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Amendamentul 1
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere Small Business Act
(COM(2008)394),
Or. en

Amendamentul 2
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere raportul grupului de
lucru pentru întreprinderi din cadrul
Guvernului Regatului Unit
(octombrie 2013),
Or. en

Amendamentul 3
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Referirea 5
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei
privind adecvarea reglementărilor UE
(COM(2012)0746),

– având în vedere Comunicarea Comisiei
privind adecvarea reglementărilor UE
(COM(2013)685),
Or. en
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Amendamentul 4
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere Rezoluția
Parlamentului European intitulată
„Îmbunătățirea accesului la finanțare al
IMM-urilor” (T7-0036/2013),
Or. en

Amendamentul 5
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere noul program pentru
ocuparea forței de muncă și inovare
socială (EaSI) care, printre altele, va
extinde sprijinul acordat furnizorilor de
microcredite în temeiul actualului
Instrument european de microfinanțare
Progress,
Or. en

Amendamentul 6
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere raportul Eurofound din
ianuarie 2013 intitulat „Born global: The
potential of job creation in new
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international businesses”,
Or. en

Amendamentul 7
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Referirea 11 b (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere raportul Eurofound din
2013 intitulat „Public policy and support
for restructuring in SMEs”,
Or. en

Amendamentul 8
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Referirea 11 c (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
– având în vedere raportul Eurofound din
ianuarie 2010 intitulat „Job creation
measures”,
Or. en

Amendamentul 9
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Considerentul A
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

A. întrucât înființarea unei întreprinderi în
Europa durează între 13 zile (Regatul Unit)
AM\1009328RO.doc

A. întrucât înființarea unei întreprinderi în
Europa durează în medie între 13 zile
5/131

PE522.799v02-00

RO

și 40 de zile (Malta);1

(Regatul Unit) și 40 de zile (Malta) și costă
până la 20 % din venitul pe cap de
locuitor;1

__________________

__________________

1

1

http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS

http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURShttp://ec.europa.eu/enterprise/pol
icies/sme/facts-figuresanalysis/performance-review/#h2-2
Or. de

Amendamentul 10
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul A
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

A. întrucât înființarea unei întreprinderi în
Europa durează între 13 zile (Regatul
Unit) și 40 de zile (Malta);1

A. întrucât există diferențe îngrijorătoare
între statele membre în ceea ce privește
timpul necesar pentru înființarea unei
întreprinderi, variind de la 13 zile la 40 de
zile, în unele cazuri;1

__________________

__________________

1

1

http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS

http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS
Or. en

Amendamentul 11
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Considerentul A
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

A. întrucât înființarea unei întreprinderi
în Europa durează între 13 zile (Regatul
PE522.799v02-00

RO

A. întrucât durata de înființare a unei
întreprinderi în Europa variază între 13 și
6/131
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Unit) și 40 de zile (Malta);1

40 de zile.

__________________

__________________

1

http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS.
Or. fr

Amendamentul 12
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Considerentul B
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

B. întrucât rigiditățile pieței muncii au
fost identificate ca având un impact
negativ asupra creării de locuri de
muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 13
Inês Cristina Zuber
Propunere de rezoluție
Considerentul B
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

B. întrucât rigiditățile pieței muncii au fost
identificate ca având un impact negativ
asupra creării de locuri de muncă;

B. întrucât crearea unei piețe a forței de
muncă calificate, cu lucrători motivați și
cu garantarea drepturilor lor sociale și de
muncă a fost identificată ca având un
impact pozitiv asupra întreprinderilor;
Or. pt
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Amendamentul 14
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul B
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

B. întrucât rigiditățile pieței muncii au fost
identificate ca având un impact negativ
asupra creării de locuri de muncă;

B. întrucât unele norme în domeniul
muncii care combină flexibilitatea și
siguranța muncii pot presupune un cadru
mai favorabil pentru crearea de locuri de
muncă;
Or. es

Amendamentul 15
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Considerentul B
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

B. întrucât rigiditățile pieței muncii au fost
identificate ca având un impact negativ
asupra creării de locuri de muncă;

B. întrucât rigiditățile pieței muncii au fost
identificate în unele țări ca având un
impact negativ asupra unei piețe a muncii
favorabilă incluziunii în cadrul căreia
există un decalaj între membri și outsideri
în ceea ce privește securitatea;
Or. en

Amendamentul 16
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Considerentul B
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

B. întrucât rigiditățile pieței muncii au fost
identificate ca având un impact negativ

B. întrucât diverși factori precum
rigiditățile pieței muncii, costurile forței de
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asupra creării de locuri de muncă;

muncă ridicate și birocrația au fost
identificate ca având un impact negativ
asupra creării de locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 17
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Considerentul C
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

C. întrucât piața unică poate juca un rolcheie în atingerea obiectivelor Europa 2020
în materie de ocupare a forței de muncă;

C. întrucât piața unică și potențialul
resurselor umane europene pot juca un
rol-cheie în atingerea obiectivelor
Europa 2020 în materie de ocupare a forței
de muncă;
Or. en

Amendamentul 18
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul D
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

D. întrucât IMM-urile reprezintă coloana
vertebrală a economiei UE și au un
potențial imens de creare de locuri de
muncă;

D. întrucât IMM-urile reprezintă coloana
vertebrală a economiei UE și au un
potențial imens de creare de locuri de
muncă, fiind responsabile pentru 85 %
dintre locuri de muncă nou-create;
Or. en

Amendamentul 19
Anthea McIntyre
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ea. întrucât costul per angajat pentru
respectarea obligațiilor de reglementare
poate fi de până la 10 ori mai are pentru
IMM-uri decât pentru întreprinderile
mari (COM(2011)803);
Or. en

Amendamentul 20
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ea. întrucât, din cauza crizei financiare și
a crizei creditelor care a rezultat în
consecință, IMM-urile se confruntă cu
cele mai mari costuri pentru credite și
restrângerea disponibilității acestora;
întrucât, potrivit Institutului de finanțe
internaționale, întreprinderile mai mici
din țările periferice plătesc cu 4-6 puncte
procentuale mai mult pentru
împrumuturile bancare decât omologii lor
din Europa Centrală, fiind puse în fața
unor dezavantaje considerabile și, astfel,
împiedicând perspectivele regiunii de
redresare economică și de creare efectivă
de locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 21
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)
PE522.799v02-00
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Eb. întrucât obligațiunile corporative,
capitalul propriu și piețele securitizărilor
din Europa rămân relativ subdezvoltate în
comparație cu alte economii, iar
finanțarea non-bancară rămâne în mare
măsură inaccesibilă IMM-urilor,
subminându-le potențialul de creștere și
de creare de locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 22
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ec. întrucât, fiind puternic dependente de
piețele interne, IMM-urile s-au confruntat
cu o scădere bruscă a cererii și, în același
timp, cu o luptă mai mare comparativ cu
societățile mai mari în a stabili piețe de
export sau a găsi unele noi;
Or. en

Amendamentul 23
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ed. întrucât IMM-urile sunt extrem de
diverse, prin urmare, necesitând
programe ajustate pe parcursul întregului
lor ciclu de viață, care iau în considerare
în mod adecvat dimensiunea lor/cifra lor
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de afaceri și nevoile lor financiare;
Or. en

Amendamentul 24
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Eb. întrucât furnizarea eficientă de
servicii este esențială pentru creșterea
economică viitoare, inovare și crearea de
locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 25
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Eb. întrucât, deși avem cea mai bine
educată generație de tineri din istoria
Europei, iar statele membre au investit
sume enorme de bani în educație și
formare profesională, tinerii noștri sunt
în mare măsură deconectați de la piața
muncii, iar competențele lor rămân
neutilizate, întrucât concurează pentru
funcții temporare și plătite insuficient;
Or. en

Amendamentul 26
Phil Bennion
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ea. ia act de rolul important jucat de
Fondul social european în oferirea de
asistență statelor membre pentru a oferi
oportunități și formare șomerilor în
vederea reintegrării pe piața muncii;
Or. en

Amendamentul 27
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ea. întrucât rata șomajului în rândul
tinerilor europeni (15-24) a atins nivelul
nesustenabil de 23 %, iar în statele
membre cel mai grav afectate de criză a
atins peste 50 %; întrucât acest șomaj
masiv în rândul tinerilor duce la un exod
de inteligență imens și subminează în mod
considerabil capacitatea noastră de
creștere economică durabilă în viitor;
Or. en

Amendamentul 28
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ec. întrucât UE este amenințată de
perspectiva unei „creșteri economice fără
locuri de muncă” care va submina în

AM\1009328RO.doc
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continuare structura socială și economică
a societăților noastre, precum și
perspectivele pe termen lung ale UE de a
concura de pe o poziție de egalitate în
cadrul unei economii globalizate bazate
pe cunoaștere;
Or. en

Amendamentul 29
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Subtitlul 1
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

Crearea de locuri de muncă

(Nu privește versiunea în limba română.)
Or. de

Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 1
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

1. este preocupat de costurile,
complexitatea și durata înființării unei
întreprinderi în anumite părți ale Europei;
consideră că, dacă se dorește ca UE să
redevină competitivă, statele membre
trebuie să depună eforturi pentru a
simplifica și a accelera acest proces;

1. este preocupat de costurile,
complexitatea și durata înființării unei
întreprinderi în anumite părți ale Europei;
consideră că, dacă se dorește ca UE să
redevină competitivă, statele membre
trebuie să depună eforturi pentru a
simplifica și a accelera acest proces,
precum și pentru a reduce costurile
aferente;
Or. de
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Amendamentul 31
Heinz K. Becker
Propunere de rezoluție
Punctul 1
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

1. este preocupat de costurile,
complexitatea și durata înființării unei
întreprinderi în anumite părți ale Europei;
consideră că, dacă se dorește ca UE să
redevină competitivă, statele membre
trebuie să depună eforturi pentru a
simplifica și a accelera acest proces;

1. este preocupat de costurile,
complexitatea și durata înființării unei
întreprinderi în anumite părți ale Europei;
consideră că, dacă se dorește ca UE să
redevină competitivă, statele membre
trebuie să depună eforturi pentru a
simplifica și a accelera acest proces
precum și să adopte măsuri de asistență și
sprijin suficiente;
Or. de

Amendamentul 32
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 1
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

1. este preocupat de costurile,
complexitatea și durata înființării unei
întreprinderi în anumite părți ale Europei;
consideră că, dacă se dorește ca UE să
redevină competitivă, statele membre
trebuie să depună eforturi pentru a
simplifica și a accelera acest proces;

1. este preocupat de costurile,
complexitatea și durata înființării unei
întreprinderi în anumite părți ale Uniunii
Europene; consideră că, dacă se dorește ca
UE să își îmbunătățească competitivitatea,
statele membre trebuie să depună eforturi
pentru a simplifica și a accelera acest
proces;
Or. en

Amendamentul 33
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
1a. observă că întreprinderile noi care se
internaționalizează rapid și intensiv după
înființare dau dovadă de contribuții
promițătoare la economie, creând chiar
ele inovare, promovând inovarea în alte
societăți, implicându-se în lanțurile de
aprovizionare de la nivel internațional și
creând locuri de muncă durabile și de
bună calitate; cu toate acestea, subliniază
că aceste societăți se confruntă cu
provocări considerabile în etapa de
înființare care trebuie realizată rapid,
precum și cu niveluri reduse de capital,
astfel încât procedurile de înființare cu
costuri reduse, simple și rapide să le
aducă beneficii;
Or. en

Amendamentul 34
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 2
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

2. ia act de faptul că tendințele globale au
creat presiuni concurențiale, precum și
oportunități pentru întreprinderi; subliniază
necesitatea ca statele membre să creeze un
cadru de reglementare adecvat pentru a
ajuta întreprinderile să creeze locuri de
muncă;

2. ia act de faptul că tendințele de la nivel
mondial au creat presiuni concurențiale,
precum și oportunități pentru întreprinderi;
subliniază necesitatea ca statele membre să
creeze un cadru de reglementare adecvat
pentru a promova crearea de locuri de
muncă durabile și decente;
Or. en

Amendamentul 35
Phil Bennion

PE522.799v02-00
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Propunere de rezoluție
Punctul 2
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

2. ia act de faptul că tendințele globale au
creat presiuni concurențiale, precum și
oportunități pentru întreprinderi; subliniază
necesitatea ca statele membre să creeze un
cadru de reglementare adecvat pentru a
ajuta întreprinderile să creeze locuri de
muncă;

2. ia act de faptul că tendințele de la nivel
mondial au creat presiuni concurențiale,
precum și oportunități pentru întreprinderi;
subliniază necesitatea ca statele membre și
Uniunea Europeană să creeze un cadru de
reglementare adecvat pentru a ajuta
întreprinderile să creeze locuri de muncă și
să asigure în același timp un mediu de
lucru sigur;
Or. en

Amendamentul 36
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 2
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

2. ia act de faptul că tendințele globale au
creat presiuni concurențiale, precum și
oportunități pentru întreprinderi; subliniază
necesitatea ca statele membre să creeze un
cadru de reglementare adecvat pentru a
ajuta întreprinderile să creeze locuri de
muncă;

2. ia act de faptul că tendințele globale au
creat presiuni concurențiale, precum și
oportunități pentru întreprinderi; subliniază
necesitatea ca statele membre să creeze un
cadru de reglementare și fiscal adecvat
pentru a ajuta întreprinderile să creeze
locuri de muncă;
Or. fr

Amendamentul 37
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
2a. este ferm convins că întreprinderile

AM\1009328RO.doc
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pot să creeze locuri de muncă doar dacă
există condiții adecvate, inclusiv accesul
la o forță de muncă calificată,
disponibilitatea unor condiții contractuale
flexibile și menținerea la minimum a
sarcinilor administrative;
(mutat aici de la punctul 15)
Or. de

Amendamentul 38
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 3
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare și piața forței de muncă;

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să instituie reformele
necesare în vederea promovării unei mai
bune adecvări a competențelor, a
spiritului antreprenorial, a unei politici
mai bune de stimulente fiscale, a unei
puneri în valoare a stagiilor și a învățării,
pentru a generaliza respectarea
principiilor RSI, pentru a facilita accesul
pe piață și pentru a face piața forței de
muncă accesibilă tuturor absolvenților sau
persoanelor care nu au absolvit;
Or. fr

