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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

IMM-urile europene s-au dovedit a fi principalii vectori ai creşterii şi ai asigurării unor locuri 
de muncă mai bune şi mai numeroase în Uniune. Ele se află în centrul strategiei Europa 2020 
şi vor juca un rol important la atingerea obiectivelor acesteia de creştere inteligentă, durabilă 
şi favorabilă incluziunii. Acest lucru este important mai ales în contextul economic actual. 
IMM-urile pot pregăti calea de ieşire din actuala criză economică şi a locurilor de muncă. În 
fond, 85% din totalul locurilor de muncă nou create în UE între 2002 şi 2010 au fost creare de 
către IMM-uri.

Pentru a îndeplini aceste sarcini ambiţioase, IMM-urile europene trebuie să fie sprijinite de 
către UE, atât din punct de vedere politic, cât şi din punct de vedere financiar. În prezent, 
Uniunii îi revine importanta responsabilitate de a aborda disfuncţionalităţile pieţei şi ale 
politicilor, care au subminat în mod grav competitivitatea IMM-urilor, şi de a exploata 
potenţialul de creştere al acestora. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin reducerea 
sarcinilor administrative şi birocratice şi prin facilitarea accesului la finanţare şi la pieţe 
pentru toate IMM-urile. Comisia a prezentat, în contextul următorului CFM 2014-2020, 
programul COSME, menit să ofere soluţii ambiţioase la aceste probleme, prin îmbunătăţirea 
condiţiilor-cadru pentru întreprinderile din UE şi prin promovarea antreprenoriatului. 

Bugetul total propus pentru programul COSME este de 2,5 miliarde de euro. Raportorul 
doreşte să sublinieze faptul că, chiar în condiţiile unei reduceri de fonduri, având în vedere 
negocierile foarte dificile aflate în curs referitoare la următorul CFM, nu se poate justifica 
nicio reducere pentru programe precum COSME, care sunt esenţiale pentru asigurarea 
competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă în Europa. De fapt, raportorul consideră că este 
de neconceput ca pachetul financiar pentru programul COSME să fie mai mic, în termeni 
reali, decât cel destinat programului CIP. De asemenea, pentru a asigura alocarea unor sume 
cât mai importante acestui domeniu, raportorul recomandă cu tărie să se atribuie acestui 
program, în mod suplimentar, sumele obţinute în urma eventualelor amenzi aplicate de 
Comisie întreprinderilor care nu respectă legislaţia UE din domeniul concurenţei. 

În cadrul noului program, ar trebui să se acorde o atenţie specială tinerilor antreprenori. 
Raportorul propune integrarea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” în cadrul 
programului COSME sub forma unei acţiuni separate. Acest program, care a fost iniţial 
propus de către Parlamentul European ca o acţiune pregătitoare, a fost pus în aplicare cu mult 
succes în ultimii ani, permiţând tinerilor antreprenori să cunoască şi să valorifice experienţa şi 
bunele practici din alte state membre. Dovedindu-se un adevărat succes, programul „Erasmus 
pentru tinerii antreprenori” merită un loc aparte în cadrul noului program, în scopul 
dezvoltării spiritului şi a competenţelor antreprenoriale ale tinerilor.  

