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Amendamentul 40
Olle Schmidt

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, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială, de 
exemplu, prin implicarea IMM-urilor, 
care dețin un rol important în atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Justificare

Rolul important al IMM-urilor în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 este reflectat 
de faptul că IMM-urile sunt menționate în șase din cele șapte inițiative emblematice ale sale. 
În consecință, importanța IMM-urilor ar trebui evidențiată în descrierea programului.
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Amendamentul 41
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Decalajele, fragmentarea și 
birocrația nejustificată din cadrul pieței 
unice împiedică cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special IMM-urile, să 
profite din plin de avantajele oferite de 
această piață. Un număr mare de 
IMM-uri, de exemplu, se confruntă în 
mod constant cu dificultăți atunci când 
încearcă să efectueze schimburi 
comerciale în afara frontierelor. Prin 
urmare, Comisia, Parlamentul European 
și statele membre trebuie să depună un 
efort concertat pentru a soluționa
deficiențele legislative și în materie de 
informare și punere în aplicare. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, Comisia și statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
coopereze în vederea reducerii sarcinilor 
administrative, financiare și normative 
excesive impuse IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 42
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a contribui la consolidarea 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, la progresul unei societăți a 
cunoașterii și la dezvoltarea bazată pe o 
creștere economică echilibrată, ar trebui 

(6) Pentru a contribui la consolidarea 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, la progresul unei societăți a 
cunoașterii și la dezvoltarea bazată pe o 
creștere economică echilibrată, ar trebui 
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instituit un program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-uri (denumit în 
continuare „programul”).

instituit un program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-uri (denumit în 
continuare „programul”). Evitând 
suprapunerea programelor la nivel de stat 
membru, programul trebuie să fie, în mod 
specific, ușor accesibil pentru 
antreprenorii micilor întreprinderi sau ai 
microentităților.

Or. en

Amendamentul 43
Olle Schmidt

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.

(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 poată fi create și 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.

Or. en
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Amendamentul 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor,
întreprinderilor implicate în activități de 
artizanat și întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenție 
caracteristicilor specifice și cerințelor
tinerilor antreprenori, noilor și 
potențialilor antreprenori și femeilor
antreprenor, precum și grupurilor țintă 
specifice, cum ar fi migranții și 
antreprenorii care aparțin unor grupuri 
vulnerabile sau defavorizate din punct de 
vedere social, precum persoanele cu 
handicap. Programul ar trebui să 
încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă 
să devină și să rămână antreprenori, 
precum și să promoveze dreptul la o a doua 
șansă pentru antreprenori.

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor și
întreprinderilor implicate în activități de 
artizanat. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenție caracteristicilor specifice ale 
grupurilor-țintă, cum ar fi tinerii
antreprenori, noii și potențialii antreprenori 
și femeile antreprenor. Programul ar trebui 
să încurajeze, de asemenea, cetățenii în
vârstă să devină și să rămână antreprenori, 
precum și să promoveze transferul de 
întreprinderi, întreprinderile noi 
desprinse din întreprinderi vechi 
(întreprinderile de tip spin-off) și dreptul 
la o a doua șansă pentru antreprenori.

Or. en

Amendamentul 45
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt 

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt 
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definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor, 
întreprinderilor implicate în activități de 
artizanat și întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenție 
caracteristicilor specifice și cerințelor 
tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice, cum 
ar fi migranții și antreprenorii care 
aparțin unor grupuri vulnerabile sau 
defavorizate din punct de vedere social, 
precum persoanele cu handicap. Programul 
ar trebui să încurajeze, de asemenea, 
cetățenii în vârstă să devină și să rămână 
antreprenori, precum și să promoveze 
dreptul la o a doua șansă pentru
antreprenori.

definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor, 
întreprinderilor implicate în activități de 
artizanat și întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenție 
caracteristicilor și cerințelor specifice ale 
tinerilor antreprenori, ale noilor și 
potențialilor antreprenori și ale femeilor 
antreprenor, precum și dreptului la o a 
doua șansă pentru antreprenori. De 
asemenea, grupurile specifice, cum ar fi 
migranții și persoanele cu handicap ar 
trebui să primească informații specifice. 
Programul ar trebui să încurajeze, de 
asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să 
rămână antreprenori.

Or. en

Justificare

Definirea vulnerabilității nu este suficient de clară atunci când sunt vizate anumite categorii 
de antreprenori.

Amendamentul 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 

(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 
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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.

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 simplificate și mai 
transparente 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.

Or. en

Amendamentul 47
Mitro Repo

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 

(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, asupra 
dezvoltării întreprinderilor, precum și 
asupra transferului de proprietate și a 
predării de la o generație la alta. 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 



AM\904692RO.doc 9/41 PE491.171v01-00

RO

adiționalitatea și să evite dubla finanțare 
prin resursele UE.

