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Amendamentul 1
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. având în vedere articolul 3 
alineatul (3) din Tratatul UE, potrivit 
căruia obiectivul Uniunii este reprezentat 
de o economie socială de piață foarte 
competitivă vizând ocuparea integrală a 
forței de muncă și progresul social;

Or. de

Amendamentul 2
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. având în vedere articolele 151 și 153 
din TFUE, potrivit cărora Uniunea 
Europeană și statele membre urmăresc, 
printre altele, obiectivele îmbunătățirii 
condițiilor de viață și de muncă pentru a 
permite astfel armonizarea acestora pe 
calea progresului, în special în ceea ce 
privește îmbunătățirea mediului 
profesional în vederea protecției sănătății 
și a siguranței lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 3
Ramona Nicole Mănescu
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. remarcă faptul că IMM-urile 
angajează aproximativ 75 de milioane de 
persoane și că 85 % din toate locurile de 
muncă noi din UE din perioada 2002-
2012 au fost create de IMM-uri, în special 
de firme noi;

Or. en

Amendamentul 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă în IMM-uri un potențial 
deosebit privind promovarea și extinderea 
în continuare a unei formări profesionale 
cu caracter dual pentru a facilita 
integrarea în viața profesională a unui 
număr cât mai mare de tineri și pentru a 
reduce astfel șomajul în rândul tinerilor;

Or. de

Amendamentul 5
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. remarcă faptul că IMM-urile sunt de 
importanță crucială pentru economia 
europeană în calitate de angajatori și 
surse de inovare.
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Or. en

Amendamentul 6
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare;

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare; Strategia UE 2020 urmărește 
creșterea numărului femeilor încadrate în 
muncă, în special al mamelor; autonomia 
și înființarea unei întreprinderi mici poate 
reprezenta, în acest caz, o posibilitate 
bună și flexibilă, în special deoarece 
femeile care aleg autonomia eșuează mai 
rar decât bărbații; 

Or. de

Amendamentul 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare;

2. subliniază faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
întreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare, deoarece acestea au un 
potențial ridicat de atingere a obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, în special a 
obiectivelor privind ocuparea integrală a 
forței de muncă, ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor și reducerea 
sărăciei și a excluziunii sociale;
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Or. de

Amendamentul 8
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare;

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, trebuie să se 
faciliteze crearea de IMM-uri și 
microîntreprinderi și să se susțină 
dezvoltarea acestora în primii cinci ani;

Or. fr

Amendamentul 9
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare;

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie plasate
printre prioritățile fiecărei politici care 
urmărește să aibă un impact pozitiv 
asupra regiunii, a economiei și 
comunităților acesteia;

Or. it

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare;

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele 
membre să poată atinge obiectivele 
Strategiei Europa 2020 referitoare la o 
Europă inovatoare, inteligentă și 
favorabilă incluziunii, IMM-urile și 
microîntreprinderile trebuie să fie luate în 
considerare;

Or. de

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, în ceea ce 
privește corelarea obiectivelor privind 
inovarea și durabilitatea, IMM-urile sunt 
actorii principali, însă au nevoie de un 
cadru de reglementare stabil, de lungă 
durată și ambițios pentru a exploata la 
maximum potențialul de ocupare a forței 
de muncă al unei economii durabile, și 
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să stabilească standarde de 
mediu și stimulente financiare pe termen 
lung, asigurând, astfel, un climat de 
investiții sigur;

Or. de

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că IMM-urile joacă un rol 
important în asigurarea stabilității și a 
coeziunii și integrării sociale, în special în 
regiunile care se confruntă cu efecte 
negative ale evoluției demografice; prin 
urmare, solicită Comisiei și statelor 
membre să încurajeze IMM-urile să 
creeze un climat de muncă favorabil 
lucrătorilor, să respecte standardele 
privind dreptul muncii și protecția muncii 
și a sănătății și, astfel, să contribuie la 
combaterea sărăciei și la bunăstarea 
socială;

Or. de

Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că accesul la finanțare 
și costul acesteia, reglementările greoaie, 
costurile indirecte ale forței de muncă,
accesul la piețele de export și capacitatea 
de a le dezvolta, perioadele medii de 
efectuare a plăților, precum și deficitul de 
competențe sunt bariere în calea lansării și 
a dezvoltării IMM-urilor;