Amendamentul 39
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 3
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

3. consideră că, în vederea unui mediu
PE522.799v02-00
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favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare și piața forței de muncă;

favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
Uniunii Europene, să abordeze următorii
factori: calificarea specialiștilor, spiritul
antreprenorial, schimbările demografice,
accesul pe piață, finanțare, nevoile
specifice ale IMM-urilor și o mai bună
legiferare;
Or. de

Amendamentul 40
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 3
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare și piața forței de muncă;

3. consideră că, în vederea unui mediu mai
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare, piața forței de muncă și
reglementările și birocrația excesive de la
nivel național;
Or. en

Amendamentul 41
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 3
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
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factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare și piața forței de muncă;

factori: investițiile publice durabile,
concurența loială pentru întreprinderile
sociale și responsabile din punctul de
vedere al mediului, competențele, spiritul
antreprenorial, impactul schimbărilor
demografice, drepturile la locul de muncă,
trecerea de la impozitarea muncii la
impozitarea de mediu, proprietatea și
consumul, accesul pe piață, finanțarea pe
termen lung și piața forței de muncă;
Or. en

Amendamentul 42
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 3
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare și piața forței de muncă;

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, dacă este cazul, să
abordeze următorii factori: competențe,
spiritul antreprenorial, schimbările
demografice, accesul pe piață, finanțare și
piața forței de muncă;
Or. en

Amendamentul 43
Heinz K. Becker
Propunere de rezoluție
Punctul 3
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii

3. consideră că, în vederea unui mediu
favorabil creării de locuri de muncă, statele
membre trebuie, cu sprijin din partea
instituțiilor UE, să abordeze următorii
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factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
finanțare și piața forței de muncă;

factori: competențe, spiritul antreprenorial,
schimbările demografice, accesul pe piață,
reducerea costurilor administrative,
finanțare și piața forței de muncă;
Or. de

Amendamentul 44
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
3a. subliniază potențialul de creare de
locuri de muncă al economiei ecologice
care, potrivit estimărilor Comisiei, ar
putea crea cinci milioane de locuri de
muncă până în 2020 numai în sectoarele
eficienței energetice și al energiei din
surse regenerabile, cu condiția să fie puse
în aplicare politici ambițioase privind
schimbările climatice și energia; invită
statele membre să asigure niveluri
suficiente de investiții în aceste domenii și
să anticipeze competențe viitoare ale
lucrătorilor, precum și să garanteze
calitatea așa-numitelor locuri de muncă
„ecologice”;
Or. en

Amendamentul 45
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
3a. ia act de rolul important al
acordurilor UE de liber schimb în crearea

AM\1009328RO.doc

21/131

PE522.799v02-00

RO

și păstrarea de investiții și de locuri de
muncă în statele membre ale UE;
Or. en

Amendamentul 46
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
3a. susține că o creștere constantă și
aprofundarea pieței interne a UE creează
multe oportunități importante noi pentru
întreprinderi de toate dimensiunile și cu
siguranță ar trebui să constituie un cadru
flexibil pentru promovarea
antreprenoriatului și a activității
independente și că, de asemenea, o bună
funcționare necesită stabilirea de
standarde minime, în special în ceea ce
privește sănătatea și siguranța publică și
la locul de muncă, siguranța alimentară și
protecția mediului;
Or. el

Amendamentul 47
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Subtitlul 2
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

Competențe

Calificarea specialiștilor
Or. de
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Amendamentul 48
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 4
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

4. consideră că UE se confruntă cu deficite
și neconcordanțe grave în ceea ce privește
competențele, care constituie o piedică în
calea creșterii economice;

4. consideră că UE se confruntă cu deficite
și neconcordanțe în ceea ce privește
competențele în anumite regiuni și
sectoare, care constituie o piedică în calea
îndeplinirii obiectivelor Strategiei
Europa 2020;
Or. en

Amendamentul 49
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 4
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

4. consideră că UE se confruntă cu deficite
și neconcordanțe grave în ceea ce privește
competențele, care constituie o piedică în
calea creșterii economice;

4. consideră că UE se confruntă cu deficite
și neconcordanțe grave în ceea ce privește
competențele, care constituie o piedică în
calea creșterii economice; ia act de faptul
că în UE există peste 1,85 milioane de
posturi vacante; este îngrijorat de faptul
că rezultatele recente ale Sondajului
privind competențele adulților (PIAAC)
realizat de OCDE și sprijinit de DG
Educație și Cultură din cadrul Comisiei
arată că 20 % din populația UE în vârstă
de muncă are competențe de alfabetizare
și competențe numerice slabe, iar 25 %
dintre adulți nu au competențe pentru a
utiliza TIC;
Or. en
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Amendamentul 50
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
4a. consideră că politicile active în
favoarea stagiilor, a formărilor continue,
a parteneriatelor școală-întreprinderi și a
învățării ar putea permite o mai bună
adecvare a competențelor căutate de
întreprinderi;
Or. fr

Amendamentul 51
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 5
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

5. constată tendința spre locuri de muncă
cu un nivel mai ridicat de calificare,
aproape 90 % din locurile de muncă
preconizate a fi create sau a deveni vacante
până în 2020 necesitând calificări de nivel
mediu sau înalt;

5. constată tendința spre locuri de muncă
cu un nivel mai ridicat de calificare,
aproape 90 % din locurile de muncă
preconizate a fi create sau a deveni vacante
până în 2020 necesitând calificări de nivel
mediu sau înalt; observă, de asemenea, că
politica comercială europeană
desfășurată de mai mulți ani a determinat
Europa să se specializeze în servicii sau în
înalta tehnologie în detrimentul
sectoarelor industriale sau agricole care
prevăd locuri de muncă mai puțin
calificate;
Or. fr

Amendamentul 52
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
PE522.799v02-00

RO
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Propunere de rezoluție
Punctul 5
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

5. constată tendința spre locuri de muncă
cu un nivel mai ridicat de calificare,
aproape 90 % din locurile de muncă
preconizate a fi create sau a deveni vacante
până în 2020 necesitând calificări de nivel
mediu sau înalt;

5. constată tendința spre locuri de muncă
cu un nivel mai ridicat de calificare,
aproape 90 % dintre locurile de muncă
preconizate a fi create sau a deveni vacante
până în 2020 necesitând calificări de nivel
mediu sau înalt; subliniază importanța
investițiilor în educație, în învățarea pe tot
parcursul vieții și în mobilitatea forței de
muncă, pentru a ocupa aceste locuri de
muncă cu lucrători calificați;
Or. en

Amendamentul 53
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
5a. ia act de faptul că excelența, inovarea
și resursele umane ale Uniunii constituie
avantajele sale comparative, diminuând
astfel investițiile în cercetare, educație și
formare, dar și ratele foarte ridicate ale
șomajului atât în state individuale, cât și
în statele aflate sub presiunea monedei
euro, inclusiv în multe state europene în
care se caută locuri de muncă pe alte
piețe; ia act de faptul că exodul de
inteligență constituie un obstacol major în
calea dezvoltării, a creșterii
competitivității UE și a promovării
antreprenoriatului;
Or. el
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Amendamentul 54
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 6
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori;

6. consideră că sistemele educaționale și
de formare profesională din unele state
membre ar trebui adaptate mai bine la
nevoile întreprinderilor în materie de
competențe; constată cu îngrijorare că, în
anul 2015, deficitul estimat de personal
calificat în domeniul TIC din UE va crește
la un nivel situat între 384 000 și 700 000
și că oferta de competențe științifice,
tehnologice, inginerești și matematice nu
va fi pe măsura cererii crescânde a
întreprinderilor în anii următori;
Or. en

Amendamentul 55
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 6
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori;

6. subliniază că sistemele educaționale și
de formare profesională din Europa ar
trebui să fie convergente cu nevoile
viitoare ale întreprinderilor în materie de
competențe, dar, separat de aceasta, să
aibă ca obiectiv principal dotarea
persoanelor fizice cu competențe și
abilități; constată cu îngrijorare că, în anul
2015, deficitul estimat de personal calificat
în domeniul TIC din UE va crește la un
nivel situat între 384 000 și 700 000 și că
oferta de competențe științifice,
tehnologice, inginerești și matematice nu
va fi pe măsura cererii crescânde a
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întreprinderilor în anii următori; observă
cu îngrijorare deficiențele în ceea ce
privește competențele și lipsa de forță de
muncă calificată necesară pentru a lucra
cu tehnologii cu emisii reduse de dioxid
cardon; solicită sprijin pentru lucrătorii
care dețin competențe scăzute sau
perimate, din cauza economiilor în
schimbare, pentru a preveni riscul de
șomaj structural și de inactivitate;
Or. en

Amendamentul 56
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 6
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori;

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe STIM (științifice,
tehnologice, inginerești și matematice) nu
va fi pe măsura cererii crescânde a
întreprinderilor în anii următori, în timp ce
rata în scădere a femeilor care participă
la domeniile respective nu a fost abordată
în mod corespunzător;
Or. en

Amendamentul 57
Nadja Hirsch
Propunere de rezoluție
Punctul 6
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori;

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori; prin urmare, statele
membre ar trebui încurajate să înființeze
sisteme de formare duale pentru așanumitul domeniu STIM, în care există
deja o nevoie majoră de personal
calificat;
Or. de

Amendamentul 58
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 6
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori;

6. este preocupat de faptul că sistemele
educaționale și de formare profesională din
Europa nu sunt adaptate la nevoile
întreprinderilor în materie de competențe;
constată cu îngrijorare că, în anul 2015,
deficitul estimat de personal calificat în
domeniul TIC din UE va crește la un nivel
situat între 384 000 și 700 000 și că oferta
de competențe științifice, tehnologice,
inginerești și matematice nu va fi pe
măsura cererii crescânde a întreprinderilor
în anii următori; consideră, prin urmare,
că statele membre ar trebui să promoveze
recalificarea lucrătorilor (șomeri);
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Or. nl

Amendamentul 59
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6a. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței
de muncă, în special prin promovarea
învățării bazate pe muncă și a uceniciilor;
(mutat aici de la punctul 16)
Or. de

Amendamentul 60
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6a. salută Comunicarea Comisiei
intitulată „Deschiderea educației” care
vizează garantarea faptului că tinerii sunt
dotați cu competențe digitale;
Or. en

Amendamentul 61
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6a. consideră că în sistemele de bază ale
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învățământului ar trebui să fie inclusă
dezvoltarea de competențe antreprenoriale
și de programe de formare privind modul
în care operează, funcționează și
interacționează piața, economia și
sistemul financiar; consideră că un plan
de afaceri bine pregătit este un prim pas
către un acces mai bun la finanțare și
către viabilitate; solicită Comisiei și
statelor membre să includă fără întârzie
educația financiară în programele lor de
învățământ; sprijină, în acest sens,
programul „Erasmus pentru tineri
antreprenori”, conceput în vederea
promovării culturii antreprenoriale și a
dezvoltării pieței unice și a
competitivității;
Or. en

Amendamentul 62
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6a. consideră ca fiind indispensabilă
introducerea predării de competențe
antreprenoriale încă din sistemul de
învățământ pentru preșcolari;
Or. en

Amendamentul 63
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6a. invită statele membre să promoveze
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crearea de parteneriate între întreprinderi
de servicii publice de ocupare a forței de
muncă și universități, în ceea ce privește
specializările, planul de învățământ și
formarea în contextul învățării pe termen
lung, astfel încât să fie compatibile și
aliniate la necesitățile pieței, precum și să
promoveze stagiile și uceniciile în planul
de învățământ, punând accent pe
formarea tehnică;
Or. el

Amendamentul 64
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6a. solicită inițiative care vor promova
parteneriate între întreprinderi, centre de
cercetare și universități, ceea ce va
asigura competențele necesare
europenilor pentru a avea acces la locuri
de muncă din domeniul TIC, al energiei și
al producției de înaltă tehnologie;
Or. en

Amendamentul 65
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6b. în ceea ce privește deficitul de
personal calificat, pledează pentru o
politică mai deschisă în materie de
migrație a Uniunii Europene și a statelor
membre, care să se orienteze în special în
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funcție de cererea de pe piețele muncii;
Or. de

Amendamentul 66
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
6b. subliniază nevoia de a îmbunătăți
tranziția de la școală la un loc de muncă
pentru a permite tinerilor să intre pe piața
muncii cât mai curând posibil și pentru a
evita riscul NEET (tineri care nu sunt
încadrați profesional și nu urmează
niciun program educațional sau de
formare);
Or. en

Amendamentul 67
Nadja Hirsch
Propunere de rezoluție
Punctul 7
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

7. este preocupat de faptul că numărul
cetățenilor UE care doresc să desfășoare o
activitate independentă a scăzut de la 45 %
la 37 % în ultimii 3 ani, aproape jumătate
dintre aceștia temându-se de faliment și
mai mult de 50 % subliniind dificultatea
obținerii de informații suficiente privind
înființarea unei întreprinderi;

7. este preocupat de faptul că numărul
cetățenilor UE care doresc să desfășoare o
activitate independentă a scăzut de la 45 %
la 37 % în ultimii trei ani, aproape jumătate
dintre aceștia temându-se de faliment și
mai mult de 50 % subliniind dificultatea
obținerii de informații suficiente privind
înființarea unei întreprinderi; statele
membre ar trebui încurajate să creeze în
cadrul universităților, al instituțiilor de
învățământ superior și al colegiilor
profesionale puncte de consiliere pentru
înființarea de întreprinderi și să
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investească încă din școli în educația
antreprenorială, văzută ca o resursă;
Or. de

Amendamentul 68
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 7
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

7. este preocupat de faptul că numărul
cetățenilor UE care doresc să desfășoare o
activitate independentă a scăzut de la 45 %
la 37 % în ultimii 3 ani, aproape jumătate
dintre aceștia temându-se de faliment și
mai mult de 50 % subliniind dificultatea
obținerii de informații suficiente privind
înființarea unei întreprinderi;

