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Amendamentul 15
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială.

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă în 
mod egal pentru femei și bărbați, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punctul de vedere al 
resurselor și al energiei și o coeziune 
socială.

Or. de

Amendamentul 16
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială.

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă în 
mod egal pentru femei și bărbați, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială.

Or. en

Amendamentul 17
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
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Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială.

Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială, în mod 
egal pentru femei și bărbați.

Or. en

Amendamentul 18
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Odată cu propunerea de Regulament al 
Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020, 
adoptată la 29 iunie 2011, Comisia 
stabilește un pachet de propuneri și 
documente legislative pentru bugetul 
Uniunii Europene pentru perioada 2014-
2020. Acest cadru financiar multianual 
descrie modul în care vor fi atinse 
obiectivele de politică în ceea ce privește 
sporirea creșterii economice și a numărului 
de locuri de muncă în Europa și crearea 
unei economii cu emisii scăzute de carbon 
și mai ecologice și a unei Europe mai 
vizibile pe plan internațional.

(5) Odată cu propunerea de Regulament al 
Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020, 
adoptată la 29 iunie 2011, Comisia 
stabilește un pachet de propuneri și 
documente legislative pentru bugetul 
Uniunii Europene pentru perioada 2014-
2020. Acest cadru financiar multianual 
descrie modul în care vor fi atinse 
obiectivele de politică în ceea ce privește 
sporirea creșterii economice și a numărului 
de locuri de muncă în Europa în mod egal 
pentru femei și bărbați și crearea unei 
economii cu emisii scăzute de carbon și 
mai ecologice și a unei Europe mai vizibile 
pe plan internațional.
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Or. en

Amendamentul 19
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica de competitivitate a Uniunii 
are ca scop punerea în aplicare a
dispozițiilor instituționale și politice care 
să creeze condițiile necesare pentru ca 
întreprinderile să se poată dezvolta într-
un mod durabil. O productivitate 
îmbunătățită reprezintă sursa dominantă 
de creștere durabilă a veniturilor, care, la 
rândul ei, contribuie la îmbunătățirea 
standardelor de viață. De asemenea, 
competitivitatea depinde de capacitatea 
întreprinderilor de a profita din plin de 
oportunități, cum ar fi piața unică 
europeană. Acest lucru este deosebit de 
important pentru IMM-uri, care 
reprezintă 99 % din întreprinderile din 
Uniune, asigură două din trei locuri de 
muncă existente în sectorul privat și 80 % 
din locurile de muncă nou create și 
contribuie cu mai mult de jumătate din 
valoarea adăugată totală creată de 
întreprinderile din Uniune. IMM-urile 
sunt un factor-cheie pentru creșterea 
economică, ocuparea forței de muncă și 
integrarea socială.

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, programul ar trebui să 
se ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea economiei 
Uniunii la nivel mondial, în principal din 
cauza problemelor care subminează 
capacitatea întreprinderilor de a concura 
cu întreprinderi similare din alte părți ale 
lumii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Antreprenoriatul feminin și IMM-
urile cu personal feminin oferă o sursă-
cheie pentru mărirea numărului de locuri 
de muncă pentru femei, capitalizând într-
o mai mare măsură nivelul de educației al 
femeilor. Antreprenoriatul feminin 
contribuie la dinamica și inovarea în 
mediul de afaceri, potențialul acestora 
nefiind nici pe departe realizat în Uniune. 
Femeile au o motivație deosebită pentru 
independență, dat fiind că conducerea 
propriei afaceri le-ar permite să-și 
stabilească propriul orar de lucru, pentru 
a concilia mai bine viața profesională cu 
cea familială. O creștere a numărului de 
antreprenoare ar avea efecte pozitive și ar 
reprezenta o contribuție directă la viața 
economică. Într-un mediu economic 
instabil, măsurile de sprijin destinate 
antreprenoriatului feminin sunt neglijate 
cu ușurință.

Or. de
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Amendamentul 22
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere rata scăzută de 
antreprenoarea doar 30% în Europa), 
programul ar trebui să promoveze spiritul 
de antreprenoriat feminin, dat fiind că 
femeile au un impact semnificativ asupra 
economiei, nu numai prin capacitatea de 
a-și crea propriile locuri de muncă, cât și 
prin crearea de locuri de muncă pentru 
alții. Actualele condiții economice la nivel 
global subliniază accentuat dimensiunea 
importantă a spiritului de antreprenoriat 
feminin, ca forță economică emergentă, 
precum și necesitatea promovării 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Programul ar trebui să sublinieze 
importanța promovării unui acționariat 
nesegregat în funcție de gen, a educației, 
a formării profesionale, a cercetării și a 
lobby-ului sindical, prin integrarea 
informațiilor relevante în sistem și 
distribuirea lor tuturor părților interesate, 
precum și prin lansarea de campanii și 
inițierea de rețele de comunicare pe 
aspecte sociale. Programul ar trebui să 
promoveze prin universități, instituțiile 
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UE, ministerele de educație și decidenții 
din statele membre atât spiritul de 
antreprenoriat feminin ca domeniu de 
interes pentru ambele sexe, începând cu 
etapele primare ale învățământului, cât și 
imaginea antreprenoarei, ca model de 
carieră.