3. subliniază faptul că accesul limitat la 
finanțare și credite, lipsa transparenței și a 
publicității în punerea în aplicare a 
fondurilor UE în statele membre,
reglementările greoaie, accesul la piețele 
de export și capacitatea de a le dezvolta, 
perioadele medii de efectuare a plăților, 
precum și deficitul de competențe sunt 
bariere în calea lansării și a dezvoltării 
IMM-urilor; subliniază faptul că în special 
femeile antreprenor sunt cele care nu 
găsesc în multe programe sprijinul 
necesar lansării proiectelor lor și, prin 
urmare, solicită statelor membre să 
elaboreze programe de antreprenoriat 
care să țină seama de comportamentul 
antreprenorial al femeilor (întreprinderi 
mici, capital inițial redus, disponibilitate 
redusă la risc);
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Or. de

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că accesul la finanțare 
și costul acesteia, reglementările greoaie, 
costurile indirecte ale forței de muncă, 
accesul la piețele de export și capacitatea 
de a le dezvolta, perioadele medii de 
efectuare a plăților, precum și deficitul de 
competențe sunt bariere în calea lansării
și a dezvoltării IMM-urilor;

3. subliniază faptul că accesul la finanțare 
și costul acesteia, în special accesul 
simplificat la creditele de mici dimensiuni 
prin intermediul Instrumentului european 
de microfinanțare și al dezvoltării în 
continuare a acestui instrument în cadrul 
Programului pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 
2014-2020 trebuie să faciliteze și să 
încurajeze lansarea și dezvoltarea IMM-
urilor;

Or. de

Amendamentul 15
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că accesul la finanțare 
și costul acesteia, reglementările greoaie, 
costurile indirecte ale forței de muncă, 
accesul la piețele de export și capacitatea 
de a le dezvolta, perioadele medii de 
efectuare a plăților, precum și deficitul de 
competențe sunt bariere în calea lansării 
și a dezvoltării IMM-urilor;

3. subliniază faptul că, în ciuda 
investițiilor realizate de UE, există în 
continuare bariere grave în calea lansării 
și a dezvoltării IMM-urilor, în special 
accesul la finanțare și costul acesteia, 
reglementările greoaie, costurile indirecte 
ale forței de muncă, accesul la piețele de 
export și capacitatea de a le dezvolta, 
perioadele medii de efectuare a plăților, 
precum și deficitul de competențe;

Or. it
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Amendamentul 16
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că accesul la finanțare 
și costul acesteia, reglementările greoaie, 
costurile indirecte ale forței de muncă, 
accesul la piețele de export și capacitatea 
de a le dezvolta, perioadele medii de 
efectuare a plăților, precum și deficitul de 
competențe sunt bariere în calea lansării și 
a dezvoltării IMM-urilor;

3. subliniază faptul că accesul la finanțare 
și costul acesteia, reglementările greoaie, 
costurile indirecte ale forței de muncă, 
accesul la piețele de export și capacitatea 
de a le dezvolta, perioadele medii de 
efectuare a plăților, precum și deficitul de 
competențe sunt bariere în calea lansării și 
a dezvoltării IMM-urilor; prin urmare, 
invită statele membre să adopte politici 
care să faciliteze accesul la credite pentru 
înființarea și dezvoltarea IMM-urilor;

Or. it

Amendamentul 17
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este important să se 
asigure că lucrătorii din sectorul IMM-
urilor și al microîntreprinderilor 
beneficiază de o protecție adecvată; 
recunoaște totuși că, dată fiind 
dimensiunea relativ redusă a IMM-urilor 
și a microîntreprinderilor, nevoile 
acestora diferă mult de cele ale 
organizațiilor și companiilor 
multinaționale; subliniază, așadar, că este 
important să se asigure că toate măsurile 
sunt proporționale și nu descurajează 
crearea și dezvoltarea IMM-urilor și a 
microîntreprinderilor;
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Or. en

Amendamentul 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că sănătatea și securitatea 
în muncă și protecția lucrătorilor nu pot fi 
considerate poveri administrative; invită 
Comisia să simplifice poverile 
administrative excesive, asigurând 
totodată în permanență sănătatea și 
securitatea în muncă și garantând faptul 
că IMM-urile furnizează cunoștințe și 
resurse adecvate pentru gestionarea 
corespunzătoare a mediului de lucru al 
lucrătorilor; acest sprijin ar putea 
include: diseminarea de bune practici, 
formarea angajaților, dezvoltarea de 
instrumente și orientări simple privind 
evaluarea riscurilor, asigurarea accesului 
la servicii de prevenire convenabile și de 
bună calitate, oferirea de stimulente 
financiare etc.;