7. este preocupat de faptul că numărul
cetățenilor UE care doresc să desfășoare o
activitate independentă a scăzut de la 45 %
la 37 % în ultimii 3 ani, aproape jumătate
dintre aceștia temându-se de faliment și
mai mult de 50 % subliniind dificultatea
obținerii de informații suficiente privind
înființarea unei întreprinderi; își exprimă
îngrijorarea cu privire la creșterea
activităților independente ca urmare a
deteriorării perspectivelor de ocupare a
unui loc de muncă; solicită măsuri
adecvate de securitate socială pentru
persoanele care desfășoară o activitate
independentă;
Or. en

Amendamentul 69
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
7a. subliniază rolul important al
sprijinului și al consilierii acordate
băncilor și efectele negative ale recentei
crize economice asupra condițiilor de
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împrumut și de riscuri prevăzute pentru
noii antreprenori;
Or. fr

Amendamentul 70
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
7a. observă cu îngrijorare că femeile
reprezintă numai 30 % dintre toți
antreprenorii din Europa; subliniază
nevoia de a promova femeile în
antreprenoriat prin facilitarea accesului
la rețele de sprijin tehnic, științific și de
afaceri, prin dezvoltarea de programe de
consiliere personalizată/îndrumare pentru
femeile antreprenori și prin instrumente
de finanțare adecvate care vizează în mod
special femeile;
Or. en

Amendamentul 71
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
7a. consideră că creșterea IMM-urilor
este legată de spiritul antreprenorial,
inclusiv de antreprenoriatul social;
subliniază că societățile nou-înființate și
activitățile independente creează
oportunități de ocupare a forței de muncă
contribuie pe termen lung la crearea unor
sectoare industriale și de servicii
puternice și reduc excluderea socială;
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solicită, prin urmare, statelor membre să
promoveze mentalitățile și competențele
antreprenoriale la diverse niveluri de
învățământ, consilierea personalizată
pentru antreprenori și dezvoltarea unor
competențe adecvate pentru angajații
IMM-urilor;
(Prezentul amendament ar trebui să apară
înainte de punctul 7 inițial în cadrul
secțiunii intitulate „Spiritul
antreprenorial”.)
Or. en

Amendamentul 72
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
7a. având în vedere riscul pe care îl
implică activitatea independentă, după
cum s-a demonstrat în timpul crizei, de a
descuraja luarea de inițiative cu privire la
întreprinderile lor, propune adoptarea de
măsuri de către statele membre pentru
consolidarea rețelei de securitate socială –
fără a diminua flexibilitatea pe care o
asigură statutul profesional – pentru a
deveni o opțiune mai atractivă și mai
sigură;
Or. el

Amendamentul 73
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

8. salută Planul de acțiune Antreprenoriat
2020 al Comisiei, care susține eforturile
depuse de statele membre pentru a facilita
supraviețuirea întreprinderilor viabile și
obținerea unei a doua șanse de către
antreprenorii onești;

8. este îngrijorat că criza financiară și
recesiunea ulterioară au afectat grav
numeroase IMM-uri din Europa, un
număr mare al acestora sfârșind mai
curând prin lichidare, decât să beneficieze
de un nou început; subliniază importanța
creării unor norme juridice, contabile și
de reglementare favorabile
restructurărilor benefice și protecției în
caz de faliment pentru a oferi societăților
viabile oportunitatea de a se bucura de o a
doua șansă de creștere economică și de
evitare a pierderii de locuri de muncă;
salută Planul de acțiune Antreprenoriat
2020 al Comisiei, care susține eforturile
depuse de statele membre pentru a facilita
supraviețuirea întreprinderilor viabile și
obținerea unei a doua șanse de către
antreprenorii onești;
Or. en

Amendamentul 74
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
8a. subliniază astfel responsabilitatea
statelor membre de a utiliza pe deplin
sprijinul oferit de Comisie pentru
îmbunătățirea mediului antreprenorial;
Or. en

Amendamentul 75
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
8a. salută eforturile Comisiei de a
informa cetățenii și întreprinderile cu
privire la oportunitățile de finanțare la
nivel european, de exemplu, edițiile
„Prezentarea normelor financiare și a
oportunităților de finanțare pentru
perioada 2007-2013”, și o încurajează să
continue și să extindă inițiative similare;
Or. en

Amendamentul 76
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
8b. îndeamnă, prin urmare, Comisia să
propună o prezentare a tuturor măsurilor
adoptate în diferitele state membre pentru
a îmbunătăți mediul antreprenorial;
Or. en

Amendamentul 77
Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
8b. subliniază nevoia de a pune în
legătură îndrumătorii cu experiență și
tinerii antreprenori cu aspirații și de a
facilita crearea de structuri de sprijin
pentru întreprinderile nou-înființate
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inovatoare, precum incubatoarele și
acceleratoarele;
Or. en

Amendamentul 78
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 9
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

9. salută programe precum Erasmus pentru
tineri antreprenori care sunt menite să ajute
noii antreprenori să dobândească
competențele relevante pentru gestionarea
unei afaceri și consideră că astfel de
programe ar trebui să fie promovate în
continuare pentru a ajuta și alți
antreprenori să se dezvolte și să creeze
locuri de muncă;

9. salută programe precum Erasmus pentru
tineri antreprenori care sunt menite să ajute
noii antreprenori să dobândească
competențele relevante pentru gestionarea
unei afaceri și consideră că astfel de
programe ar trebui să fie promovate în
continuare pentru a ajuta și alți
antreprenori să se dezvolte și să creeze
locuri de muncă; invită Comisia și statele
membre să ia în considerare acest lucru
în procesul de aplicare a programului
COSME;
Or. de

Amendamentul 79
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
9a. consideră că tinerii antreprenori și
IMM-urile orientate spre creștere
economică sunt factorii necesari de
inovare și de creare de locuri de muncă;
Or. en
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Amendamentul 80
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
9a. consideră că Comisia și statele
membre ar trebui să promoveze scheme
care să faciliteze accesul pe piața muncii
al specialiștilor debutanți, în special prin
reducerea complexității și a costurilor
necesare pentru a deveni lucrător care
desfășoară o activitate independentă,
inclusiv prin reducerea costurilor
indirecte ale forței de muncă; în acest
sens, încurajează stabilirea unei definiții
europene a „autoîntreprinzătorului”
pentru activități legate de economia
digitală europeană;
Or. en

Amendamentul 81
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
9b. subliniază importanța oferirii unei
educații antreprenoriale și a unei atitudini
antreprenoriale a tinerilor europeni; în
acest context, salută consolidarea
Institutului European de Inovare și
Tehnologie (EIT) care se axează în mod
evident pe oferirea de competențe
antreprenoriale și inovatoare pentru
10 000 de studenți la master și 10 000 de
studenți la doctorat până în 2020;
Or. en
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Amendamentul 82
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 10
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

10. consideră că programele universitare
precum BSEEN („Birmingham Skills for
Enterprise and Employability Network”)
din Regatul Unit, finanțat de FEDER, care
promovează competențele antreprenoriale
și legate de întreprinderi prin furnizarea de
îndrumare, de sprijin intensiv pentru
înființarea de întreprinderi, precum și a
unui spațiu incubator pentru noi proiecte
antreprenoriale, sunt esențiale pentru
crearea de locuri de muncă în viitor;

10. consideră că finanțarea acordată de
UE poate juca un rol esențial în crearea
de locuri de muncă specifice și subliniază
succesul proiectelor finanțate de UE,
precum BSEEN („Birmingham Skills for
Enterprise and Employability Network”)
din Regatul Unit, finanțat de FEDER, care
promovează competențele antreprenoriale
și legate de întreprinderi prin furnizarea de
îndrumare, de sprijin intensiv pentru
înființarea de întreprinderi, precum și a
unui spațiu-incubator pentru noi proiecte
antreprenoriale, care sunt esențiale pentru
crearea de locuri de muncă în viitor;
Or. en

Amendamentul 83
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 10
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

10. consideră că programele universitare
precum BSEEN („Birmingham Skills for
Enterprise and Employability Network”)
din Regatul Unit, finanțat de FEDER, care
promovează competențele antreprenoriale
și legate de întreprinderi prin furnizarea de
îndrumare, de sprijin intensiv pentru
înființarea de întreprinderi, precum și a
unui spațiu incubator pentru noi proiecte
antreprenoriale, sunt esențiale pentru
crearea de locuri de muncă în viitor;

10. ia act de importanța creării și
sprijinirii de incubatoare de afaceri
„globale” care oferă tinerilor
antreprenori șansa de a-și testa ideile,
care îi familiarizează cu cadrul de afaceri
și îi ajută să ia legătura cu potențiali
parteneri, clienți și investitori; subliniază
că îndrumarea nu este necesară numai la
începuturi, ci și în mod continuu pe
parcursul anilor critici care urmează
etapei de înființare; consideră că
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programele universitare precum BSEEN
(„Birmingham Skills for Enterprise and
Employability Network”) din Regatul Unit,
finanțat de FEDER, care promovează
competențele antreprenoriale și legate de
întreprinderi prin furnizarea de îndrumare,
de sprijin intensiv pentru înființarea de
întreprinderi, precum și a unui spațiuincubator pentru noi proiecte
antreprenoriale, sunt esențiale pentru
crearea de locuri de muncă în viitor;
Or. en

Amendamentul 84
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
10a. invită statele membre să elaboreze și
să aplice strategii naționale pentru
formarea antreprenorială pe baza celor
mai bune practici; astfel de strategii ar
trebui să prevadă includerea educației
antreprenoriale în planurile naționale de
învățământ, în special în ceea ce privește
elementele practice, cum ar fi proiecte
derulate între școli și întreprinderi și
practica obligatorie;
Or. de

Amendamentul 85
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
10a. salută cu satisfacție dezvoltarea
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economiei sociale în ultimii ani ca o
formă nouă de antreprenoriat în Uniunea
Europeană; solicită statelor membre să își
aprofundeze legislația și programele care
promovează crearea și dezvoltarea sa;
Or. es

Amendamentul 86
Heinz K. Becker
Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
10a. atrage atenția asupra schimbărilor
demografice și asupra creșterii implicite a
potențialului pentru întreprinderile
sociale din sectorul verde și alb, fapt care
presupune noi șanse antreprenoriale, în
special pentru tineri; solicită statelor
membre să elaboreze cât mai rapid posibil
strategii eficiente care să sporească
atractivitatea în rândul tinerilor a noilor
profesii corespunzătoare din economia
socială;
Or. de

Amendamentul 87
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
10b. atrage atenția asupra faptului că,
înainte de posibila închidere a multor
întreprinderi europene, lucrătorii
acestora,prin intermediul societăților
cooperative,devin proprietarii
întreprinderilor; solicită să se analizeze
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noile linii de sprijin posibile prin
intermediul Fondului european de
adaptare la globalizare și al Băncii
Europene de Investiții pentru
întreprinderile dedicate sectoarelor-cheie
în conformitate cu Strategia Europa
2020;
Or. es

Amendamentul 88
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
10c. își exprimă preocuparea față de
fenomenul în creștere în Uniunea
Europeană al falselor persoane care
desfășoară o activitate independentă
(persoane care doresc să lucreze ca
angajați, însă care sfârșesc prin a ajunge,
din cauza lipsei de oferte de muncă,
lucrători autonomi sau lucrători salariați
pe care întreprinderile angajatoare îi
obligă să devină lucrători care desfășoară
o activitate independentă dependenți din
punct de vedere economic pentru a face
economii în ceea ce privește costurile
sociale); solicită statelor membre politici
specifice care să evite acest lucru, de
exemplu, pentru primul caz, prin venituri
suficiente pentru inserția în câmpul
muncii sau, pentru al doilea caz, prin
inspecții de muncă mai cuprinzătoare;
Or. es

Amendamentul 89
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Subtitlul 4
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

Schimbările demografice

eliminat
Or. en

Amendamentul 90
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Subtitlul 4
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

Schimbările demografice

Evoluția demografică
Or. de

Amendamentul 91
Inês Cristina Zuber
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței
de muncă, încurajând prelungirea vieții
active, dezvoltarea unor piețe flexibile ale
forței de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să stabilească regimuri
juridice în care să existe venituri și
beneficii mai mari care contribuie într-un
mod decisiv la sistemele publice de
securitate socială, respectând astfel
principiul solidarității și al distribuției
averilor, ceea ce garantează că toți
lucrătorii au dreptul la o perioadă de
reformă și la o calitate decente;
Or. pt
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Amendamentul 92
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții
active, dezvoltarea unor piețe flexibile ale
forței de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă pe piața forței de
muncă, în concordanță cu dispozițiile
aprobate de acest Parlament European în
recomandările sale privind îmbătrânirea
activă în Uniunea Europeană;
Or. es

Amendamentul 93
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții
active, dezvoltarea unor piețe flexibile ale
forței de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă pe piața forței de
muncă; printre altele, prin dezvoltarea de
căi personalizate care permit o ieșire
flexibilă din câmpul muncii la
pensionare, prin respectarea experienței și
prin adaptarea condițiilor de lucru la
nevoile lucrătorilor mai în vârstă;
Or. en

Amendamentul 94
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 11
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței și în
contextul solidarității între generații;
subliniază că forța de muncă în vârstă și o
viață mai lungă în câmpul muncii pot
avea o contribuție pozitivă pentru
redresare și dezvoltare pe viitor; prin
urmare, subliniază importanța învățării
pe tot parcursul vieții, în special pentru
lucrătorii în vârstă care desfășoară o
activate fizică și/sau mintală solicitantă;
în final, subliniază că persoanele în vârstă
sunt vitale în asigurarea transferului de
cunoștințe și de experiență către
generațiile viitoare;
Or. nl

Amendamentul 95
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
prin măsuri de consolidare a
cunoștințelor cu privire la sănătatea și
siguranța la locul de muncă și prin
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;
Or. sv
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Amendamentul 96
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
promovarea dezvoltării în cadrul
întreprinderilor a unor cursuri de formare
pentru tineri și persoane în vârstă,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;
Or. fr

Amendamentul 97
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;

11. având în vedere îmbătrânirea
populației din multe regiuni, consideră că
statele membre ar trebui să fie încurajate să
promoveze menținerea lucrătorilor în
vârstă pe piața forței de muncă, încurajând
prelungirea vieții active, dezvoltarea unor
piețe flexibile ale forței de muncă și
respectarea experienței;
Or. de

