea 5, se adaugă următoarea teză:

2

RO

„Tabelul comparativ este publicat imediat după semnarea unei operațiuni în
cadrul garanției UE, informațiile sensibile din punct de vedere comercial fiind
excluse.”.
(4)

Secțiunea 6 se modifică după cum urmează:
(a)

litera (b) se modifică după cum urmează:
(i)

la prima liniuță, prima și a doua teză se înlocuiesc cu următorul
text:
„Pentru operațiunile legate de datorie, BEI sau FEI efectuează o
evaluare a riscurilor standard, care cuprinde calculul probabilității
de nerambursare și al ratei de recuperare. Pe baza acestor
parametri, BEI sau FEI cuantifică riscul pentru fiecare operațiune.”;

(ii)

la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text:
„Fiecărei operațiuni legate de datorie i se atribuie o clasificare în
funcție de risc (Clasificarea operațiunilor de împrumut) conform
sistemului BEI sau FEI de clasificare a împrumuturilor.”;

(iii) la a treia liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text:
„Proiectele sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, iar
finanțarea BEI este structurată conform principiilor bunei gestiuni
bancare și respectă principiile gestionării riscurilor ridicate stabilite
de BEI sau FEI în orientările sale interne.”;
(b)

litera (c) se modifică după cum urmează:
(i)

la prima liniuță, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:
„Pentru a se stabili dacă o operațiune implică sau nu riscuri de
capital, indiferent de forma sa juridică și de nomenclatură, se
recurge la evaluarea standard a BEI sau a FEI.”;

(ii)

la a doua liniuță, prima teză se înlocuiește cu următorul text:
„Operațiunile BEI legate de capital se realizează în conformitate cu
normele și procedurile interne ale BEI sau ale FEI.”.
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(5)

În secțiunea 7, la litera (c), se șterge cuvântul „inițiale”.

(6)

Secțiunea 8 se modifică după cum urmează:
(a)

la primul paragraf, din a doua teză se șterge cuvântul „inițiale”;

(b)

la litera (a) primul paragraf, din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”;

(c)

la litera (b), din prima teză se șterge cuvântul „inițiale”.

3

RO