în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure 
adiționalitatea și să evite dubla finanțare 
prin resursele UE.

Or. fi

Justificare

Asigurarea condițiilor pentru transferul unei afaceri este un element important în asigurarea 
accesului la finanțare. Accesul la capital în cazul transferului de proprietate reprezintă una 
dintre principalele provocări ale politicii antreprenoriale.

Amendamentul 48
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere.

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere. În măsura 
posibilului, rețeaua ar trebui să fie 
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optimizată în continuare printr-o 
comunicare mai strânsă cu punctele de 
contact naționale și prin creșterea 
vizibilității sale în statele membre.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita aplicarea programului în statele membre și a evita dublarea activităților 
întreprinse de acestea, buna comunicare cu punctele de contact naționale este vitală.

Amendamentul 49
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat 
IMM-urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere.

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din țările terțe. Simplificarea 
metodologiilor și a metodelor de lucru și 
asigurarea unei dimensiuni europene a 
serviciilor de sprijin în afaceri pot fi 
realizate numai la nivelul Uniunii. În 
special, rețeaua a ajutat IMM-urile să 
găsească parteneri cu care să coopereze sau 
pentru transferul de tehnologie, de 
asemenea în alte țări, precum și să 
primească consiliere cu privire la sursele 
de finanțare, la drepturile de proprietate 
intelectuală și la ecoinovare și producția 
durabilă. Aceasta a obținut, de asemenea, 
feedback cu privire la legislația și 
standardele Uniunii. Expertiza sa unică 
este deosebit de importantă pentru 
depășirea asimetriilor informaționale și 
pentru reducerea costurilor tranzacțiilor 
asociate cu activitățile transfrontaliere. De 
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asemenea, rețeaua a încurajat cu succes 
participarea IMM-urilor la programe de 
finanțare europene, cum ar fi PC7.

Or. en

Amendamentul 50
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere.

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor în 
vederea identificării unor programe 
europene adecvate de susținere a 
întreprinderilor și, astfel, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere.

Or. it



PE491.171v01-00 12/41 AM\904692RO.doc

RO

Amendamentul 51
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Acțiunile întreprinse în acest 
domeniu pot crea condiții de concurență 
echitabile pentru IMM-uri în momentul 
în care acestea intenționează să își 
desfășoare activitatea în afara țării lor de 
origine. Aceste acțiuni ar trebui să 
includă, printre altele, activități de 
informare cu privire la drepturile de 
proprietate intelectuală și la standardele 
tehnice.

Or. en

Amendamentul 52
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor, statele membre și Comisia 
trebuie să creeze un mediu de afaceri 
favorabil. Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită intereselor IMM-urilor, precum 
și sectoarelor în care acestea sunt cele 
mai active. Inițiativele la nivelul Uniunii 
sunt necesare pentru a dezvolta condiții de 
concurență echitabile pentru IMM-uri și
pentru a face schimb de informații și de 
cunoștințe la scară europeană.

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor, statele membre și Comisia 
trebuie să creeze un mediu de afaceri 
favorabil. Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită intereselor IMM-urilor. 
Inițiativele la nivelul Uniunii sunt necesare 
pentru a dezvolta condiții de concurență 
echitabile pentru IMM-uri, pentru a face 
schimb de informații și de cunoștințe la 
scară europeană, precum și pentru a 
sprijini elaborarea unei politici comune a 
Uniunii în domeniul IMM-urilor, care să 
prezinte o valoare adăugată europeană.

Or. en
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Amendamentul 53
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Punerea în aplicare, executarea și 
monitorizarea corespunzătoare a 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor în materie de consum de către 
Comisie și statele membre ar face ca 
soluționarea litigiilor să fie mai rapidă, 
mai puțin costisitoare și mai puțin 
birocratică pentru consumatori și 
comercianți deopotrivă, ceea ce ar 
încuraja IMM-urile să participe mai activ 
pe piața unică și să își sporească 
competitivitatea.

Or. en

Amendamentul 54
Olle Schmidt

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 

(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, 
precum și măsurile care sporesc coerența și 
consecvența, cum ar fi analiza comparativă 
și schimburile de bune practici, oferă o 
valoare adăugată europeană ridicată.
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practici, oferă o valoare adăugată 
europeană ridicată.