Amendamentul 98
Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 11
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active
și păstrarea competențelor indispensabile
pe piața muncii, dezvoltarea unor piețe
flexibile ale forței de muncă și respectarea
experienței;
Or. en

Amendamentul 99
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 11
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor mai în vârstă pe piața forței de
muncă, încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;

11. consideră că statele membre ar trebui
să fie încurajate să promoveze menținerea
lucrătorilor în vârstă, atât femei, cât și
bărbați, pe piața forței de muncă,
încurajând prelungirea vieții active,
dezvoltarea unor piețe flexibile ale forței
de muncă și respectarea experienței;
Or. en

Amendamentul 100
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
11a. solicită statelor membre să pună în
aplicare în mod efectiv legislația UE care
interzice discriminarea la locul de muncă
pe motive de vârstă, handicap, orientare
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sexuală și religie sau credință;
Or. en

Amendamentul 101
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
11a. subliniază nevoia de a introduce
măsuri de facilitare reconcilierii vieții
profesionale cu viața de familie;
Or. en

Amendamentul 102
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 12
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri;

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică din Uniunea
Europeană trebuie să fie folosite pentru a
injecta un nou suflu economiilor europene
prin deschiderea frontierelor, crearea de
noi oportunități de afaceri, crearea de
locuri de muncă și atragerea de investiții
interne de peste tot din lume;
Or. en

Amendamentul 103
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 12
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri;

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor,
crearea de noi oportunități de afaceri și de
locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 104
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Punctul 12
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri;

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor,
eliminarea obstacolelor încă existente
care împiedică mobilitatea lucrătorilor și
crearea de noi oportunități de afaceri;
Or. en

Amendamentul 105
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 12
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri;

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri, în
special prin accesul reciproc la piețele
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publice;
Or. fr

Amendamentul 106
Minodora Cliveti, Mikael Gustafsson
Propunere de rezoluție
Punctul 12
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri;

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri, în
aceste circumstanțe, luând în considerare
situația femeilor, care trebuie să
reconcilieze viața profesională cu cea
personală;
Or. en

Amendamentul 107
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 12
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

12. subliniază faptul că oportunitățile
oferite de piața unică trebuie să fie folosite
pentru a injecta un nou suflu economiilor
europene prin deschiderea frontierelor și
crearea de noi oportunități de afaceri;

12. subliniază faptul că tocmai
oportunitățile oferite de piața unică trebuie
să fie folosite pentru a injecta un nou suflu
economiilor europene prin deschiderea
frontierelor și crearea de noi oportunități de
afaceri;
Or. nl
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Amendamentul 108
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12a. solicită înlăturarea barierelor rămase
în calea libertății de a presta servicii
transfrontaliere, precum și introducerea
unei declarații de TVA unice și a unui
statut pentru societatea privată
europeană, care să faciliteze în viitor
dezvoltarea întreprinderilor în cadrul
pieței interne și, astfel, crearea de locuri
de muncă;
Or. de

Amendamentul 109
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12a. subliniază că pentru IMM-uri
dimensiunea chiar contează; dimensiunea
mai mare le permite IMM-urilor să reziste
mai ușor la ciclurile economice, să creeze
o expertiză mai aprofundată, să găsească
noi clienți și piețe, să se conecteze la
lanțurile de aprovizionare de la nivel
mondial și să obțină mai ușor acces la
finanțări bancare și să extindă sursele de
finanțare, creând astfel mai multe locuri
de muncă; consideră că statele membre și
Comisia ar trebui să încurajeze furnizarea
de educație în cadrul strategiei de
gestionare și de afaceri pentru proprietarii
de IMM-uri care doresc să își extindă
afacerea; subliniază importanța
ajutorului acordat IMM-urilor pentru a
dezvolta legături cu piețe străine
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nevalorificate, prin redirecționarea
agențiilor publice existente către
colaborarea cu bănci și asociații de IMMuri în acest sens;
Or. en

Amendamentul 110
Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12a. subliniază oportunitățile pe care TIC
le oferă în ceea ce privește îmbunătățirea
productivității și a competitivității;
subliniază nevoia de a valorifica
potențialul pieței unice digitale și
reamintește că costurile de înființare a
unei noi întreprinderi TIC tipice au scăzut
cu un factor de 100 în ultimii 10 ani, mai
ales datorită tehnologiilor precum banda
largă rapidă și ubicuă, cloud
computingul, software-ul cu sursă
deschisă, datele cu sursă deschisă și
accesul la informații din sectorul public;
Or. en

Amendamentul 111
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12a. subliniază că crearea unui cadru
favorabil și flexibil în cadrul pieței unice
în vederea promovării antreprenoriatului
în special a consolidării întreprinderilor
mici și mijlocii, care constituie piatra de
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temelie a economiei UE nu poate fi
realizată în niciun caz cu prețul unor
standarde europene și drepturi
fundamentale la muncă minime;
Or. el

Amendamentul 112
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12b. salută continuarea finanțării
măsurilor de succes, cum ar fi cea a
rețelei Enterprise-Europe și China IPR
SME Help Desk prin programul COSME,
menită să sprijine în special accesul pe
noi piețe al întreprinderilor mici și
mijlocii; invită Comisia și statele membre
să aloce resurse suficiente pentru
aplicarea acestor măsuri, în măsura în
care acestea reprezintă o valoare
adăugată față de măsurile naționale;
Or. de

Amendamentul 113
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12b. ia act de faptul că sprijinul pentru
IMM-urile care doresc să devină
internaționale prin împrumuturi pe
termen mediu și lung sau prin investiții
din capital propriu și educarea IMMurilor privind modul în care să acceseze
finanțări comerciale sunt esențiale;
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Or. en

Amendamentul 114
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
12b. ia act de importanța pe care
economia digitală o are în ceea ce privește
crearea de locuri de muncă, în special
atunci când are legătură cu sectoare în
care Europa deține o poziție forte, precum
industriile creative, patrimoniul cultural
și turismul;
Or. en

Amendamentul 115
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 13
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza
investiții vitale pentru ca noile
întreprinderi să se dezvolte și să creeze
locuri de muncă;

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare;

Or. en

Amendamentul 116
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Punctul 13
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca noile întreprinderi să se
dezvolte și să creeze locuri de muncă;

13. consideră că IMM-urile din Europa
depind prea mult de finanțările bancare și
că acest fapt le crește vulnerabilitatea; ia
act de faptul că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca IMM-urile să creeze locuri
de muncă; noi forme de finanțare ar fi
benefice pentru tineri, întreprinderi
dinamice care au dificultăți în accesarea
unor surse mai tradiționale de finanțare,
din cauza „noutății” lor. Activități
importante ar fi sensibilizarea și
furnizarea de informații privind astfel de
opțiuni de finanțare netradiționale,
precum și furnizarea de stimulente pentru
investitori; subliniază că astfel de noi
forme de finanțare nu ar trebui să se
limiteze la întreprinderi nou-înființate și
la etape de creștere economică.
promovarea unor piețe de capital
alternative ar fi, de asemenea, benefică
pentru obținerea unor rezultate pozitive
atât pentru societate, cât și pentru
angajați, în caz de restructurare;
Or. en

Amendamentul 117
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 13
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
PE522.799v02-00
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bancare sunt în continuare cea mai
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creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca noile întreprinderi să se
dezvolte și să creeze locuri de muncă;

consideră totuși că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca noile întreprinderi să se
dezvolte și să creeze locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 118
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 13
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca noile întreprinderi să se
dezvolte și să creeze locuri de muncă;

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
finanțarea participativă, creditarea peerto-peer, microcreditele și alte instrumente,
care pot furniza investiții vitale pentru ca
noile întreprinderi să se dezvolte și să
creeze locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 119
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 13
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca noile întreprinderi să se
dezvolte și să creeze locuri de muncă;

13. consideră că există beneficii reale în
noile forme de finanțare prin mecanisme
inovatoare și mijloace nebancare, cum ar fi
investitorii providențiali pentru IMM-uri,
creditarea peer-to-peer, microcreditele și
alte instrumente, care pot furniza investiții
vitale pentru ca noile întreprinderi să se
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dezvolte și să creeze locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 120
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
13a. consideră că informațiile privind
bonitatea IMM-urilor sunt prea costisitor
de obținut. Lipsa unor astfel de informații
crește în mod considerabil costurile de
evaluare a IMM-urilor, făcând ineficace
servirea de către bănci a unor segmente și
punând bariere în calea unor noi surse de
finanțare care să fie dezvoltate; subliniază
importanța reducerii în continuare a
costurilor informațiilor și a creșterii
transparenței. Dezvoltarea unor standarde
minime comune de calitate privind
evaluarea externă a întreprinderilor cu
capitalizare medie și a IMM-urilor ar
putea să faciliteze în continuare accesul
lor la finanțare, inclusiv la nivel
transfrontalier, și să aprofundeze
integrarea pe piață;
(Prezentul amendament ar trebui să apară
înainte de punctul 13 în cadrul secțiunii
intitulate „Finanțare”.)
Or. en

Amendamentul 121
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
13a. reamintește importanța creării unor
agenții de microcredite ușor accesibile și
în toate regiunile;
Or. fr

Amendamentul 122
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
13a. solicită, prin urmare, Comisiei să
sprijine dezvoltarea unei game vaste de
programe, instrumente și inițiative
adaptate, care să cuprindă atât
capitalurile proprii [precum investitorii
providențiali, finanțarea colectivă
solidară („crowd funding”) și sistemele
multilaterale de tranzacționare],
cvasifondurile proprii (precum finanțarea
de tip mezanin), cât și titlurile de creanță
(precum microcredite, obligațiuni pentru
societăți cu credite mici, sisteme și
platforme de garantare) și parteneriatele
între bănci și alți operatori implicați în
finanțarea IMM-urilor (experți contabili,
asociații de întreprinderi și de IMM-uri
sau camere de comerț), pentru a sprijini
întreprinderile în etapele lor de înființare,
creștere și transfer, având în vedere
dimensiunea, cifra de afaceri și
necesitățile lor financiare;
Or. en

Amendamentul 123
Anthea McIntyre
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
13a. consideră că noi forme de finanțare,
precum investițiile prin finanțare
participativă, pot furniza soluții
inovatoare la decalajul de finanțare
existent cu care se confruntă numeroase
IMM-uri și microîntreprinderi;
Or. en

Amendamentul 124
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
13b. subliniază importanța dezvoltării în
continuare a unui sector aprofundat al
capitatului de risc, a unor piețe dedicate și
a unor rețele pentru IMM-uri, a unor
instrumente de securitizare bine
reglementate pentru IMM-uri , în plus
față de programul COSME, precum și a
altor surse de finanțare „netradiționale”;
ia act de faptul că, având în vedere
diferențele mari dintre sectoarele
industriale și dintre ciclurile de investiții,
aceste instrumente ar trebui să fie
diferite; subliniază importanța de a se
asigura că aceste piețe cresc în mod
durabil și sunt reglementate în mod
corespunzător;
Or. en

Amendamentul 125
Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 14
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, inclusiv la FSE; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a transmite informațiile către
antreprenorii actuali și potențiali prin
intermediul „ghișeelor unice”;

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, Orizont 2020 și COSME;
salută și eforturile rețelei EnterpriseEurope în acest domeniu; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a informa antreprenorii actuali și potențiali
în mod clar și cuprinzător cu privire la
posibilitățile de finanțare și pentru a
determina intermediarii financiari să
sporească gradul de utilizare a
instrumentelor financiare;
Or. de

Amendamentul 126
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 14
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, inclusiv la FSE; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a transmite informațiile către antreprenorii
actuali și potențiali prin intermediul
„ghișeelor unice”;

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului cetățenilor, al organizațiilor și al
întreprinderilor la sprijinul UE prin
intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, inclusiv la FSE; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a transmite informațiile către antreprenorii
actuali și potențiali prin intermediul
„ghișeelor unice”;
Or. en
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Amendamentul 127
Nadja Hirsch
Propunere de rezoluție
Punctul 14
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, inclusiv la FSE; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a transmite informațiile către antreprenorii
actuali și potențiali prin intermediul
„ghișeelor unice”;

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, inclusiv la FSE; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a transmite informațiile către antreprenorii
actuali și potențiali prin intermediul
„ghișeelor unice”; acest portal ar trebui să
ofere îndrumare către persoanele de
contact de la fața locului;
Or. de

Amendamentul 128
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 14
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic care oferă
informații referitoare la fondurile
structurale, inclusiv la FSE; consideră că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
a transmite informațiile către antreprenorii
actuali și potențiali prin intermediul
„ghișeelor unice”;

14. salută inițiativele de facilitare a
accesului întreprinderilor la sprijinul UE
prin intermediul unui portal unic
multilingv care oferă informații referitoare
la fondurile structurale, inclusiv la FSE;
consideră că sunt necesare eforturi
suplimentare pentru a transmite
informațiile către antreprenorii actuali și
potențiali prin intermediul „ghișeelor
unice”;
Or. nl
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Amendamentul 129
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14a. solicită punerea în aplicare a
depozitului colateral al garanției pentru
tineret pentru credite de antreprenoriat
pentru tineri prin intermediul BEI;
Or. es

Amendamentul 130
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14a. salută simplificarea metodelor de
rambursare, ca parte a propunerii
Comisiei de regulament de stabilire a
unor dispoziții comune privind fondurile
structurale, dat fiind rolul important pe
care aceste instrumente îl joacă în multe
regiuni în promovarea spiritului
antreprenorial și a competențelor; solicită
Comisiei să monitorizeze și să informeze
Parlamentul cu privire la accesul IMMurilor la finanțarea comunitară;
Or. en

Amendamentul 131
Inês Cristina Zuber
Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14a. consideră că investiția publică și
sprijinul de stat pentru înființarea și
menținerea întreprinderilor sunt cruciale;
consideră că statele trebuie să solicite
protecții și garanții întreprinderilor
înființate în fiecare stat membru și care
beneficiază de ajutoare publice;
Or. pt