Or. en

Amendamentul 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște faptul că poverile 
administrative și riscurile financiare duc 
în mod frecvent la stres și la alte efecte 
negative asupra sănătății lucrătorilor și 
proprietarilor de IMM-uri și 
microîntreprinderi; subliniază că este 
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necesar ca reglementările sociale și cele 
din domeniul muncii să contribuie la 
bunăstarea antreprenorilor și a 
lucrătorilor lor fără a crea piedici 
suplimentare în calea succesului 
acestora;

Or. en

Amendamentul 20
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă cu privire la faptul că 
reducerea poverilor administrative nu 
trebuie să aibă ca efect reducerea 
protecției lucrătorilor și nici să aducă 
atingere condițiilor de muncă și 
drepturilor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 21
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că IMM-urile ar trebui să 
sprijine inițiativele de învățare pe tot 
parcursul vieții prin facilitarea accesului 
la activități de învățare, mai adecvate 
necesităților lucrătorilor, în timpul orelor 
de muncă, prin individualizarea 
planurilor de învățare, trecerea la 
formarea pe bază de competențe, trecerea 
la modularizare sau utilizarea învățării la 
distanță;
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Or. en

Amendamentul 22
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. deplânge, în acest context, impactul 
politicilor de austeritate aplicate de 
anumite state membre și efectul negativ al 
acestora asupra viabilității multor IMM-
uri, de exemplu prin reducerea 
cheltuielilor de consum ca urmare a 
reducerilor bugetare, mutarea poverii 
fiscale asupra taxării preponderent 
indirecte, care afectează mai puternic 
veniturile reduse și medii etc.; 

Or. en

Amendamentul 23
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
adopte măsuri concrete în vederea 
îmbunătățirii accesului IMM-urilor la 
finanțare. IMM-urile reprezintă un 
factor-cheie în dezvoltarea și crearea de 
locuri de muncă, în special în țările 
afectate de o recesiune profundă, precum 
Grecia;

Or. el
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Amendamentul 24
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. își reiterează angajamentul ferm 
privind drepturile depline ale sindicatelor, 
inclusiv dreptul la recunoaștere al 
sindicatelor și dreptul la grevă, pentru toți 
lucrătorii indiferent de dimensiunea 
întreprinderii pentru care aceștia 
lucrează, întrucât aceasta reprezintă cea 
mai bună garanție a respectării condițiilor 
de muncă și de salarizare;

Or. en

Amendamentul 25
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită statele membre să întreprindă
inițiative în vederea  reducerii sarcinii 
birocratice care împiedică dezvoltarea 
IMM-urilor; subliniază însă că acest 
lucru nu ar trebui să fie în detrimentul 
asigurării unor standarde minime de 
lucru și al sănătății și siguranței la locul 
de muncă;

Or. el

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază importanța consultării cu 
partenerii sociali în planificarea 
acțiunilor naționale în vederea 
consolidării și promovării 
antreprenoriatului mic și mijlociu;

Or. el

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul unor inițiative precum 
Programul Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială, 
COSME și Orizont 2020; subliniază faptul 
că astfel de măsuri nu trebuie să creeze o 
birocrație suplimentară, ci trebuie să 
demonstreze o valoare adăugată a UE și 
un bun raport beneficii/costuri, precum și 
să completeze inițiativele statelor membre;

4. salută sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul unor inițiative precum 
Programul Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială, 
COSME și Orizont 2020 și viitorul 
regulament privind FSE; subliniază faptul 
că statele membre nu trebuie să creeze o 
birocrație suplimentară pentru a le permite 
în primul rând fondatorilor de 
microîntreprinderi din segmentele 
defavorizate ale populației și 
întreprinderilor din sectorul economiei 
sociale accesul la instrumente de 
finanțare adecvate; solicită, în acest 
context, Comisiei să integreze orientări 
specifice privind cooperativele în 
instrumentele financiare administrate de 
Fondul european de investiții;