Or. en

Amendamentul 24
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Multe dintre problemele în materie de 
competitivitate ale Uniunii implică 
dificultățile pe care le au IMM-urile în a 
obține acces la finanțare, deoarece acestea 
luptă pentru a-și demonstra bonitatea și 
întâmpină dificultăți în a obține acces la 
capitalul de risc. Acest lucru are un efect 
negativ asupra numărului și calității 
întreprinderilor nou create și asupra 
dezvoltării întreprinderilor. Valoarea 
adăugată pentru Uniune a instrumentelor 
financiare propuse constă, printre altele, în 
consolidarea pieței unice pentru capitalul 
de risc și în dezvoltarea unei piețe 
financiare paneuropene pentru IMM-uri. 
Acțiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare utilizării de către statele 
membre a instrumentelor financiare pentru 
IMM-uri. Entitățile însărcinate cu punerea 
în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure 
adiționalitatea și să evite dubla finanțare 
prin resursele UE.

(12) Multe dintre problemele în materie de 
competitivitate ale Uniunii implică 
dificultățile pe care le au IMM-urile în a 
obține acces la finanțare, deoarece acestea 
luptă pentru a-și demonstra bonitatea și 
întâmpină dificultăți în a obține acces la 
capitalul de risc. Acțiunile Uniunii ar trebui 
să fie complementare utilizării de către 
statele membre a instrumentelor financiare 
pentru IMM-uri. Entitățile însărcinate cu 
punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să 
asigure adiționalitatea și să evite dubla 
finanțare prin resursele UE.

Or. en
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Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui avută în vedere sprijinirea 
statelor membre celor mai îndatorate în 
depășirea dificultăților lor structurale 
inerente, de natură financiară, mai ales 
întrucât, în temeiul prezentei propuneri, 
acordarea de împrumuturi depinde foarte 
mult de încrederea manifestată de mediul 
de afaceri și de buna funcționare a 
intermediarilor financiari, respectiv a 
băncilor.

Or. en

Amendamentul 26
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Întrucât microcreditele (credite sub 
25 000 EUR) sunt acordate de 
intermediarii financiari în cadrul 
mecanismului de garantare. Nu există 
nicio fereastră pentru microcreditare 
prevăzută în cadrul programului, întrucât 
acest lucru ar însemna o suprapunere cu 
Programul pentru schimbare socială și 
inovare propus de Comisie la 6 octombrie 
2011, care acoperă în mod specific 
microcreditelor.

Or. en
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Amendamentul 27
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Un alt factor care afectează 
competitivitatea este spiritul 
antreprenorial relativ slab în cadrul 
Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii 
Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre 
femei) ar dori să desfășoare activități 
independente, comparativ cu 55 % din 
populația din Statele Unite ale Americii și 
71 % dintre cetățenii din China. Efectele 
demonstrative și catalizatoare, de 
exemplu, premiile și conferințele 
europene, precum și măsurile care 
sporesc coerența și consecvența, cum ar fi 
analiza comparativă și schimburile de 
bune practici, oferă o valoare adăugată 
europeană ridicată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Un alt factor care afectează 
competitivitatea este spiritul antreprenorial 
relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % 
dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 
40 % dintre femei) ar dori să desfășoare 
activități independente, comparativ cu 
55 % din populația din Statele Unite ale 
Americii și 71 % dintre cetățenii din China.
Efectele demonstrative și catalizatoare, de 
exemplu, premiile și conferințele
europene, precum și măsurile care sporesc 

(16) Un alt factor care afectează 
competitivitatea este spiritul antreprenorial 
relativ slab în cadrul Uniunii, care ar 
trebui stimulat prin diverse abordări 
inovative adresate unor grupuri-țintă 
specifice, mai ales tineri de ambe sexe.
Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai 
puțin de 40 % dintre femei) ar dori să 
desfășoare activități independente, 
comparativ cu 55 % din populația din 
Statele Unite ale Americii și 71 % dintre 
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coerența și consecvența, cum ar fi analiza 
comparativă și schimburile de bune 
practici, oferă o valoare adăugată 
europeană ridicată.