În ceea ce priveşte restituirile de fonduri provenind de la instrumente financiare care aparţin 
de programul COSME, raportorul sprijină pe deplin propunerea Comisiei ca veniturile şi 
rambursările generate de un anumit instrument financiar să îi revină tot acestuia. Raportorul 
consideră că efectul multiplicator al acestor instrumente poate asigura un viitor mai viabil şi 
mai durabil pentru IMM-uri. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluţie legislativă
Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază faptul că pachetul 
financiar menţionat în propunerea 
legislativă are doar un caracter indicativ 
pentru autoritatea legislativă şi nu poate 
fi stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra 
regulamentului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluţie legislativă
Punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. reaminteşte rezoluţia din 8 iunie 2011 
privind investiţia în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă şi favorabilă 
incluziunii”1; reaminteşte că este necesar 
să se prevadă resurse suplimentare 
suficiente în următorul CFM pentru a 
permite Uniunii să îşi realizeze priorităţile 
politice existente şi noile sarcini prevăzute 
în Tratatul de la Lisabona, precum şi să 
facă faţă evenimentelor neprevăzute; 
solicită Consiliului, în cazul în care nu 
este de acord cu această abordare, să 
identifice în mod clar la care dintre 
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priorităţile sau proiectele sale politice ar 
putea renunţa în totalitate, în ciuda 
valorii lor adăugate europene dovedite; 
subliniază că, chiar şi cu o creştere cu cel 
puţin 5 % a nivelului resurselor pentru 
următorul CFM comparativ cu nivelul din 
2013, se poate aduce doar o contribuţie 
limitată la îndeplinirea obiectivelor şi a 
angajamentelor convenite ale Uniunii şi a 
principiului solidarităţii Uniunii.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluţie legislativă
Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. reafirmă poziţia exprimată în rezoluţia 
sa din 8 iunie 2011 şi anume că, în cadrul 
următorului CFM, ar trebui acordat un 
sprijin mai mare tuturor programelor şi 
instrumentelor menite să promoveze 
IMM-urile, în special acestui program şi 
iniţiativei „Small Business Act”;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cheltuielile realizate din fondurile 
Uniunii şi ale statelor membre pentru 
promovarea competitivităţii 
întreprinderilor şi a IMM-urilor ar trebui 
să fie coordonate mai bine pentru a 
asigura complementaritatea şi a 
îmbunătăţi eficienţa, vizibilitatea şi 
sinergiile bugetare; pachetul financiar 
pentru programul COSME 
(Competitivitatea întreprinderilor şi a 
IMM-urilor) nu ar trebui să fie mai mic, 



PE491.276v02-00 6/13 AD\911775RO.doc

RO

în termeni reali, decât creditele alocate 
programului-cadru CIP (Competitivitate 
şi inovare).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Sumele obţinute în urma amenzilor 
aplicate de Comisie întreprinderilor care 
nu respectă legislaţia UE din domeniul 
concurenţei ar trebui alocate 
Programului în plus faţă de pachetul său 
financiar.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor 
mici şi mijlocii. O atenţie deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor, 
întreprinderilor implicate în activităţi de 
artizanat şi întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenţie 
caracteristicilor specifice şi cerinţelor 
tinerilor antreprenori, noilor şi potenţialilor 
antreprenori şi femeilor antreprenor, 
precum şi grupurilor ţintă specifice, cum ar 
fi migranţii şi antreprenorii care aparţin 
unor grupuri vulnerabile sau defavorizate 
din punct de vedere social, precum 
persoanele cu handicap. Programul ar 
trebui să încurajeze, de asemenea, cetăţenii 
în vârstă să devină şi să rămână 
antreprenori, precum şi să promoveze 

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor 
mici şi mijlocii. O atenţie deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor, 
întreprinderilor implicate în activităţi de 
artizanat şi întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenţie 
caracteristicilor specifice şi cerinţelor 
tinerilor antreprenori, lucrătorilor 
independenţi, noilor şi potenţialilor 
antreprenori şi femeilor antreprenor, 
precum şi grupurilor ţintă specifice, cum ar 
fi migranţii şi antreprenorii care aparţin 
unor grupuri vulnerabile sau defavorizate 
din punct de vedere social, precum 
persoanele cu handicap. Programul ar 
trebui să încurajeze, de asemenea, cetăţenii 
în vârstă să devină şi să rămână 
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dreptul la o a doua şansă pentru 
antreprenori.