Or. de

Amendamentul 28
Anthea McIntyre
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul unor inițiative precum 
Programul Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială, 
COSME și Orizont 2020; subliniază faptul 
că astfel de măsuri nu trebuie să creeze o 
birocrație suplimentară, ci trebuie să 
demonstreze o valoare adăugată a UE și un 
bun raport beneficii/costuri, precum și să 
completeze inițiativele statelor membre;

4. salută sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul unor inițiative precum 
Programul Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială, 
COSME și Orizont 2020 care, printre alte 
beneficii, vor oferi lucrătorilor din 
sectorul IMM-urilor și al 
microîntreprinderilor posibilitatea de a-și 
dezvolta competențele și cunoștințele de 
bază; subliniază faptul că astfel de măsuri 
nu trebuie să creeze o birocrație 
suplimentară, ci trebuie să demonstreze o 
valoare adăugată a UE și un bun raport 
beneficii/costuri, precum și să completeze 
inițiativele statelor membre;

Or. en

Amendamentul 29
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre să 
întreprindă acțiunile necesare pentru a 
accesa fonduri structurale și de coeziune 
și să utilizeze sumele obținute pentru 
programe de formare profesională, cu 
scopul de a sprijini în continuare IMM-
urile;

Or. de

Amendamentul 30
Ramona Nicole Mănescu
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea implementării și 
aplicării unor măsuri de simplificare 
extinsă, inclusiv a unor metode de 
rambursare simplificate, pentru a permite 
IMM-urilor să ia parte la programele 
finanțate de UE;

Or. en

Amendamentul 31
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea adoptării unor 
politici de încurajare a investițiilor în 
proiecte de inovație, creând un mediu 
favorabil cooperării transfrontaliere, 
promovând inovația și favorizând cultura 
antreprenorială; 

Or. it

Amendamentul 32
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea constantă a
IMM-urilor de a se adapta cerințelor tot 
mai mari ale pieței interne și de a putea 
concura pe plan internațional; subliniază, 
totodată, necesitatea adoptării unor 
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măsuri pentru favorizarea accesului 
IMM-urilor la noile piețe, inclusiv la 
licitațiile publice;

Or. it

Amendamentul 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază principiul „gândiți mai întâi 
la scară mică”; recunoaște avantajele 
comerțului electronic care permite IMM-
urilor să aibă acces la piața unică și să își 
reducă costurile;

5. face referire la principiul „gândiți mai 
întâi la scară mică”; recunoaște avantajele 
comerțului electronic care permite IMM-
urilor să aibă acces la piața unică și să își 
reducă costurile; precizează că acest 
principiu nu defavorizează cetățenii, 
lucrătorii sau consumatorii europeni, 
interesele acestora fiind considerate egale
cu cele ale IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 34
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază principiul „gândiți mai întâi la 
scară mică”; recunoaște avantajele 
comerțului electronic care permite IMM-
urilor să aibă acces la piața unică și să își 
reducă costurile;

5. subliniază principiul „gândiți mai întâi la 
scară mică”; recunoaște avantajele 
comerțului electronic care permite IMM-
urilor să aibă acces la piața unică și să își 
reducă costurile; solicită Comisiei să ia, de 
asemenea, măsuri pentru a garanta că 
Observatorul european al IMM-urilor 
include în analizele sale și întreprinderile 
din sectorul economiei sociale;
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Or. de

Amendamentul 35
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază principiul „gândiți mai întâi 
la scară mică”; recunoaște avantajele 
comerțului electronic care permite IMM-
urilor să aibă acces la piața unică și să își 
reducă costurile;

5. reafirmă încă o dată importanța
principiului „gândiți mai întâi la scară 
mică”; recunoaște posibilele avantaje ale 
comerțului electronic care permite IMM-
urilor să aibă acces la piața unică și să își 
reducă costurile;

Or. it

Amendamentul 36
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reafirmă că UE și statele membre 
trebuie să susțină mai mult IMM-urile în 
vederea facilitării accesului acestora pe 
piețele din țările terțe sau, în special, pe 
piețele publice din țările emergente;

Or. fr

Amendamentul 37
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea promovării și 
sprijinirii activităților economice ale 
IMM-urilor pe piețele străine, atât în
interiorul, cât și în exteriorul UE, cu 
scopul de a crea locuri de muncă noi și 
durabile;

Or. en

Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă;