Amendamentul 132
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14a. subliniază importanța uniformizării
și simplificării cadrului care va permite
investitorilor providențiali, de capital
inițial și de capital de risc să se implice în
operațiuni de finanțare transfrontaliere
pentru întreprinderi inovatoare și nouînființate; subliniază importanța reducerii
impozitelor pe câștiguri de capital
provenite din investiții în IMM-uri
inovatoare determinate de cercetare;
Or. en

Amendamentul 133
Ramon Tremosa i Balcells
Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14a. salută măsurile legislative îndreptate
către a face întreprinderile nou-înființate
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și IMM-urile inovatoare mai puțin
dependente de împrumuturile bancare și
către îmbunătățirea accesului la piețele de
capital;
Or. en

Amendamentul 134
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14b. solicită o mai bună coordonare a
mecanismelor de finanțare, inclusiv a
fondurilor structurale, FEDER, a
Programului Orizont 2020 și a
investițiilor BEI, în special în cazul
finanțării de IMM-uri inovatoare; solicită
o evaluare a obstacolelor actuale care, în
mai multe state, împiedică băncile să
transfere fonduri și garanții de
împrumuturi IMM-urilor și economiei
reale;
Or. en

Amendamentul 135
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
14c. subliniază importanța cercetării și
inovării pentru consolidarea
competitivității, a productivității, a
sustenabilității și a potențialului de creare
de locuri de muncă ale IMM-urilor
europene și ia act de atenția deosebită
acordată de Programul Orizont 2020 și de
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EIT înființării și sprijinirii de IMM-uri
inovatoare cu creștere puternică;
Or. en

Amendamentul 136
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Subtitlul 7
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

Piața forței de muncă

eliminat
Or. de

Amendamentul 137
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile
pot să creeze locuri de muncă doar dacă
există condiții adecvate, inclusiv accesul
la o forță de muncă calificată,
disponibilitatea unor condiții contractuale
flexibile și menținerea la minimum a
sarcinilor administrative;

eliminat

[mutat după punctul 2a (nou)]
Or. de

Amendamentul 138
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 15
PE522.799v02-00
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată și menținerea la
minimum a sarcinilor administrative;

Or. es

Amendamentul 139
Marije Cornelissen
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;

15. este convins că întreprinderile pot să
creeze locuri de muncă decente doar dacă
există condiții adecvate pentru o
concurență loială, inclusiv condiții de
lucru și plată decente, accesul lucrătorilor
la cursuri de formare, accesul lucrătorilor
la fonduri de securitate socială, indiferent
de condițiile lor contractuale, și menținerea
la minimum a sarcinilor administrative;
subliniază efectele pozitive asupra
ocupării forței de muncă ale transferului
sarcinilor fiscale de la forța de muncă la
activități dăunătoare mediului;
Or. en

Amendamentul 140
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot

15. este ferm convins că întreprinderile pot
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să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;

să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, un echilibru
între o piață flexibilă a locurilor de
muncă și un bun echilibru între viața
personală și viața profesională și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;
Or. en

Amendamentul 141
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile, a
stimulentelor fiscale, instituirea RSI și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;
Or. fr

Amendamentul 142
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
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administrative;

administrative și normative; subliniază
efectele pozitive asupra ocupării forței de
muncă ale transferului sarcinilor fiscale
de la forța de muncă la activități
dăunătoare mediului;
Or. en

Amendamentul 143
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative; recunoaște beneficiile pe
care libera circulație în UE a lucrătorilor
le pot oferi în ceea ce privește satisfacerea
cererii de forță de muncă și rezolvarea
deficiențelor de competențe la nivel local;
Or. en

Amendamentul 144
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile, costuri
rezonabile ale forței de muncă și
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administrative;

menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;
Or. en

Amendamentul 145
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 15
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată, disponibilitatea
unor condiții contractuale flexibile și
menținerea la minimum a sarcinilor
administrative;

15. este ferm convins că întreprinderile pot
să creeze locuri de muncă doar dacă există
condiții adecvate, inclusiv accesul la o
forță de muncă calificată și cu înalte
competențe, disponibilitatea unor condiții
contractuale flexibile și menținerea la
minimum a sarcinilor administrative;
Or. en

Amendamentul 146
Heinz K. Becker
Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
15a. subliniază importanța sistemelor de
formare duale, care s-a dovedit că asigură
cea mai bună tranziție din școli pe piața
muncii prin formarea axată de practică și
formarea în întreprinderi; aceste sisteme
sunt susținute printr-un parteneriat social
de colaborare între reprezentanții
angajatorilor și ai angajaților, care s-a
dovedit a fi de succes și foarte eficient;
Or. de
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Amendamentul 147
Heinz K. Becker
Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
15b. reamintește importanța flexicurității
la locul de muncă pentru a asigura un
nivel echilibrat de siguranță pentru
angajați, pe de o parte și, pe de altă parte,
pentru a le permite entităților economice
o reacție flexibilă la evoluțiile pieței;
Or. de

Amendamentul 148
Heinz K. Becker
Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
15c. consideră că stabilirea de așa-numiți
îndrumători pentru tineri în agențiile de
ocupare a forței de muncă reprezintă un
pas important pentru a reduce și mai mult
numărul tinerilor care se pierd în trecerea
de la școală la piața muncii;
Or. de

Amendamentul 149
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței
AM\1009328RO.doc

eliminat
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de muncă, în special prin promovarea
învățării bazate pe muncă și a uceniciilor;
[mutat după punctul 6a (nou)]
Or. de

Amendamentul 150
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței
de muncă, în special prin promovarea
învățării bazate pe muncă și a uceniciilor;

16. consideră că statele membre trebuie să
investească mai mult în capitalul uman
pentru a stimula economia, în special prin
promovarea învățării bazate pe muncă și a
uceniciilor, prin garantarea accesului la
învățarea pe tot parcursul vieții și prin
asigurarea securității sociale pentru toți
lucrătorii, indiferent de condițiile
contractuale și de statutul de lucrător care
desfășoară o activitate independentă;
Or. en

Amendamentul 151
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor;

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor; invită
Comisia și statele membre să conlucreze
spre o situație în care să se poată compara
mai bine programele de învățământ din
școli cu cele ale universităților și în care
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educația europeană să fie mai
standardizată; prin urmare, solicită
simplificarea pe viitor a recunoașterii
reciproce a diplomelor; în acest context,
salută faptul că există tot mai multe
parteneriate transfrontaliere între colegii
și universități;
Or. nl

Amendamentul 152
Nadja Hirsch
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor;

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor; salută
inițiativele din statele membre care extind
orientarea școlară și profesională pentru
a reduce ratele de abandon;
Or. de

Amendamentul 153
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor;

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin asigurarea unor
legături puternice între mediul
educațional și mediul muncii, prin
asigurarea faptului că tinerii primesc
informațiile, consilierea și îndrumarea
corecte pentru a face bune alegeri în
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materie de carieră și prin promovarea
învățării bazate pe muncă și a uceniciilor;
Or. en

Amendamentul 154
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor;

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor; consideră
că, pentru a reduce rata șomajului, este
esențială crearea de oferte de locuri de
muncă pentru femei și tineri;
Or. en

Amendamentul 155
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor;

16. consideră că statele membre trebuie să
răspundă mai bine nevoilor pieței forței de
muncă, în special prin promovarea învățării
bazate pe muncă și a uceniciilor, precum și
prin recalificarea angajaților și
furnizarea de oportunități de învățare pe
tot parcursul vieții;
Or. en
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Amendamentul 156
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
16a. consideră că un obiectiv important
este acela de a spori participarea
acționarilor și a partenerilor sociali la
elaborarea unei strategii pe termen lung
pentru întreprinderi mici și mijlocii, fiind
singura modalitate de a identifica
neregulile și de a pregăti o legislație
inteligentă și flexibilă, evitând
fragmentarea pieței muncii și promovând
dezvoltarea și crearea unor locuri de
muncă sustenabile și de calitate;
Or. el

Amendamentul 157
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
16a. solicită Comisiei și statelor membre
să creeze programe de tranziție viabile de
la învățământul superior și formarea
profesională la piața muncii, în special
pentru tinerii specialiști debutanți;
Or. en

Amendamentul 158
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

17. consideră că IMM-urile se numără
printre întreprinderile cele mai inovatoare
din UE, jucând un rol crucial în furnizarea
de posibilități de încadrare în muncă;

17. consideră că IMM-urile au un potențial
inovator ridicat în cadrul economiei
europene și că joacă un rol crucial în
furnizarea de posibilități de încadrare în
muncă; regretă că în multe state membre
acestea sunt excluse din politicile publice
de cercetare, inovare și dezvoltare și, de
aceea, solicită o schimbare radicală a
acestei tendințe;
Or. es

Amendamentul 159
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 17
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

17. consideră că IMM-urile se numără
printre întreprinderile cele mai inovatoare
din UE, jucând un rol crucial în furnizarea
de posibilități de încadrare în muncă;

17. consideră că IMM-urile reprezintă
principalul motor al inovării din UE,
jucând un rol crucial în furnizarea de
posibilități de încadrare în muncă;
Or. de

Amendamentul 160
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 17
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

17. consideră că IMM-urile se numără
printre întreprinderile cele mai inovatoare
din UE, jucând un rol crucial în furnizarea
de posibilități de încadrare în muncă;

17. consideră că IMM-urile se numără
printre întreprinderile cele mai inovatoare
din UE, jucând un rol crucial în furnizarea
de posibilități de încadrare în muncă
pentru toate categoriile de vârstă, atât
pentru femei, cât și pentru bărbați;
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Or. en

Amendamentul 161
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 17
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

17. consideră că IMM-urile se numără
printre întreprinderile cele mai inovatoare
din UE, jucând un rol crucial în furnizarea
de posibilități de încadrare în muncă;

17. consideră că IMM-urile se numără
printre întreprinderile cele mai inovatoare
din UE, jucând un rol crucial în furnizarea
de posibilități de încadrare în muncă și în
stimularea creșterii economice;
Or. en

Amendamentul 162
Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
17a. salută faptul că legislația europeană
stabilește un cadru în ceea ce privește
întârzierea efectuării plăților în cazul
tranzacțiilor comerciale și solicită statelor
membre să asigure punerea în aplicare
corespunzătoare și, după cum a
demonstrat și criza, una dintre problemele
care au făcut și mai vulnerabile
întreprinderile mici și mijlocii o constituie
plățile întârziate și cadrul achizițiilor
publice;
Or. el

Amendamentul 163
Jan Kozłowski
AM\1009328RO.doc

77/131

PE522.799v02-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 18
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

18. subliniază principiul „a gândi mai întâi
la scară mică”; recunoaște avantajele
comerțului electronic care oferă IMMurilor noi posibilități de a accede pe piața
unică, de a-și reduce costurile și de a fi
competitive pe plan mondial;

18. subliniază principiul „a gândi mai întâi
la scară mică”;

Or. en

Amendamentul 164
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 18
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

18. subliniază principiul „a gândi mai întâi
la scară mică”; recunoaște avantajele
comerțului electronic care oferă IMMurilor noi posibilități de a accede pe piața
unică, de a-și reduce costurile și de a fi
competitive pe plan mondial;

18. subliniază principiul „a gândi mai întâi
la scară mică”; recunoaște avantajele
comerțului electronic transfrontalier care
oferă IMM-urilor noi posibilități de a
accede pe piața unică, de a-și reduce
costurile și de a fi competitive pe plan
mondial;
Or. en

Amendamentul 165
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
18a. recunoaște avantajele comerțului
electronic care oferă IMM-urilor noi
posibilități de a accede pe piața unică, de
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a-și reduce costurile și de a fi competitive
pe plan mondial;
Or. en

Amendamentul 166
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
18a. ia act de faptul că numeroase IMMuri ezită să își desfășoare activitatea în
afara frontierelor propriei țări;
Or. en

Amendamentul 167
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
18b. consideră că lipsa unei protecții
adecvate a IMM-urilor poate, în multe
cazuri, să paralizeze întreprinderile și să
stopeze creșterea economică și, de
asemenea, ar putea descuraja
antreprenorii să își asume riscuri;
Or. en

Amendamentul 168
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale forței
de muncă, accesul pe piețele de export,
perioadele medii de efectuare a plăților,
precum și deficitul de competențe sunt
principalele bariere în calea lansării de noi
întreprinderi și a dezvoltării IMM-urilor cu
creștere puternică;

19. subliniază faptul că accesul greoi la
finanțare și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale forței
de muncă, accesul limitat pe piețele de
export, performanțele nesatisfăcătoare în
materie de efectuare a plăților, precum și
deficitul de competențe sunt principalele
bariere în calea lansării de noi întreprinderi
și a dezvoltării IMM-urilor cu creștere
puternică;
Or. de

Amendamentul 169
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 19
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale
forței de muncă, accesul pe piețele de
export, perioadele medii de efectuare a
plăților, precum și deficitul de competențe
sunt principalele bariere în calea lansării de
noi întreprinderi și a dezvoltării IMMurilor cu creștere puternică;

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, accesul pe piețele de
export, perioadele medii de efectuare a
plăților, precum și deficitul de competențe
și, în unele state, sarcinile administrative
complicate sunt principalele bariere în
calea lansării de noi întreprinderi și a
dezvoltării IMM-urilor cu creștere
puternică; subliniază, în acest sens,
importanța finalizării uniunii bancare;
Or. en

Amendamentul 170
Inês Cristina Zuber
Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale forței
de muncă, accesul pe piețele de export,
perioadele medii de efectuare a plăților,
precum și deficitul de competențe sunt
principalele bariere în calea lansării de noi
întreprinderi și a dezvoltării IMM-urilor cu
creștere puternică;

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale forței
de muncă, impozitele ridicate, perioadele
medii de efectuare a plăților, precum și
deficitul de competențe sunt principalele
bariere în calea lansării de noi întreprinderi
și a dezvoltării IMM-urilor cu creștere
puternică, prețurile ridicate la energie,
telecomunicațiile și taxele;
Or. pt

Amendamentul 171
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 19
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale
forței de muncă, accesul pe piețele de
export, perioadele medii de efectuare a
plăților, precum și deficitul de competențe
sunt principalele bariere în calea lansării de
noi întreprinderi și a dezvoltării IMMurilor cu creștere puternică;