cetățenii din China. Efectele demonstrative 
și catalizatoare, de exemplu, premiile
europene și conferințele privind 
antreprenoriatul, proiectele, atelierele și 
programele de coordonare, precum și 
măsurile care sporesc coerența și 
consecvența, cum ar fi analiza comparativă 
și schimburile de bune practici, oferă o 
valoare adăugată europeană ridicată.
Combaterea obstacolelor contextuale, a 
concepțiilor tradiționale și a 
stereotipurilor despre femei și 
îmbunătățirea credibilității femeilor ca 
antreprenori sunt absolut esențiale pentru 
stimularea antreprenoriatului feminin, 
pentru continuarea carierelor lor ca 
antreprenori și pentru evidențierea 
femeilor ca modele de carieră.

Or. en

Amendamentul 29
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Datele ce servesc de indicatori 
privind atingerea obiectivelor – atunci 
când sunt fezabile – ar trebui colectate și 
clasificate în funcție de gen, apartenență 
etnică, vârstă, zonă, mărimea 
întreprinderii și durata activității și în 
deplin acord cu normele naționale ale 
statelor membre privind protecția datelor 
personale, cu ajutorul Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă și al 
Institutului  European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați.  Acolo 
unde este posibil, astfel de date ar trebui 
colectate astfel încât să nu impună IMM-
urilor o sarcină administrativă în plus și 
ar trebui să permită decidenților să 
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înțeleagă mai bine problemele specifice cu 
care se confruntă antreprenoarele.

Or. en

Amendamentul 30
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program, alte programe ale 
Uniunii și fondurile structurale.

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program, alte programe ale 
Uniunii și fondurile structurale. Sunt 
necesare măsuri specifice, care să permită 
femeilor să obțină finanțarea necesară 
pentru societăți private.

Or. en

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Toate inițiativele și acțiunile relevante 
care fac obiectul programului ar trebui să 
țină seama de principiul transparenței și al 
egalității de șanse între femei și bărbați. 
Respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale pentru toți 

(21) Toate inițiativele și acțiunile relevante 
care fac obiectul programului ar trebui să 
țină seama de principiul transparenței și al 
egalității de șanse între femei și bărbați, 
precum și de alți factori și obstacole care 
fac ca antreprenoriatul să devină o 
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cetățenii ar trebui să fie, de asemenea, luate 
în considerare în aceste inițiative și 
activități.

opțiune și mai puțin atrăgătoare și viabilă 
pentru femei, cum ar fi dezechilibrele 
dintre viața profesională și cea familială, 
lipsa modelelor și a îndrumătorilor, 
stereotipurile sociale și competențele de 
antreprenoriat dobândite prin educație.
Respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale pentru toți 
cetățenii ar trebui să fie, de asemenea, luate 
în considerare în aceste inițiative și 
activități.

Or. en

Amendamentul 32
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Antreprenoarelor și antreprenorilor 
ar trebui să li se ofere oportunități de 
dezvoltare a personalității, de formare în 
domeniul informaticii și de asimilare de 
competențe lingvistice, pentru a se 
asigura astfel competențele pentru piața 
internațională.

Or. de

Amendamentul 33
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Programul ar trebui să vizeze 
oferirea de formarea și de îndrumare 
adecvată pentru toate persoanele 
interesate de înființarea unei IMM și mai 
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ales pentru persoanele tinere, îndeosebi 
femei, și să ușureze accesul acestora la 
rețele tehnice, științifice, comerciale și de 
asistență, nu doar în timpul fazei de 
lansare ci și pe durata ciclului de afaceri 
al întreprinderii. Programele de formare 
și îndrumare ar trebui să fie flexibile, 
adecvate nevoilor specifice ale grupurilor-
țintă, tineri de ambe sexe, pentru 
dezvoltarea competențelor lor 
antreprenoriale, a cunoștințelor, a 
personalității și încrederii lor.

Or. en

Amendamentul 34
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Întrucât în mediul rural femeile se 
pot confrunta cu bariere în accesarea 
informației și a instrumentelor financiare 
și tehnologice, ceea ce poate limita în mod 
grav capacitatea lor de a porni sau de a 
dezvolta o afacere. Prin urmare, prezenta 
propunere ar trebui să aibă o orientare 
geografic incluzivă, prin transmiterea 
mesajului său prin campanii de 
comunicare active care să aducă 
contribuabilului european un randament 
sporit și să ajute la redresarea 
comunităților rurale dezavantajate.

