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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În contextul crizei economice din UE, este esențial să folosim bine și în funcție de necesități 
resursele de care dispunem.  Cea mai valoroasă resursă pe care o dețin companiile sunt 
angajații lor și întreprinzătorii care creează întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare 
și neinovatoare. Acești lucrători și IMM-urile pe care le formează sunt elemente vitale ale 
economiei europene. 

Contribuția femeilor în cadrul IMM-urilor trebuie încă să atingă potențialul maxim1 și trebuie 
să acționăm astfel încât să asigurăm că participarea femeilor în acest sector devine mai 
importantă, promovând în același timp recomandările practice care iau în considerare 
realitatea vieții întreprinderilor și a economiei într-un mediu de piață competitiv.

În timp ce toate sectoarele comerciale ar trebui să aibă un acces egal la viitorul Program 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor micii și mijlocii (2014-2020) 
(COSME), ar trebui, de asemenea, să garantăm că, în cadrul acestor întreprinderi se acordă o 
atenție deosebită egalității de gen prin recunoașterea perspectivei de gen în textul propunerii. 

Este important să asigurăm respectarea angajamentului moral de a contribui la reducerea 
riscului de sărăcie și de excludere socială în UE, având în vedere faptul că 16% din populația 
celor 27 de state membre era amenințată de sărăcie, venitul lor disponibil aflându-se sub 
pragul de risc2. Această statistică indică în mod clar valoarea și importanța creșterii numărului 
de femei antreprenori, care reprezintă un grup eterogen, cu diferențe în termeni de vârstă, 
formare și educare. 

Deoarece criza economică europeană persistă, este cât se poate de important ca toate 
inițiativele UE să se dovedească rentabile, deoarece ele reprezintă instrumente importante în 
sprijinirea creșterii economice și sociale la locul de muncă. Având acestea ca punct de 
plecare, raportoarea pentru aviz dorește să pună în evidență utilizarea posibilităților de 
finanțare existente, cum ar fi microcreditele, subvențiile speciale și capitalul de risc, punând 
accentul pe dimensiunea de gen. 

Raportoarea pentru aviz consideră că un act legislativ complicat al UE nu reprezintă soluția 
cea mai practică, în special atunci când luăm în considerare faptul că „ocuparea forței de 
muncă” este de competența statelor membre.   Raportoarea pentru aviz este de părere că 
schimbul de recomandări privind cele mai bune practici este modalitatea cea mai eficientă de 
promovare a concurenței durabile și a spiritului antreprenorial. Aceasta prezintă dublul 
avantaj de a sprijini antreprenoriatul femeilor, necesitând costuri relativ scăzute.

Recomandările în materie de cele mai bune practici 

Pentru a înțelege cu adevărat problema, este necesar să se colecteze date concise, corecte și 
actualizate, în conformitate cu normele privind protecția datelor. Aceste date ar trebui 
                                               
1 În UE o femeie din 10 este antreprenor în comparație cu 1 din 4 bărbați. Rezoluția Parlamentului European din 
13 septembrie 2011 de Marina Yannakoudakis, deputat european, privind Antreprenoriatul femeilor în 
întreprinderile micii și mijlocii (IMM-uri).
2 Eurostat, 8 februarie 2012.
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defalcate în funcție de gen, etnicitate, vârstă, zonă, mărime și durata de funcționare a 
întreprinderii. În acest fel, se va asigura o direcționare a finanțării în domeniile cele mai 
adecvate și cele mai eficiente, pentru a garanta creșterea și sprijinul acordat femeilor în cadrul 
IMM-urilor.

Pe lângă aceasta, se admite faptul că egalitatea de gen se obține cel bine printr-o educație 
solidă care încurajează echitatea și încurajează femeile să își realizeze pe deplin potențialul în 
toate domeniile ocupării forței de muncă. Raportoarea pentru aviz salută sistemele de 
mentorat educațional, precum Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului 
(ENFEA), dar atrage atenția asupra faptului că, pentru consolidarea acestei inițiative, este 
necesar ca statele membre să utilizeze mecanismele existente ale UE pentru a oferi un cadru 
acestui sistem și pentru a-l administra.

Dezvoltarea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) pot, de asemenea, contribui la 
buna funcționare a IMM-urilor, oferind flexibilitate la locul de muncă. Statele membre ar 
trebui să fie încurajate să exploateze potențialul TIC pentru a putea contribui la informarea 
femeilor și pentru a le putea pune la dispoziție rețele de sprijin, prin utilizarea portalurilor și 
blogurilor, care pot oferi legături către contacte, reprezentanți și evenimente pertinente pentru 
femeile antreprenori. Internetul și ajutorul online pot, de asemenea, oferi o alternativă 
femeilor care lucrează la domiciliu sau în zone îndepărtate. Sprijinul trebuie asigurat atât la 
nivel național, cât și regional și trebuie să fie accesat prin intermediul diferitelor mijloace de 
comunicare. 

Rezumat 

Pentru a îmbunătăți egalitatea de gen în sectorul întreprinderilor este necesară o abordare 
multiplă, care pune accentul pe recomandările în materie de cele mai bune practici, care oferă 
femeilor alternative, flexibilitate și oportunități. Pentru aceasta sunt necesare date concise, 
corecte și actualizate, accesul la microcredite, o educație solidă, sisteme de sprijin, modele de 
urmat și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), care toate trebuie să dovedească 
rentabile. La baza necesității unor astfel de măsuri se află angajamentul moral de a contribui 
la reducerea riscului de sărăcie și de excludere socială din UE. 