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, cheltuielile curente,
accesul pe piețele de export, perioadele
medii de efectuare a plăților, precum și
deficitul de competențe sunt principalele
bariere în calea lansării de noi întreprinderi
și a dezvoltării IMM-urilor cu creștere
puternică;
Or. es

Amendamentul 172
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale forței
de muncă, accesul pe piețele de export,
perioadele medii de efectuare a plăților,
precum și deficitul de competențe sunt
principalele bariere în calea lansării de noi
întreprinderi și a dezvoltării IMM-urilor cu
creștere puternică;

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale forței
de muncă, accesul pe piețele de export,
perioadele medii de efectuare a plăților,
deficitul de competențe, precum și
impozitele mari sunt principalele bariere în
calea lansării de noi întreprinderi și a
dezvoltării IMM-urilor cu creștere
puternică;
Or. en

Amendamentul 173
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 19
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, reglementările
împovărătoare, costurile indirecte ale
forței de muncă, accesul pe piețele de
export, perioadele medii de efectuare a
plăților, precum și deficitul de competențe
sunt principalele bariere în calea lansării de
noi întreprinderi și a dezvoltării IMMurilor cu creștere puternică;

19. subliniază faptul că accesul la finanțare
și costul acesteia, lipsa de cunoștințe cu
privire la regulamente, costurile indirecte
ale forței de muncă, accesul pe piețele de
export, perioadele medii de efectuare a
plăților, precum și deficitul de competențe
sunt principalele bariere în calea lansării de
noi întreprinderi și a dezvoltării IMMurilor cu creștere puternică;
Or. sv

Amendamentul 174
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare, mai
puține inspecții sau mai puțină birocrație,
dar fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare,
inspecții mai bune sau mai eficace și
orientări pentru a simplifica birocrația
întreprinderilor, dar fără a crea o piață a
forței de muncă cu două niveluri;
Or. sv

Amendamentul 175
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 20
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare, mai
puține inspecții sau mai puțină birocrație,
dar fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare,
inspecții eficiente și eficace sau mai puțină
birocrație, dar fără a crea o piață a forței de
muncă cu două niveluri;
Or. en

Amendamentul 176
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 20
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
AM\1009328RO.doc

20. salută introducerea „testului IMM”,
regretă totuși că doar câteva state membre
l-au integrat în procesul lor decizional la
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perioadă mai lungă de implementare, mai
puține inspecții sau mai puțină birocrație,
dar fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;

nivel național; consideră că ar trebui luate
măsuri de atenuare a impactului, de
exemplu o perioadă mai lungă de
implementare sau mai puțină birocrație, dar
fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;
Or. en

Amendamentul 177
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 20
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare, mai
puține inspecții sau mai puțină birocrație,
dar fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare sau
mai puțină birocrație, dar fără a crea o piață
a forței de muncă cu două niveluri;

Or. es

Amendamentul 178
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 20
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare, mai
puține inspecții sau mai puțină birocrație,
dar fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;

20. salută introducerea „testului IMM” de
către UE și multe state membre, precum și
declarația Comisiei prin care anunța că
va reduce puternic povara suportată de
IMM-uri prin acordarea de exceptări și
aplicarea de norme mai puțin stricte;
invită toate statele membre să supună
toate proiectele legislative naționale unui
„test IMM”; consideră că ar trebui luate
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măsuri de atenuare a impactului, de
exemplu o perioadă mai lungă de
implementare, mai puține inspecții sau mai
puțină birocrație, dar fără a crea o piață a
forței de muncă cu două niveluri;
Or. de

Amendamentul 179
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 20
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

20. salută introducerea „testului IMM”;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului, de exemplu o
perioadă mai lungă de implementare, mai
puține inspecții sau mai puțină birocrație,
dar fără a crea o piață a forței de muncă cu
două niveluri;

20. salută introducerea „testului IMM” și
angajamentul Comisiei de a propune
regimuri de reglementare mai ușoare
pentru IMM-uri și scutiri pentru
microîntreprinderi de la caz la caz, fără a
compromite standardele de sănătate,
siguranță și ocupare a forței de muncă;
consideră că ar trebui luate măsuri de
atenuare a impactului prin intermediul
unei serii de propuneri legislative, de
exemplu o perioadă mai lungă de
implementare, mai puține inspecții sau mai
puțină birocrație, dar fără a crea o piață a
forței de muncă cu două niveluri;
Or. en

Amendamentul 180
Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
20a. subliniază importanța pe care
achizițiile precomericale o pot avea în
ceea ce privește accelerarea inovării de la
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„laborator la piață” și sprijinirea IMMurilor axate pe cercetare care furnizează
produse și servicii inovatoare;
Or. en

Amendamentul 181
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 22
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi;

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi, totuși, fără a reduce
standardele de sănătate și de siguranță la
locul de muncă;
Or. en

Amendamentul 182
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 22
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi;

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi, de exemplu prin
intermediul rețelei europene a
reprezentanților IMM-urilor;
Or. de
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Amendamentul 183
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 22
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi;

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și a îmbunătăți
comunicarea reciprocă și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi;
Or. sv

Amendamentul 184
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 22
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative, în special pentru IMM-uri
și microîntreprinderi;

22. consideră că statele membre trebuie să
fie încurajate să facă schimb de bune
practici cu privire la modalități inovatoare
de a reduce birocrația și sarcinile
administrative și să deblocheze accesul la
capital, în special pentru IMM-uri și
microîntreprinderi;
Or. en

Amendamentul 185
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
22a. consideră că dezbaterea cu privire la
responsabilitatea socială a
întreprinderilor este un aspect major care
diferențiază modelul de afaceri european
punându-l în prim-planul drepturilor
sociale; solicită să se facă progrese în
legătură cu acest concept și ca dezvoltarea
acestuia să se facă totuși ținând seama de
diversitatea IMM-urilor, de extinderea și
dimensiunea lor;
Or. es

Amendamentul 186
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
22a. consideră că, de asemenea, ar trebui
încurajate organizațiile care reprezintă
IMM-urile să facă schimb la nivel
transfrontalier de bune practici privind
metode inovatoare de reducere a
birocrației și a sarcinilor administrative;
Or. en

Amendamentul 187
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
22a. consideră că accesul la instrumentele
de finanțare ale UE pentru IMM-uri ar
trebui simplificat;
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Or. en

Amendamentul 188
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
22b. regretă că reformele în domeniul
muncii care sunt făcute în diferite state
membre generează ieșirea a numeroși
lucrători de sub protecția convențiilor
colective, în special în cadrul IMM-urilor;
consideră că orice îmbunătățire a
flexibilității muncii trebuie să fie însoțită
de o protecție suficientă a muncii, care
este garantată doar prin negocierea
colectivă;
Or. es

Amendamentul 189
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
22b. consideră că ar trebui îmbunătățit
cadrul pentru participarea IMM-urilor la
achizițiile publice;
Or. en

Amendamentul 190
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 23
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să-i
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente și formulate mai clar cu orientări
care să permită punerea sa în aplicare întro manieră simplă și, de asemenea, să îi
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;
Or. sv

Amendamentul 191
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 23
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să-i
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

23. subliniază nevoia de reglementări mai
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să îi
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;
Or. de

Amendamentul 192
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 23
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
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23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
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într-o manieră simplă și, de asemenea, să-i
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

într-o manieră simplă și, de asemenea, să îi
poată ajuta pe antreprenori, atât femei, cât
și bărbați, să opereze în cadrul statului de
drept și să beneficieze de oportunitățile și
de protecția oferite de legislația din
domeniul ocupării forței de muncă și din
cel al sănătății și siguranței;
Or. en

Amendamentul 193
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 23
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să-i
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să îi
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și ca, antreprenorii
și lucrătorii să beneficieze de
oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;
Or. es

Amendamentul 194
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 23
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să-i
poată ajuta pe antreprenori să opereze în
cadrul statului de drept și să beneficieze de

23. subliniază nevoia de reglementări
eficiente care să poată fi puse în aplicare
într-o manieră simplă și, de asemenea, să îi
poată ajuta pe toți actorii, inclusiv pe
antreprenori, să opereze în cadrul statului
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oportunitățile și de protecția oferite de
legislația din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

de drept și să beneficieze de oportunitățile
și de protecția oferite de legislația din
domeniul ocupării forței de muncă și din
cel al sănătății și siguranței;
Or. en

Amendamentul 195
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 24
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile specifice ale
întreprinderilor, în special ale IMM-urilor
și microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;

24. este îngrijorat cu privire la revizuirea
de către Comisie a celor mai împovărătoare
10 acte legislative privind IMM-urile;
subliniază că, deși scopul de a reduce
barierele din calea întreprinderilor nouînființate este unul valabil, standardele de
bază europene sociale și de mediul nu
trebuie să fie niciodată compromise în
procesul de simplificare a legislației
privind IMM-urile, întrucât aceasta ar
distruge condițiile de concurență
echitabile din Europa;
Or. en

Amendamentul 196
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 24
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile specifice ale

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile și ia în considerare
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întreprinderilor, în special ale IMM-urilor
și microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;

sprijinirea măsurilor specifice pentru
întreprinderi, în special a IMM-urilor și a
microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;
Or. sv

Amendamentul 197
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 24
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile specifice ale
întreprinderilor, în special ale IMM-urilor
și microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE și statele
membre iau în considerare necesitățile
specifice ale întreprinderilor, în special ale
IMM-urilor și microîntreprinderilor, în
procesul de elaborare a politicilor;
Or. en

Amendamentul 198
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 24
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile specifice ale
întreprinderilor, în special ale IMM-urilor
și microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;

24. salută măsura Comisiei de a aborda
rezultatele revizuirii celor mai
împovărătoare 10 acte legislative privind
IMM-urile; consideră că Comisia ar trebui
să acorde în regim de urgență prioritate
îmbunătățirii respectivelor regulamente
într-un mod care răspunde preocupărilor
IMM-urilor; consideră că este nevoie să se
asigure faptul că UE ia în considerare
necesitățile specifice ale întreprinderilor, în
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special ale IMM-urilor și
microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;
Or. en

Amendamentul 199
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 24
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile specifice ale
întreprinderilor, în special ale IMM-urilor
și microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor;

24. salută revizuirea de către Comisie a
celor mai împovărătoare 10 acte legislative
privind IMM-urile; consideră că este
nevoie să se asigure faptul că UE ia în
considerare necesitățile specifice ale
întreprinderilor, în special ale IMM-urilor
și microîntreprinderilor, în procesul de
elaborare a politicilor, luându-se în același
timp în considerare dimensiunea de gen;
Or. en

Amendamentul 200
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
24a. subliniază faptul că sănătatea și
siguranța la locul de muncă și protecția
lucrătorilor nu pot fi considerate
reglementări împovărătoare; invită
Comisia să simplifice sarcinile
administrative excesive, asigurând în
același timp sănătatea și siguranța la
locul de muncă și garantând că IMMurile furnizează informații și resurse
adecvate pentru gestionarea
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corespunzătoare a mediului de lucru al
angajaților;
Or. en

Amendamentul 201
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
24a. ia act de faptul că acorduri între
parteneri sociali se aplică unei game vaste
de întreprinderi și angajați; este îngrijorat
că negocierile nu au ținut pasul cu
agenda UE privind regulamente mai
bune; consideră că toate acordurile între
parteneri sociali ar trebui să facă obiectul
unor evaluări independente ale
impactului;
Or. en

Amendamentul 202
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente în
locul unor reglementări suplimentare;

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe prevenirea, aplicabilitatea
și mai buna aplicare a întregii legislații;
subliniază că Directiva-cadru privind
sănătatea și siguranța abordează toate
eventualele riscuri și că există avantaje
precum siguranța juridică în vederea
menționării de dispoziții privind sănătatea
și siguranța pentru riscuri speciale în
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materie de sănătate și siguranță;
Or. en

Amendamentul 203
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente în
locul unor reglementări suplimentare;

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente;

Or. es

Amendamentul 204
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente în
locul unor reglementări suplimentare;

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; consideră că ar trebui să ia în
considerare dezvoltarea actuală și viitoare
și necesitățile vieții profesionale și să se
concentreze pe clarificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente
pentru a asigura sănătatea și siguranța
lucrătorilor;
Or. sv

Amendamentul 205
Anthea McIntyre

PE522.799v02-00

RO

96/131

AM\1009328RO.doc

Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente în
locul unor reglementări suplimentare;

25. ia act de noua strategie privind
sănătatea și siguranța; speră ca aceasta să
se concentreze pe simplificarea,
proporționalitatea și mai buna aplicare a
legislației existente în locul unor
reglementări suplimentare;
Or. en

Amendamentul 206
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente în
locul unor reglementări suplimentare;

25. salută noua strategie privind sănătatea
și siguranța; speră ca aceasta să se
concentreze pe simplificarea, prevenirea și
mai buna aplicare a legislației existente în
locul unor reglementări suplimentare;
subliniază că este necesar ca noua
strategie să se concentreze și pe nevoile
specifice privind asistența medicală
pentru femei;
Or. en

Amendamentul 207
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 26
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

26. constată răspunsul la consultarea
AM\1009328RO.doc
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privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și
inflexibilă și, în multe cazuri, impune
IMM-urilor să obțină asistență juridică
specializată costisitoare; invită Comisia să
furnizeze o evaluare detaliată a
impactului în regim de urgență;
Or. en

Amendamentul 208
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 26
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și
inflexibilă și, în multe cazuri, impune
IMM-urilor să obțină asistență juridică
specializată costisitoare; invită Comisia să
furnizeze o evaluare detaliată a
impactului în regim de urgență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 209
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 26
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și inflexibilă
și, în multe cazuri, impune IMM-urilor să
PE522.799v02-00

RO

26. constată că din consultarea Comisiei
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative pentru IMM-uri a reieșit că
Directiva privind timpul de lucru și
Directiva privind detașarea lucrătorilor
98/131
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obțină asistență juridică specializată
costisitoare; invită Comisia să furnizeze o
evaluare detaliată a impactului în regim
de urgență;

creează poveri semnificative pentru IMMuri și le impune acestora să obțină
asistență juridică specializată costisitoare;
invită Comisia să analizeze în regim de
urgență și în detaliu impactul acestor
directive asupra IMM-urilor și să prezinte
rezultatele acestei evaluări;
Or. de