antreprenori, precum şi să promoveze 
dreptul la o a doua şansă pentru 
antreprenori. Ar trebui acordată o atenţie 
deosebită tinerilor antreprenori, în special 
prin lansarea programului „Erasmus 
pentru tinerii antreprenori”.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Multe dintre problemele în materie de 
competitivitate ale Uniunii implică 
dificultăţile pe care le au IMM-urile în a 
obţine acces la finanţare, deoarece acestea 
luptă pentru a-şi demonstra bonitatea şi 
întâmpină dificultăţi în a obţine acces la 
capitalul de risc. Acest lucru are un efect 
negativ asupra numărului şi calităţii 
întreprinderilor nou create şi asupra 
dezvoltării întreprinderilor. Valoarea 
adăugată pentru Uniune a instrumentelor 
financiare propuse constă, printre altele, în 
consolidarea pieţei unice pentru capitalul 
de risc şi în dezvoltarea unei pieţe 
financiare paneuropene pentru IMM-uri. 
Acţiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare utilizării de către statele 
membre a instrumentelor financiare pentru 
IMM-uri. Entităţile însărcinate cu punerea 
în aplicare a acţiunilor ar trebui să asigure 
adiţionalitatea şi să evite dubla finanţare 
prin resursele UE.

(12) Multe dintre problemele în materie de 
competitivitate ale Uniunii implică 
dificultăţile pe care le au IMM-urile în a 
obţine acces la finanţare, deoarece acestea 
luptă pentru a-şi demonstra bonitatea şi 
întâmpină dificultăţi în a obţine acces la 
capitalul de risc. Acest lucru are un efect 
negativ asupra numărului şi calităţii 
întreprinderilor nou create şi asupra 
dezvoltării întreprinderilor, precum şi 
asupra dorinţei noilor antreprenori de a 
prelua societăţi viabile în contextul unei 
succesiuni sau al unei preluări de afacere. 
Instrumentele financiare ale UE 
introduse în perioada 2007-2013, 
îndeosebi SMEG (mecanismul de 
garantare pentru IMM-uri), au adus o 
valoare adăugată dovedită, având impact 
pozitiv pentru cel puţin 120 000 de IMM-
uri şi contribuind la păstrarea a 851 000 
de locuri de muncă de la izbucnirea crizei 
financiare din 2008. Valoarea adăugată 
sporită pentru Uniune a instrumentelor 
financiare propuse constă, printre altele, în 
consolidarea pieţei unice pentru capitalul 
de risc şi în dezvoltarea unei pieţe 
financiare paneuropene pentru IMM-uri. 
Acţiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare utilizării de către statele 
membre a instrumentelor financiare pentru 
IMM-uri, iar statele membre ar trebui să 
facă tot ce le stă în putinţă pentru a creşte 
vizibilitatea unor astfel de instrumente pe 
teritoriul lor. Entităţile însărcinate cu 
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punerea în aplicare a acţiunilor ar trebui să 
asigure adiţionalitatea şi să evite dubla 
finanţare prin resursele UE.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a)Este important să se maximizeze 
impactul programului prin mobilizarea şi 
punerea în comun a resurselor financiare 
publice şi private, precum şi prin crearea 
unui efect de multiplicare al acestora.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Programul ar trebui să asigure un 
nivel maxim de transparenţă, 
responsabilitate şi control democratic al 
mecanismelor şi instrumentelor 
financiare inovatoare finanţate din 
bugetul Uniunii, în special în ceea ce 
priveşte contribuţia acestora, atât cea 
estimată, cât şi cea deja realizată, la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului, 
precum şi punerea sa în aplicare în modul 
cel mai eficient şi convivial, garantându-
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se, în acelaşi timp, certitudinea juridică şi 
accesibilitatea programului pentru toţi 
participanţii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Punerea în aplicare a programului 
ar trebui să fie monitorizată anual prin 
intermediul unor indicatori-cheie pentru 
a evalua rezultatele şi efectele obţinute. 
Aceşti indicatorii, care includ situaţia de 
referinţă, ar trebui să ofere o bază 
minimă pentru a evalua măsura în care 
au fost îndeplinite obiectivele 
programului.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabileşte un program pentru acţiunile 
Uniunii destinate îmbunătăţirii 
competitivităţii întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabileşte un program pentru acţiunile 
Uniunii destinate îmbunătăţirii 
competitivităţii întreprinderilor, cu accent 
special asupra activităţilor independente, 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici, de artizanat şi mijlocii (denumit în 
continuare „programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) diferenţa dintre numărul IMM-urilor 
nou înfiinţate şi numărul celor deja 
existente.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv 
în rândul grupurilor ţintă specifice;