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri, în special atunci când, în 
cadrul serviciilor transfrontaliere, 
punctele de contact unic oferă, în strânsă 
cooperare cu partenerii sociali, informații 
detaliate privind condițiile de muncă 
existente în țara de destinație a serviciilor, 
după cum au dovedit-o, de exemplu, 
proiectele pilot; remarcă faptul că un acces 
mai bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă;

Or. de

Amendamentul 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6



AM\904304RO.doc 21/33 PE491.123v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă;

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă; 
remarcă faptul că guvernarea electronică 
ar putea fi utilizată pentru a asigura 
accesul la toate informațiile relevante 
privind conformitatea cu legislația muncii 
și cu regimurile fiscale, precum și la 
informațiile privind accesarea la diferite 
niveluri a fondurilor europene, naționale 
și regionale și a sistemelor de sprijin al 
IMM-urilor și microîntreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 40
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă;

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
ar putea permite IMM-urilor să petreacă 
mai puțin timp cu procedurile 
administrative și să profite de noi 
oportunități de afaceri și că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă și 
creștere economică;

Or. en

Amendamentul 41
Mara Bizzotto
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă;

6. remarcă necesitatea de a reduce 
neapărat termenele și costurile birocratice
pentru IMM-uri: guvernarea electronică și 
ghișeele unice reprezintă un obiectiv 
important pentru a reduce procedurile 
administrative și pentru a crea noi 
oportunități de afaceri; remarcă faptul că 
un acces mai bun la piețele de achiziții 
publice va ajuta IMM-urile să își 
deblocheze potențialul de creare de locuri 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă;

6. remarcă faptul că guvernarea electronică 
și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități 
de afaceri; remarcă faptul că un acces mai 
bun la piețele de achiziții publice poate 
ajuta IMM-urile să își deblocheze 
potențialul de creare de locuri de muncă în 
vederea atingerii obiectivului de ocupare 
integrală a forței de muncă al Strategiei 
Europa 2020;

Or. de

Amendamentul 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. remarcă faptul că lipsa infrastructurii 
adecvate în zonele rurale, de exemplu a 
accesului la internet în bandă largă, 
reprezintă o piedică serioasă în calea 
creării de locuri de muncă și în calea 
creșterii economice, în special pentru 
IMM-uri, microîntreprinderi, lucrătorii 
liber-profesioniști și „persoanele cu spirit 
de inițiativă”, care, în caz contrar, ar 
putea beneficia de o locuință în afara 
orașelor și a zonelor cu chirii ridicate;

Or. en

Amendamentul 44
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de raportul Comisiei privind 
cele mai bune practici din statele membre 
referitoare la punerea în aplicare a 
legislației UE în cel mai simplu mod 
posibil și sprijină conceptul de ghișee 
unice și capacitatea de dezvoltare a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă faptul că costurile asociate 
conformării cu normele au un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor, în 
special asupra microîntreprinderilor;

7. remarcă faptul că costurile asociate 
conformării cu normele pot avea un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor și 
microîntreprinderilor în unele sectoare; 
subliniază că beneficiile economice 
trebuie corelate permanent cu costurile; 
trebuie luate în considerare în special 
costurile mai mici în domeniul sănătății, 
absenteismul mai redus rezultat în urma 
accidentelor de muncă sau a invalidității, 
care pot avea efect și asupra sistemelor de 
securitate socială și a bugetelor naționale 
și, de asemenea, stimularea productivității 
și dezvoltarea creșterii economice ca 
rezultat al calității înalte a mediului 
profesional și a locurilor de muncă în 
Europa;

Or. de

Amendamentul 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă faptul că costurile asociate 
conformării cu normele au un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor, în 
special asupra microîntreprinderilor;

7. remarcă faptul că costurile asociate 
conformării cu normele au un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor, în 
special asupra microîntreprinderilor și că 
aceste costuri pot reprezenta un obstacol 
major în calea acestor întreprinderi și a 
capacității lor de a angaja și menține 
personal; încurajează statele membre să 
țină cont de acest aspect la revizuirea 
regimurilor lor fiscale și de securitate 
socială naționale;

Or. en
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Amendamentul 47
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă faptul că costurile asociate 
conformării cu normele au un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor, în 
special asupra microîntreprinderilor;