Amendamentul 210
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 26
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și inflexibilă
și, în multe cazuri, impune IMM-urilor să
obțină asistență juridică specializată
costisitoare; invită Comisia să furnizeze o
evaluare detaliată a impactului în regim de
urgență;

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și, în multe
cazuri, impune IMM-urilor să obțină
asistență juridică specializată costisitoare;
invită Comisia să furnizeze o evaluare
detaliată a impactului în regim de urgență
la care să se țină seama nu doar de
simplificarea sarcinilor administrative, și
ci de sănătatea și siguranța la locul de
muncă și de concilierea vieții familiale cu
viața profesională astfel cum se stabilește
în Rezoluția Parlamentului European din
15 mai 2012 referitoare la „Consecințele
pentru ocuparea forței de muncă a
reducerii sarcinii de reglementare pentru
IMM-uri și adaptarea regulamentului UE
la necesitățile microîntreprinderilor”.
subliniază că această simplificare nu
trebuie să contravină standardelor OIM,
nici Agendei privind munca decentă și, de
asemenea, reamintește Comisiei că,
începând cu 23 noiembrie 2003, este în
curs de revizuire a perioadei de referință a
timpului de lucru săptămânal și a opțiunii
de neparticipare astfel cum prevăd
Directivele 93/104/CE și 2003/88/CE
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privind organizarea timpului de lucru.
Or. es

Amendamentul 211
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 26
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și inflexibilă
și, în multe cazuri, impune IMM-urilor să
obțină asistență juridică specializată
costisitoare; invită Comisia să furnizeze o
evaluare detaliată a impactului în regim de
urgență;

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și, în multe
cazuri, impune IMM-urilor să obțină
asistență juridică specializată costisitoare;
invită Comisia să furnizeze o evaluare
detaliată a impactului în regim de urgență
și să propună măsuri care să simplifice
sarcinile administrative fără să implice
pierderi ale drepturilor sau a protecției
sociale;
Or. es

Amendamentul 212
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 26
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și inflexibilă
și, în multe cazuri, impune IMM-urilor să
obțină asistență juridică specializată
costisitoare; invită Comisia să furnizeze o
evaluare detaliată a impactului în regim de
urgență;

26. constată răspunsul la consultarea
privind cele mai împovărătoare 10 acte
legislative potrivit căruia Directiva privind
timpul de lucru este complexă și inflexibilă
și, în multe cazuri, impune IMM-urilor să
obțină asistență juridică specializată
costisitoare; invită Comisia să furnizeze o
evaluare detaliată a impactului în regim de
urgență și, în același timp, să ia în
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considerare efectele pe termen scurt și
lung pe care o modificare la directivă lear avea pentru lucrătorii europeni;
Or. sv

Amendamentul 213
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 27
Propunerea de rezoluție
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate;

Amendamentul
eliminat

Or. en

Amendamentul 214
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 27
Propunerea de rezoluție
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate;

Amendamentul
eliminat

Or. de
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Amendamentul 215
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 27
Propunerea de rezoluție
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate;

Amendamentul
eliminat

Or. nl

Amendamentul 216
Alejandro Cercas
Propunere de rezoluție
Punctul 27
Propunerea de rezoluție
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate;

Amendamentul
eliminat

Or. es

Amendamentul 217
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate;

Amendamentul
27. solicită orientări mai bune pentru a
consolida cunoștințele întreprinderilor cu
privire la normele europene și naționale
referitoare la lucrătorii temporari;

Or. sv

Amendamentul 218
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 27
Propunerea de rezoluție
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate;

Amendamentul
27. remarcă faptul că Directiva privind
lucrătorii temporari a fost, de asemenea,
identificată ca afectând capacitatea
întreprinderilor de a opera dincolo de
frontiere prin crearea de sarcini
administrative și de cerințe
disproporționate; invită Comisia să
furnizeze o evaluare detaliată a
impactului și să propună măsuri care să
simplifice sarcinile administrative fără să
implice pierderi de drepturi sau a
protecției sociale;
Or. es

Amendamentul 219
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
27a. regretă, de asemenea, sarcina
administrativă pe care a reprezentat-o
reglementarea REACH, excluzând
anumite IMM-uri inovatoare europene de
la contracte europene deschise
concurenței internaționale;
Or. fr

Amendamentul 220
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri, asigurându-se că orice soluție
propusă se bazează pe fapte concrete;

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri; subliniază totuși că reducerea sarcinii
administrative pentru aceste societăți nu
trebuie să submineze aplicarea efectivă a
standardelor OIM și a Agendei sale
privind munca decentă;
Or. en

Amendamentul 221
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 28
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri, asigurându-se că orice soluție propusă

28. invită Comisia, statele membre și BEI
să acționeze cu rapiditate și ambiție pentru
a crește accesul IMM-urilor la finanțare
și pentru a ușura sarcina de reglementare
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se bazează pe fapte concrete;

pentru IMM-uri, asigurându-se că orice
soluție propusă se bazează pe fapte
concrete, fără a compromite standardele
de bază europene sociale și de mediu și
respectând pe deplin articolul 9 din
TFUE;
Or. en

Amendamentul 222
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 28
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri, asigurându-se că orice soluție propusă
se bazează pe fapte concrete;

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri, asigurându-se că orice soluție propusă
se bazează pe fapte concrete și iau în
considerare egalitatea de gen;
Or. en

Amendamentul 223
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 28
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri, asigurându-se că orice soluție propusă
se bazează pe fapte concrete;

28. invită Comisia și statele membre să
acționeze cu rapiditate și ambiție pentru a
ușura sarcina de reglementare pentru IMMuri, asigurându-se că orice soluție propusă
se bazează pe fapte concrete și să ia în
considerare drepturile sociale, inclusiv
sănătatea și siguranța;
Or. sv
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Amendamentul 224
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28a. solicită Comisiei și statelor membre
să exploateze pe deplin potențialul de
creare de locuri de muncă al economiei
ecologice, prin elaborarea unei strategii
de redresare a industriei pentru o Europă
durabilă (RISE), care urmărește o
inovare tehnologică, socială și de afaceri
către o a treia revoluție industrială,
inclusiv o ofensivă de modernizare cu
emisii scăzute de carbon; susține faptul că
RISE va crea piețe noi, modele de afaceri
noi și un antreprenoriat creativ, noi locuri
de muncă și o muncă decentă, producând
o reînnoire industrială caracterizată prin
dinamism, încredere și competitivitate
economice; consideră că eficiența
energetică și utilizarea eficientă a
resurselor sunt piloni-cheie ai acestei
strategii;
Or. en

Amendamentul 225
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28a. consideră că propunerea Comisiei
potrivit căreia microentitățile ar trebui
excluse din domeniul de aplicare al
viitoarelor propuneri legislative, cu
excepția cazului în care acestea trebuie să
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fie acoperite, ar putea reprezenta o
abordare adecvată; solicită, cu toate
acestea, o clauză de menținere a actualei
legislații sociale, elaborată în așa fel încât
să asigure protecția lucrătorilor;
Or. en

Amendamentul 226
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28b. invită Comisia să se asigure că
organizațiile IMM-urilor, ca parte din
rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor
nou-stabilită și din adunarea anuală pe
tema IMM-urilor, trebuie să fie informate
în mod corespunzător cu privire la
inițiativele și propunerile de politică ale
UE; subliniază, în acest context, rolul la
fel de important al Centrelor de
Informare Europeană (CIE), care nu au
reușit până acum să furnizeze un serviciu
pe măsura așteptărilor și nevoilor
întreprinderilor europene;
Or. en

Amendamentul 227
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28c. invită statele membre să promoveze
învățarea de limbi străine prin
intermediul învățării pe tot parcursul
vieții (formare profesională) pentru
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angajații IMM-urilor și ai
microentităților, ca mijloc de îmbunătățire
a accesului și participării acestor societăți
la piața unică;
Or. en

Amendamentul 228
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 d (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28d. solicită statelor membre să
încurajeze asigurarea de educație în
cadrul strategiei de gestionare și de
afaceri pentru proprietarii de IMM-uri
care doresc să își extindă afacerea;
solicită statelor membre să promoveze
cultura internaționalizării prin informații,
prezentarea de bune practici și furnizarea
de platforme de schimb; să promoveze
„marca națională” astfel încât tinerii
exportatori să poată beneficia de buna
reputație deja consacrată a societăților
naționale; să asigure dezvoltarea
competențelor în domeniul
antreprenoriatului, acordându-se atenție
și activităților întreprinderilor
internaționale; să creeze transparență
între întreprinderile nou-înființate și
instrumentele de sprijinire a creșterii și să
analizeze criteriile de eligibilitate și
sarcina administrativă implicate; să
sprijine lucrul în rețea și schimburile de
informații inter pares, precum și
conectarea tinerilor antreprenori cu
potențiali investitori și parteneri de
afaceri; să ofere consiliere operațională și
sprijin, de asemenea, după etapa de
înființare, să ofere asistență în sensul
supraviețuirii în primii ani critici și să
ofere stimulente de ocupare a forței de
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muncă;
Or. en

Amendamentul 229
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 e (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28e. solicită Comisiei să creeze norme
juridice, de reglementare, contabile și
fiscale mai favorabile pentru: a permite
învingătorilor din sectoarele dificile să se
restructureze și să se consolideze; a ajuta
IMM-urile viabile să restructureze
datoriile nesustenabile și să se
recapitalizeze în mod adecvat, precum și a
oferi asistență proprietarilor și
creditorilor să lichideze IMM-urile
neviabile, astfel încât capitalul și alte
resurse să poată fi refolosite în activități
mai promițătoare;
Or. en

Amendamentul 230
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 f (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28f. solicită Comisiei să depună eforturi
pentru a dezvolta surse alternative de
finanțare pentru IMM-uri, în afară de
împrumuturile bancare, pe tot parcursul
ciclului lor de viață. Subliniază
importanța
– dezvoltării capitalului de risc. Fondurile
de fonduri ar putea fi instrumente
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eficiente de creștere a volumului
capitalului de risc. Un fond de garanții
pentru investitorii instituționali ar putea
reduce în continuare constrângerile din
cadrul acestei piețe;
– dezvoltării de piețe dedicate și de rețele
pentru IMM-uri. Fondurile de capital de
risc sunt, de asemenea, dependente de
buna funcționare a burselor de mărfuri
axate pe IMM-uri pentru a-și transforma
investițiile în oferte publice inițiale.
Măsurile ar putea include crearea unei
abordări distincte pentru IMM-uri, în
afara celor existente, și includ dezvoltarea
de norme contabile speciale pentru IMMurile cotate la bursă și de noi platforme de
tranzacționare. Dezvoltarea de cadre
pentru rețele de întreprinderi ar putea
favoriza gruparea de IMM-uri, partajarea
riscurilor, mutualizarea și diversificarea
și, astfel, ar putea îmbunătăți accesul lor
la finanțe;
– dezvoltării de noi instrumente de
securitizare pentru IMM-uri. Comisia are
deja implementat un instrument de
securitizare pentru IMM-uri și și-a propus
să continue să ofere sprijin pentru
securitizare prin programul COSME. În
plus, în temeiul criteriilor UE pentru
investițiile industriale ale IMM-urilor de
interes european, vehiculele pentru
credite structurate ar putea primi mărci
europene; precum și
– dezvoltării sau promovării altor surse
„netradiționale” de finanțare precum
leasingul; finanțarea lanțului de
aprovizionare; surse de finanțare bazate
pe internet, precum finanțarea
participativă etc. Sunt necesare reflecții
suplimentare privind modul prin care să
se asigure că piețele respective cresc în
mod durabil și sunt sprijinite în mod
adecvat într-un cadru de reglementare;
Or. en
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Amendamentul 231
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 g (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28g. solicită statelor membre să asigure
colectarea de date financiare și de altă
natură relevante de la IMM-uri și
microîntreprinderi; încurajează
standardizarea informațiilor privind
IMM-urile și crearea de registre de
credite centrale riguroase și globale
pentru informațiile respective; recomandă
consolidarea datelor centrale naționale
privind creditele cu datele colectate de
Depozitul de Date European, în vederea
eventualei înființări a unui registru
central de credite european;
Or. en

Amendamentul 232
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 h (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28h. solicită Comisiei să faciliteze accesul
IMM-urilor la fonduri structurale, în
special prin relaxarea cerințelor pentru
proiectele prefinanțate, prin reducerea
cerințelor pentru cofinanțare, printr-o
mai bună direcționare către diferite tipuri
de IMM-uri, prin combaterea deficitului
de finanțare existent între procedurile de
ofertare și prin sprijinirea consolidării
capacității de finanțare a IMM-urilor;
Or. en
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Amendamentul 233
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 28 i (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
28i. susține că orice măsură adoptată în
sprijinul IMM-urilor ar trebui să poată fi
aplicată și lucrătorilor independenți, în
special în ceea ce privește diferitele forme
ale sistemelor de securitate socială,
prestațiile oferite în temeiul acestora și
prevenirea riscurilor profesionale;
Or. en

Amendamentul 234
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 29
Propunerea de rezoluție
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costul propunerilor privind
proiectele de politică;

Amendamentul
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costurile care decurg din
propunerile legislative;
Or. de

Amendamentul 235
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costul propunerilor privind
proiectele de politică;

Amendamentul
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costul și alte consecințe ale
propunerilor privind proiectele de politică;
Or. sv

Amendamentul 236
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 29
Propunerea de rezoluție
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costul propunerilor privind
proiectele de politică;

Amendamentul
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană, de exemplu
în materie de RSI, pentru a controla costul
propunerilor pentru IMM-uri privind
proiectele de politică;
Or. fr

Amendamentul 237
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 29
Propunerea de rezoluție
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costul propunerilor privind
AM\1009328RO.doc