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv 
în rândul grupurilor ţintă specifice, în 
special al tinerilor antreprenori.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de
2,522 miliarde EUR, dintre care 
aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt alocate 
instrumentelor financiare.

(1) În sensul punctului 17 din Acordul 
interinstituţional din .../.... între 
Parlamentul European, Consiliu şi 
Comisie privind cooperarea în materie 
bugetară şi buna gestiune financiară,
pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului pe întreaga sa 
durată este de [...] din totalul plafoanelor 
CFM pentru 2014-2020, dintre care 
aproximativ 60% sunt alocate 
instrumentelor financiare. Suma respectivă 
constituie, pentru autoritatea bugetară, 
referinţa principală în cursul procedurii 
bugetare anuale.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suma alocată instrumentelor 
financiare menţionată la alineatul (1) este 
o sumă orientativă care nu aduce atingere 
prerogativelor autorităţii bugetare. Ea 
poate fi adaptată în amonte sau în aval în 
cadrul procedurii bugetare anuale în 
funcţie de rezultatele obţinute la 
implementarea diferitelor instrumente 
financiare prevăzute la anexa II.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie o acţiune „Erasmus pentru 
tinerii antreprenori” în scopul dezvoltării 
competenţelor şi atitudinilor 
antreprenoriale.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educaţie, competenţe şi atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potenţialilor şi noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educaţie, competenţe, o 
mentalitate şi atitudini antreprenoriale, în 
special în cadrul educaţiei şi al formării, 
dar şi în rândul potenţialilor şi noilor 
antreprenori.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 18 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 
nr. XXXX/2012 [noul Regulament 
financiar], veniturile şi rambursările 
generate de un instrument financiar sunt 
alocate instrumentului financiar respectiv.
În cazul instrumentelor financiare deja 
instituite în cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2007-2013, veniturile şi 
rambursările generate de operaţiuni 
începute în această perioadă se alocă 
instrumentului financiar în perioada 2014–
2020.

(4) În conformitate cu articolul 18 
alineatul (3) litera (h) din Regulamentul
(UE) nr. XXXX/2012 [noul Regulament 
financiar], veniturile şi rambursările 
generate de un instrument financiar sunt 
alocate instrumentului financiar respectiv.
În cazul instrumentelor financiare deja 
instituite în cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2007-2013, veniturile şi 
rambursările generate de operaţiuni 
începute în această perioadă se alocă 
instrumentului financiar în perioada 2014–
2020.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa II – secţiunea „Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF)” – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu excepţia împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 150.000 EUR şi 
cu o scadenţă minimă de 12 luni. LGF este 
conceput astfel încât să se poată prezenta 
rapoarte privind IMM-urile inovatoare 
sprijinite, atât în ceea ce priveşte numărul, 
cât şi volumul împrumuturilor.

3. Cu excepţia împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 250.000 EUR şi 
cu o scadenţă minimă de 12 luni. În cazul 
finanţării unei preluări de afacere, 
valoarea împrumutului poate atinge 1 
milion de euro. LGF este conceput astfel 
încât să se poată prezenta rapoarte separate 
privind crearea de noi întreprinderi, 
transferul de întreprinderi, extinderea unor 
întreprinderi existente şi IMM-urile 
inovatoare sprijinite, atât în ceea ce 
priveşte numărul, cât şi volumul 
împrumuturilor.
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