Programul COSME reprezintă o foaie de parcurs viabilă pentru următorii cinci ani și 
raportoarea pentru aviz dorește ca textul final să țină seama de contribuția unică pe care  
femeile din domeniul afacerilor o pot aduce prin încurajarea creșterii, care se va dovedi 
esențială pentru atenuarea crizei economice grave cu care se confruntă în prezent Europa și  
economia mondială. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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 pentru 
bărbați și femei, în mod egal.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În iunie 2008, Comisia a adoptat 
Comunicarea intitulată „Gândiți mai întâi 
la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri –
Un „Small Business Act” pentru Europa, 
care a fost aprobată de Consiliul European 
din decembrie 2008. „Small Business Act” 
(SBA) oferă un cadru cuprinzător de 
politică pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri), promovează spiritul 
antreprenorial și ancorează principiul „a 
gândi mai întâi la scară mică” în legislație 
și politică cu scopul de a consolida 
competitivitatea IMM-urilor. SBA 
stabilește 10 principii și prezintă acțiuni de 
politică și legislative pentru promovarea 
potențialului IMM-urilor de a se dezvolta 
și de a crea locuri de muncă. Punerea în 
aplicare a SBA contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020. Mai 
multe acțiuni pentru IMM-uri au fost deja 
prevăzute în inițiativele emblematice.

(3) În iunie 2008, Comisia a adoptat 
Comunicarea intitulată „Gândiți mai întâi 
la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri –
Un „Small Business Act” pentru Europa, 
care a fost aprobată de Consiliul European 
din decembrie 2008. „Small Business Act” 
(SBA) oferă un cadru cuprinzător de 
politică pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri), promovează spiritul 
antreprenorial, vizează o mai bună 
exploatare a spiritului antreprenorial 
potențial din rândul tinerilor și femeilor și 
ancorează principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” în legislație și politică cu 
scopul de a consolida competitivitatea 
IMM-urilor. SBA stabilește 10 principii și 
prezintă acțiuni de politică și legislative 
pentru promovarea potențialului IMM-
urilor de a se dezvolta și de a crea locuri de 
muncă. Punerea în aplicare a SBA 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020. Mai multe acțiuni 
pentru IMM-uri au fost deja prevăzute în 
inițiativele emblematice.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Antreprenoriatul feminin și IMM-
urile feminine 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 
asigură, de asemenea, dinamismul și 
inovarea în sectorul întreprinderilor, un 
potențial neexploatat în mare măsură în 
Uniune, cu o creștere a numărului de 
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femei antreprenori având un impact 
pozitiv și o contribuție imediată la nivelul 
economiei pe ansamblu. Într-un mediu 
economic instabil, măsurile de sprijin 
destinate antreprenoriatului feminin sunt 
neglijate cu ușurință.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Programul ar trebui să faciliteze 
accesul femeilor antreprenori la finanțare 
care va fi pusă la dispoziție, în scopul 
promovării și dezvoltării 
antreprenoriatului în rândul femeilor, 
oferind subvenții speciale și capital de 
risc.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 20b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Programul ar trebui să ofere 
asistență femeilor antreprenori care nu 
posedă informații complete despre 
opțiunile disponibile de finanțare și 
gestiune financiară, situație determinată 
de factori societali, care au nevoie de 
sprijin nu numai în timpul fazei de 
demarare, dar și de-a lungul ciclului de 
activitate a firmei și în faza de lichidare, 
dacă este necesar.

Or. en
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Amendamentul 6
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 
cetățenii ar trebui să fie, de asemenea, luate 
în considerare în aceste inițiative și 
activități.

(21) Toate inițiativele și acțiunile relevante 
care fac obiectul programului ar trebui 
promoveze principiul transparenței și al 
egalității între femei și bărbați. 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 7
Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Programul ar trebui să sprijine 
sisteme de mentorat și programe de sprijin 
precum Rețeaua europeană a 
ambasadoarelor antreprenoriatului 
(ENFEA), care atrage atenția asupra 
rolului pe care femeile îl pot avea în 
crearea de locuri de muncă și în 
promovarea competitivității, inspirând 
femeile și tinerele să își înființeze propria 
întreprindere, prin desfășurarea de 
activități în școli, universități, grupuri 
comunitare și media.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
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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 și femeile.

Or. en

Amendamentul 9
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, 
etnicitate, vârstă, zonă, mărime și durata 
de funcționare a întreprinderii și în 
conformitate cu normele statelor membre 
privind protecția datelor personale,

Or. en

Amendamentul 10
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 și femeile și cu ajutorul 
conceptelor educaționale;

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c



PE491.366v01-00 10/11 PA\905854RO.doc

RO

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 și femeile;

Or. en

Amendamentul 12
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 comisiei reflectă echilibrul 
între genuri.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul general:  2. Încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea 
creării și dezvoltării IMM-urilor – coloana 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul de creștere cu 4 % pe an a 
valorii adăugate brute a IMM-urilor; 
creșterea anuală a numărului angajaților în 
cadrul IMM-urilor de 1 %

Obiectivul de creștere cu 4 % pe an a 
valorii adăugate brute a IMM-urilor; 
creșterea anuală a numărului angajaților, 
bărbați și femei, în cadrul IMM-urilor de 
1 %

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul specific:  Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul 
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grupurilor țintă specifice

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% (în mod egal între 
bărbați și femei)

Or. en