7. remarcă faptul că costurile asociate 
conformării cu normele au un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor, în 
special asupra microîntreprinderilor și 
capacității acestora de a angaja și 
menține personal;

Or. en

Amendamentul 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare „principiul 
numărului constant (one in/one out)”, 
care permite menținerea obiectivelor 
dispozițiilor privind sănătatea, siguranța 
și egalitatea și protejează principiul 
subsidiarității;

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
impact negativ asupra IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare „principiul 
numărului constant (one in/one out)”, 
care permite menținerea obiectivelor 
dispozițiilor privind sănătatea, siguranța 
și egalitatea și protejează principiul 
subsidiarități;

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
totuși Comisiei să garanteze că astfel de 
măsuri nu conduc la reducerea protecției 
și a sănătății lucrătorilor la locul de 
muncă și că drepturile lucrătorilor și 
drepturile privind egalitatea rămân 
neatinse;

Or. de

Amendamentul 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare „principiul 
numărului constant (one in/one out)”, 
care permite menținerea obiectivelor 
dispozițiilor privind sănătatea, siguranța și 
egalitatea și protejează principiul 
subsidiarității;

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
Comisiei să se asigure de menținerea 
obiectivelor dispozițiilor sociale și cele
privind sănătatea, siguranța și egalitatea și 
protejează principiul subsidiarității;

Or. en
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Amendamentul 51
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare „principiul 
numărului constant (one in/one out)”, care 
permite menținerea obiectivelor 
dispozițiilor privind sănătatea, siguranța și 
egalitatea și protejează principiul 
subsidiarității;

8. în cadrul controalelor de verificare a 
adecvării, solicită identificarea domeniilor 
în care există sarcini excesive, 
inconsecvențe sau legislație ineficace în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
impact negativ asupra IMM-urilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare „principiul 
numărului constant (one in/one out)”, care 
permite menținerea și sprijinirea deplină a
obiectivelor dispozițiilor privind sănătatea, 
siguranța și egalitatea, asigurându-se, în 
același timp, că principiul subsidiarității 
este pe deplin respectat;

Or. en

Amendamentul 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. evidențiază caracterul inadecvat al 
excepțiilor de la directivele care stabilesc 
standardele europene minime, precum 
Directiva privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii sau Directiva 
privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe în vederea 
ocupării unor locuri de muncă sezoniere;

Or. de
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Amendamentul 53
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că reducerea poverii 
administrative nu trebuie să conducă la o 
punere în aplicare insuficientă a 
standardelor și a „Agendei privind munca 
decentă” ale OIM în IMM-uri și 
microîntreprinderi;

Or. de

Amendamentul 54
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că o abordare de tipul 
„aplică și explică” similară prevederilor 
guvernanței corporative nu este adecvată 
în contextul poverilor administrative; 
statele membre nu trebuie împiedicate să 
aplice la nivel național standarde mai 
înalte decât standardele minime convenite 
în cadrul UE;

Or. de

Amendamentul 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. remarcă și sprijină cu fermitate accentul 
pus pe microîntreprinderi în cadrul unui 
„test IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), prin intermediul căruia 
sunt evaluate în mod sistematic toate 
posibilitățile existente, cum ar fi 
excluderea din domeniul de aplicare, 
dispozițiile individuale, perioadele de 
tranziție extinse sau regimurile mai puțin 
stricte.

9. remarcă și sprijină cu fermitate accentul 
pus pe microîntreprinderi în cadrul unui 
„test IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), prin intermediul căruia 
sunt evaluate în mod sistematic toate 
posibilitățile existente, cum ar fi 
excluderea din domeniul de aplicare, 
dispozițiile individuale, perioadele de 
tranziție extinse sau regimurile mai puțin 
stricte; subliniază că ar trebui aplicată o 
nouă legislație socială și a muncii care să 
treacă „testul IMM” în forma cea mai 
simplă, să asigure doar povara minimă 
necesară pentru atingerea obiectivelor 
sale funcționale și să respecte principiul 
subsidiarității; invită statele membre să 
analizeze cu atenție obiectivul vizat de 
legislația socială și să o aplice fără 
reglementări excesive sau introducerea de 
cerințe suplimentare care, în conformitate 
cu legislația UE, nu sunt necesare în mod 
explicit;

Or. en

Amendamentul 56
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. remarcă și sprijină cu fermitate accentul 
pus pe microîntreprinderi în cadrul unui 
„test IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), prin intermediul căruia 
sunt evaluate în mod sistematic toate 
posibilitățile existente, cum ar fi 
excluderea din domeniul de aplicare, 
dispozițiile individuale, perioadele de 
tranziție extinse sau regimurile mai puțin 
stricte.