Amendamentul
29. invită deputații în Parlamentul
European să profite pe deplin de existența
Direcției pentru evaluarea impactului și
valoarea adăugată europeană pentru a
controla costul și beneficiile propunerilor
113/131
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proiectele de politică;

privind proiectele de politică;
Or. en

Amendamentul 238
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
29a. reamintește statelor membre
angajamentul asumat în temeiul Small
Business Act, de a putea începe o
activitate economică în maximum 48 de
ore; solicită statelor membre, în acest
context, să depună orice efort pentru a
realiza acest obiectiv;
Or. en

Amendamentul 239
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 30
Propunerea de rezoluție
30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor,
în special în ceea ce privește aspectele
legate de lipsa de cunoștințe și percepția
generală a legislației UE, îndeosebi în
privința legislației din domeniul ocupării
forței de muncă și din cel al sănătății și
siguranței;

Amendamentul
eliminat

Or. en
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Amendamentul 240
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 30
Propunerea de rezoluție
30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor,
în special în ceea ce privește aspectele
legate de lipsa de cunoștințe și percepția
generală a legislației UE, îndeosebi în
privința legislației din domeniul ocupării
forței de muncă și din cel al sănătății și
siguranței;

Amendamentul
eliminat

Or. en

Amendamentul 241
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 30
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor, în
special în ceea ce privește aspectele legate
de lipsa de cunoștințe și percepția generală
a legislației UE, îndeosebi în privința
legislației din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative în domeniul ocupării forței de
muncă și al sănătății și siguranței le are
asupra întreprinderilor, în special în ceea ce
privește aspectele legate de lipsa de
cunoștințe și percepția generală a legislației
UE;
Or. de

Amendamentul 242
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor, în
special în ceea ce privește aspectele legate
de lipsa de cunoștințe și percepția generală
a legislației UE, îndeosebi în privința
legislației din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor, în
special în ceea ce privește aspectele legate
de lipsa de cunoștințe și percepția generală
a legislației UE;

Or. es

Amendamentul 243
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 30
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor, în
special în ceea ce privește aspectele legate
de lipsa de cunoștințe și percepția generală
a legislației UE, îndeosebi în privința
legislației din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

30. invită Comisia să abordeze efectele
negative pe care legislația UE le are asupra
întreprinderilor, în special în ceea ce
privește aspectele legate de lipsa de
cunoștințe și de lipsa de sprijin pentru
punerea sa în practică, îndeosebi în
privința legislației din domeniul ocupării
forței de muncă și din cel al sănătății și
siguranței;
Or. sv

Amendamentul 244
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 30
Propunerea de rezoluție
30. invită Comisia să abordeze efectele
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Amendamentul
30. invită Comisia să abordeze efectele
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negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor, în
special în ceea ce privește aspectele legate
de lipsa de cunoștințe și percepția generală
a legislației UE, îndeosebi în privința
legislației din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;

negative pe care acumularea de acte
legislative le are asupra întreprinderilor, în
special în ceea ce privește aspectele legate
de lipsa de cunoștințe și percepția generală
a legislației UE, îndeosebi în privința
legislației din domeniul ocupării forței de
muncă și din cel al sănătății și siguranței;
prin urmare, invită Comisia să
îmbunătățească informațiile adresate
IMM-urilor, în special cele privind
aspectele pozitive legate de instituirea
RSI;
Or. fr

Amendamentul 245
Philippe De Backer
Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
30a. prin urmare, solicită Comisiei să
supună noile regulamente relevante
pentru întreprinderi unei evaluări
generale și favorabile incluziunii,
incluzând un test global, care ia în
considerare nevoile și problemele pe care
IMM-urile le întâmpină în mod special;
Or. en

Amendamentul 246
Ioannis A. Tsoukalas, Konstantinos Poupakis
Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
30a. solicită Comisiei să elaboreze texte
UE care sunt ușor de înțeles și accesibile
cetățenilor și întreprinderilor, în special
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în ceea ce privește orientările globale
privind modul în care antreprenorii
ambițioși pot utiliza instrumentele
financiare și de afaceri europene;
Or. en

Amendamentul 247
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 31
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau
măsuri ineficiente, în special în domeniul
ocupării forței de muncă și al afacerilor
sociale;

31. invită Comisia să pună în aplicare pe
deplin inițiativele de simplificare
prevăzute în recenta sa comunicare
privind adecvarea reglementărilor
(REFIT); solicită Comisiei să le utilizeze
ca punct de plecare pentru un impuls mai
ambițios de creare de locuri de muncă și
de creștere economică în UE, prin
reducerea costurilor de reglementare
pentru întreprinderi, în special în
domeniul ocupării forței de muncă și al
afacerilor sociale;
Or. en

Amendamentul 248
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 31
Propunerea de rezoluție
31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
PE522.799v02-00

RO

Amendamentul
31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să verifice dacă
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
neconcordanțe sau măsuri ineficiente;
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ineficiente, în special în domeniul
ocupării forței de muncă și al afacerilor
sociale;
Or. en

Amendamentul 249
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 31
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
ineficiente, în special în domeniul
ocupării forței de muncă și al afacerilor
sociale;

31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
ineficiente;

Or. en

Amendamentul 250
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 31
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
ineficiente, în special în domeniul
ocupării forței de muncă și al afacerilor
sociale;

31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
ineficiente;

Or. es
AM\1009328RO.doc

119/131

PE522.799v02-00

RO

Amendamentul 251
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 31
Propunerea de rezoluție
31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
ineficiente, în special în domeniul ocupării
forței de muncă și al afacerilor sociale;

Amendamentul
(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 252
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 31
Propunerea de rezoluție
31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
sarcini excesive, neconcordanțe sau măsuri
ineficiente, în special în domeniul ocupării
forței de muncă și al afacerilor sociale;

Amendamentul
31. invită Comisia, în contextul
programului REFIT, să se asigure că
întreaga legislație își îndeplinește menirea
și să identifice domeniile în care există
neconcordanțe sau măsuri ineficiente, în
special în domeniul ocupării forței de
muncă și al afacerilor sociale;
Or. sv

Amendamentul 253
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să
se dezvolte și să creeze noi locuri de
muncă;

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să
înființeze întreprinderi și să și le dezvolte
și să creeze noi locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 254
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 32
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă
în special prin punerea la dispoziție a
unor ghișee de informații bine repartizate
din punct de vedere geografic în regiuni,
furnizând atât informațiile administrative
fiscale, cât și posibilitățile de microcredit;
Or. fr

Amendamentul 255
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 32
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui

32. invită Comisia și statele membre să
sprijine desfășurarea de activități
independente, în special în rândul tinerilor,
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121/131

PE522.799v02-00

RO

mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

prin crearea unui mediu care să încurajeze
antreprenorii să se dezvolte și să creeze noi
locuri de muncă, precum și promovarea
antreprenoriatului în formare și profesie;
Or. de

Amendamentul 256
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
Propunere de rezoluție
Punctul 32
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul femeilor și al tinerilor,
prin crearea unui mediu care să încurajeze
antreprenorii să se dezvolte și să creeze noi
locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 257
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 32
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;
printre alte măsuri, solicită să se
îmbunătățească programele de protecție
socială în caz de șomaj și încetarea
activității sau accesul la pensii al
lucrătorilor salariați ca unul dintre
instrumentele majore de stimulare a
activității independente;
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Or. es

Amendamentul 258
Ria Oomen-Ruijten
Propunere de rezoluție
Punctul 32
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente și
transfrontaliere posibile, în special în
rândul tinerilor, prin crearea unui mediu
care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;
Or. nl

Amendamentul 259
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 32
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu care să încurajeze antreprenorii să se
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

32. invită statele membre să sprijine
desfășurarea de activități independente, în
special în rândul tinerilor, prin crearea unui
mediu și dezvoltarea unui sistem
educațional care să încurajeze
antreprenorii să se dezvolte și să creeze noi
locuri de muncă;
Or. en

Amendamentul 260
Anthea McIntyre
Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)
AM\1009328RO.doc
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul
32a. solicită partenerilor sociali să
folosească instrumentele inteligente de
reglementare, să folosească în mai mare
măsură evaluările impactului în
negocierile lor și să prezinte acorduri de
propunere de măsuri legislative
Comitetului de evaluare a impactului din
cadrul Comisiei;
Or. en

Amendamentul 261
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 33
Propunerea de rezoluție
33. invită Comisia și colegislatorii să ia în
considerare impactul legat de crearea de
locuri de muncă în viitor pe care cerințele
excesiv de împovărătoare ale propunerii
de regulament privind protecția datelor le
poate avea asupra întreprinderilor, în
special a IMM-urilor, putând afecta
capacitatea acestora de a menține și a
crea locuri de muncă;

Amendamentul
eliminat

Or. en

Amendamentul 262
Jürgen Creutzmann
Propunere de rezoluție
Punctul 33
Propunerea de rezoluție
33. invită Comisia și colegislatorii să ia în
PE522.799v02-00
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Amendamentul
eliminat
124/131

AM\1009328RO.doc

considerare impactul legat de crearea de
locuri de muncă în viitor pe care cerințele
excesiv de împovărătoare ale propunerii
de regulament privind protecția datelor le
poate avea asupra întreprinderilor, în
special a IMM-urilor, putând afecta
capacitatea acestora de a menține și a
crea locuri de muncă;
Or. de

Amendamentul 263
Phil Bennion
Propunere de rezoluție
Punctul 33
Propunerea de rezoluție
33. invită Comisia și colegislatorii să ia în
considerare impactul legat de crearea de
locuri de muncă în viitor pe care cerințele
excesiv de împovărătoare ale propunerii
de regulament privind protecția datelor le
poate avea asupra întreprinderilor, în
special a IMM-urilor, putând afecta
capacitatea acestora de a menține și a
crea locuri de muncă;

Amendamentul
33. insistă asupra unei abordări
echilibrate a regulamentului privind
protecția datelor în ceea ce privește
protecția confidențialității datelor,
stimulând în același timp economia
digitală, crearea de locuri de muncă și
creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 264
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 34
Propunerea de rezoluție
34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
AM\1009328RO.doc

Amendamentul
eliminat
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sarcinile asupra întreprinderilor care
doresc să beneficieze de libertatea de a
presta servicii;
Or. en

Amendamentul 265
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 34
Propunerea de rezoluție
34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
sarcinile asupra întreprinderilor care
doresc să beneficieze de libertatea de a
presta servicii;

Amendamentul
eliminat

Or. en

Amendamentul 266
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 34
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
sarcinile asupra întreprinderilor care doresc
să beneficieze de libertatea de a presta
servicii;

34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
sarcinile asupra întreprinderilor care doresc
să beneficieze de libertatea de a presta
servicii, fără a diminua protecția sau
limitarea abilității statelor membre de a
adopta controale privind conformitatea;
Or. sv
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Amendamentul 267
Philippe Boulland
Propunere de rezoluție
Punctul 34
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
sarcinile asupra întreprinderilor care doresc
să beneficieze de libertatea de a presta
servicii;

34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
sarcinile asupra întreprinderilor care doresc
să beneficieze de libertatea de a presta
servicii, monitorizând, în același timp,
riscul de dumping social;
Or. fr

Amendamentul 268
Danuta Jazłowiecka
Propunere de rezoluție
Punctul 34
Propunerea de rezoluție
34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile
adoptate sunt proporționale și să limiteze
sarcinile asupra întreprinderilor care doresc
să beneficieze de libertatea de a presta
servicii;

Amendamentul
34. invită Comisia și colegislatorii, în
contextul Directivei privind detașarea
lucrătorilor, să se asigure că măsurile noi
adoptate sunt proporționale, justificate și
nediscriminatorii, să obțină echilibrul
corect între protecția drepturilor
lucrătorilor și libertatea de a furniza
servicii și să limiteze sarcinile asupra
întreprinderilor care doresc să beneficieze
de libertatea de a presta servicii;
Or. en

Amendamentul 269
Jürgen Creutzmann
AM\1009328RO.doc
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Propunere de rezoluție
Punctul 35
Propunerea de rezoluție
35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor;

Amendamentul
35. invită UE să colaboreze cu statele
membre, universitățile, instituțiile de
cercetare și întreprinderile pentru a
coordona și a utiliza la maximum sursele
europene de finanțare, cum ar fi FSE,
FEDER, COSME și Orizont 2020, în
vederea promovării unei culturi
antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor, precum și pentru a facilita
accesul la finanțare și piețe noi;
Or. de

Amendamentul 270
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 35
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor;

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER,
Orizont 2020 și Erasmus+, în vederea
promovării unei culturi antreprenoriale, în
special în rândul tinerilor, să dezvolte și să
îmbunătățească calificările și
competențele necesare pe piața muncii și
să sprijine înființarea de noi întreprinderi;
Or. en

Amendamentul 271
Mikael Gustafsson, Minodora Cliveti
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Propunere de rezoluție
Punctul 35
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor;

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
femeilor și al tinerilor;
Or. en

Amendamentul 272
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Punctul 35
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor;

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor, precum și să promoveze accesul
la sisteme de securitate socială pentru
lucrătorii care desfășoară activități
independente;
Or. en

Amendamentul 273
Olle Ludvigsson
Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție

Amendamentul

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea promovării unei
culturi antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor;

35. invită UE să colaboreze cu statele
membre și universitățile pentru a coordona
și a utiliza la maximum sursele europene
de finanțare, cum ar fi FSE, FEDER și
Orizont 2020, în vederea alocării de
finanțare pentru cercetarea pe termen
lung pe durata vieții profesionale și a
promovării unei culturi antreprenoriale, în
special în rândul tinerilor;
Or. sv

Amendamentul 274
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
35a. solicită UE și statelor membre să
coopereze la introducerea competențelor
antreprenoriale în programa educațională
de la toate nivelurile învățământului;
Or. en

Amendamentul 275
Jan Kozłowski
Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
35b. solicită UE să coopereze cu statele
membre, școlile și universitățile la
punerea în aplicare a învățământului
bazat pe tehnologia cu sursă deschisă;
Or. en
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Amendamentul 276
Sergio Gutiérrez Prieto
Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
36a. solicită Comisiei să exploreze crearea
unei vize europene pentru antreprenori
care ar putea contribui la atragerea de
talente și expertiză antreprenorială din
afara UE;
Or. en
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