Or. en

Amendamentul 35
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune, 
inclusiv în sectorul turismului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuirea la atingerea priorității 
globale de egalitate de gen și de avansare 
și emancipare a femeilor și combaterea 
actualelor bariere cu care se confruntă 
antreprenoarele, de exemplu lipsa 
accesului la finanțare, formare și 
tehnologia informației, dificultatea 
realizării echilibrului între viața 
profesională și cea familială și percepțiile 
culturale negative și stereotipurile privind 
antreprenoarele.

Or. en

Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
fără discriminare sexuală și promovarea 
creării și dezvoltării IMM-urilor.

Or. en
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Amendamentul 38
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor, inclusiv în rândul grupurilor-țintă 
specifice, cum ar fi tinerii, femeile și 
comunitățile marginalizate.

Or. en

Amendamentul 39
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
în rândul femeilor și al bărbaților și 
promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 40
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial al Uniunii în raport cu 
creșterea produsului intern brut (PIB) 

eliminat
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total;

Or. en

Amendamentul 41
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce 
privește valoarea adăugată și numărul de 
angajați

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce 
privește valoarea adăugată și numărul de 
angajați

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce 
privește valoarea adăugată și numărul de 
angajați, defalcate în funcție de gen, 
vârstă, zonă, mărime și durata de 
funcționare a întreprinderii și în 
conformitate cu normele statelor membre 
privind protecția datelor personale,

Or. en

Amendamentul 43
Antonyia Parvanova

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

(da) creșterea pozitivă a numărului de 
femei angajate, mai ales în structurile de 
conducerea ale IMM-urilor și în direcțiile 
strategice;

Or. en

Amendamentul 44
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) și rata de reînnoire a IMM-urilor. eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și contribuie la 
realizarea obiectivului de „creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”. În special, programul 
contribuie la obiectivul principal privind 
ocuparea forței de muncă.

(3) Programul sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și contribuie la 
realizarea obiectivului de „creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”. În special, programul 
contribuie la obiectivul principal privind 
ocuparea forței de muncă, vizând un 
procent de 75% atât pentru bărbați, cât și 
pentru femei.

Or. en
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Amendamentul 46
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea
întreprinderilor din Uniune, inclusiv în 
sectorul turismului;

(a) Îmbunătățirea întreprinderilor din 
Uniune, inclusiv în sectorul turismului;

Or. en

Amendamentul 47
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv 
în rândul grupurilor-țintă specifice, cum ar 
fi tinerii, femeile și comunitățile 
marginalizate;

Or. en

Amendamentul 48
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv 
în rândul grupurilor-țintă specifice, tineri și 
femei;

Or. en
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Amendamentul 49
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare sub formă de capitaluri proprii și 
datorii;

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare sub formă de capitaluri proprii și 
datorii și furnizarea de informații 
beneficiarilor potențiali și sensibilizarea 
acestora, inclusiv a grupurilor specifice, 
cum ar fi tinerii, femeile și grupurile 
marginalizate;

Or. en

Amendamentul 50
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Îmbunătățirea accesului la piețele de 
pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 

eliminat
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întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, 
a durabilității și a dezvoltării 
întreprinderilor în Europa.

Or. en

Amendamentul 52
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate atât 
în mediul urban, cât și în cel rural, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

Or. de

Amendamentul 53
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori de ambe sexe, noilor și 
potențialilor antreprenori și femeilor 
antreprenor, precum și grupurilor țintă 
specifice, precum tinerii de ambe sexe.
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Or. de

Amendamentul 54
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori de ambe sexe, antreprenorilor 
din comunitățile marginalizate, noilor și 
potențialilor antreprenori, precum și 
grupurilor țintă specifice.

Or. en

Amendamentul 55
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori și 
antreprenoare. Femeile din mediul rural 
trebuie sprijinite în acest sens.

Or. de

Amendamentul 56
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori de ambe 
sexe.

Or. en

Amendamentul 57
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de 
furnizare de informații și de sensibilizare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Componența comitetului reflectă 
echilibrul de gen prin introducerea de 
cote în funcție de gen.

Or. en
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Amendamentul 59
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul 
grupurilor țintă specifice – coloana 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care 
doresc să desfășoare o activitate 
independentă la 50 %

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care 
doresc să desfășoare o activitate 
independentă

Or. en

Amendamentul 60
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul 
grupurilor țintă specifice – coloana 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care 
doresc să desfășoare o activitate 
independentă la 50 % 

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care 
doresc să desfășoare o activitate 
independentă la 50% (cu asigurarea unei 
creșteri atât pentru bărbați, cât și pentru 
femei)

Or. en