9. remarcă și sprijină cu fermitate accentul 
pus pe microîntreprinderi în cadrul unui 
„test IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), solicită însă ca 
directivele UE privind protecția de bază a 
muncii și a sănătății și protecția de bază a 
lucrătorilor sezonieri și a lucrătorilor 
detașați să se mențină și în cazul IMM-
urilor și al microîntreprinderilor, pentru a 
asigura concurența loială pe piața unică 
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europeană;

Or. de

Amendamentul 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. remarcă și sprijină cu fermitate accentul 
pus pe microîntreprinderi în cadrul unui 
„test IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), prin intermediul căruia 
sunt evaluate în mod sistematic toate 
posibilitățile existente, cum ar fi 
excluderea din domeniul de aplicare, 
dispozițiile individuale, perioadele de 
tranziție extinse sau regimurile mai puțin 
stricte.

9. remarcă și sprijină accentul pus pe 
microîntreprinderi în cadrul unui „test 
IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), prin intermediul căruia 
sunt evaluate în mod sistematic toate 
posibilitățile existente; subliniază faptul 
că „testul IMM” nu se aplică în cazul 
dispozițiilor privind protecția lucrătorilor, 
în special al dispozițiilor privind sănătatea 
și siguranța lucrătorilor, și nici în privința 
legislației sociale;

Or. de

Amendamentul 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. remarcă și sprijină cu fermitate 
accentul pus pe microîntreprinderi în 
cadrul unui „test IMM” consolidat (a se 
vedea COM(2011)0803), prin intermediul 
căruia sunt evaluate în mod sistematic 
toate posibilitățile existente, cum ar fi 
excluderea din domeniul de aplicare,
dispozițiile individuale, perioadele de 
tranziție extinse sau regimurile mai puțin 
stricte.

9. remarcă introducerea unei dimensiuni 
specifice microentităților în cadrul unui 
„test IMM” consolidat (a se vedea 
COM(2011)0803), prin intermediul căruia 
sunt evaluate în mod sistematic dispozițiile 
individuale, perioadele de tranziție extinse 
sau regimurile mai puțin stricte; consideră 
totuși că testul IMM ar trebui, în orice 
caz, să garanteze respectarea adecvată a 
legislației europene privind sănătatea și 
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securitatea la locul de muncă.

Or. en

Amendamentul 59
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că internaționalizarea IMM-
urilor poate contribui la o mai bună 
ocupare a forței de muncă în UE și 
subliniază că aceasta este un proces și că, 
pentru a avea succes, IMM-urile au 
nevoie de servicii de asistență nu numai 
pe piețele terțe, ci și la nivel local; în plus, 
este necesară eliminarea obstacolelor 
administrative și birocratice; toate 
inițiativele UE trebuie să respecte 
principiul subsidiarității și ar trebui să 
prezinte o utilitate suplimentară clară;

Or. de

Amendamentul 60
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că adoptarea unei 
abordări universale a legislației sociale și 
a muncii poate spori riscul de 
nerespectare în rândul statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 61
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. recomandă Comisiei și statelor 
membre să îmbunătățească condițiile 
existente pentru noii antreprenori, în 
scopul de a exploata mai bine potențialul 
ridicat al acestora de a crea locuri de 
muncă noi și durabile; subliniază 
necesitatea eliminării obstacolelor 
administrative cu care se confruntă IMM-
urile în ceea ce privește angajarea 
lucrătorilor din alte state membre; în plus, 
invită statele membre să ofere informații 
direct de la sursă întreprinderilor care 
investesc și doresc să creeze locuri de 
muncă într-un stat membru, concomitent 
cu consolidarea modelului social 
european;

Or. de

Amendamentul 62
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că o abordare de tipul 
„aplică și explică” similară dispozițiilor 
privind guvernanța corporativă este 
inadecvată în contextul poverilor 
administrative; statele membre nu trebuie 
să fie împiedicate să aplice la nivel 
național standarde mai ridicate decât 
standardele minime convenite în cadrul 
UE.

Or. en
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