Or. en

Amendamentul 55
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Sarcinile administrative excesive 
asociate procedurii de ofertare împiedică 
adesea accesul IMM-urilor la piețele 
achizițiilor publice. Comisia și statele 
membre ar trebui să simplifice aceste 
cerințe pentru a stimula competitivitatea 
și a crea condiții de concurență echitabile 
pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 56
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Concurența la nivel mondial, 
schimbările demografice, constrângerile în 
materie de resurse și tendințele sociale 
emergente generează provocări și 
oportunități pentru anumite sectoare de 
activitate. De exemplu, sectoarele bazate 
pe proiectare, care se confruntă cu 
provocări mondiale și sunt caracterizate 
printr-o pondere ridicată a IMM-urilor, 
trebuie să se adapteze pentru a profita de 
beneficii și pentru a valorifica potențialul 
neexploatat al cererii mari de produse 

(17) Concurența la nivel mondial, 
schimbările demografice, caracterul 
limitat al resurselor naturale, în special al 
resurselor fosile, și tendințele sociale 
emergente generează provocări și 
oportunități pentru anumite sectoare de 
activitate. De exemplu, sectoarele bazate 
pe proiectare, care se confruntă cu 
provocări mondiale și sunt caracterizate 
printr-o pondere ridicată a IMM-urilor, 
trebuie să se adapteze pentru a profita de 
beneficii și pentru a valorifica potențialul 
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personalizate, favorabile incluziunii. Este 
necesar un efort concertat la nivelul 
Uniunii, deoarece aceste provocări sunt 
valabile pentru toate IMM-urile Uniunii 
din aceste sectoare.

neexploatat al cererii mari de produse 
personalizate, favorabile incluziunii. Este 
necesar un efort concertat la nivelul 
Uniunii, deoarece aceste provocări sunt 
valabile pentru toate IMM-urile Uniunii 
din aceste sectoare.

Or. fr

Amendamentul 57
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Concurența la nivel mondial, 
schimbările demografice, constrângerile în 
materie de resurse și tendințele sociale 
emergente generează provocări și 
oportunități pentru anumite sectoare de 
activitate. De exemplu, sectoarele bazate 
pe proiectare, care se confruntă cu 
provocări mondiale și sunt caracterizate 
printr-o pondere ridicată a IMM-urilor,
trebuie să se adapteze pentru a profita de 
beneficii și pentru a valorifica potențialul 
neexploatat al cererii mari de produse 
personalizate, favorabile incluziunii. Este 
necesar un efort concertat la nivelul 
Uniunii, deoarece aceste provocări sunt 
valabile pentru toate IMM-urile Uniunii 
din aceste sectoare.

(17) Concurența la nivel mondial, 
schimbările demografice, constrângerile în 
materie de resurse și tendințele sociale 
emergente generează provocări și 
oportunități pentru numeroase sectoare de 
activitate care se confruntă cu provocări 
mondiale și sunt caracterizate printr-o 
pondere ridicată a IMM-urilor. De 
exemplu, sectoarele bazate pe proiectare 
trebuie să se adapteze pentru a profita de 
potențialul neexploatat al cererii mari de 
produse personalizate, favorabile 
incluziunii. Bunurile de consum bazate pe 
proiectare reprezintă un sector economic 
important în Uniune, întreprinderile sale 
contribuind substanțial la creșterea 
economică și la crearea de locuri de 
muncă. Este necesar un efort concertat la 
nivelul Uniunii pentru a determina o 
creștere suplimentară, deoarece aceste 
provocări sunt valabile pentru toate IMM-
urile Uniunii în numeroase sectoare.

Or. en

Amendamentul 58
Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Inițiativele luate la 
nivelul Uniunii în domeniul turismului 
prezintă o valoare adăugată clară, în 
special prin furnizarea de date și de 
analize, prin elaborarea de strategii 
transnaționale de promovare și prin 
schimbul de bune practici.

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Inițiativele din domeniul 
turismului ar trebui să fie sprijinite de 
program atunci când prezintă o valoare 
adăugată clară la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 59
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
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favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european» , care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece 
aceasta este desfășurată în principal de 
IMM-uri. Tratatul de la Lisabona 
recunoaște importanța turismului, 
subliniind competențele specifice ale 
Uniunii în acest domeniu, care 
completează acțiunile statelor membre. 
Inițiativele luate la nivelul Uniunii în 
domeniul turismului prezintă o valoare 
adăugată clară, în special prin furnizarea 
de date și de analize, prin elaborarea de 
strategii transnaționale de promovare și 
prin schimbul de bune practici. 

favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european» , care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial, cu peste 5 % 
din produsul intern brut (PIB) al Uniunii,
cifră care asigură o creștere constantă. De 
asemenea, sectorul contribuie la 
activitatea antreprenorială care la rândul 
său poate genera creștere și locuri de 
muncă în Uniune, deoarece aceasta este 
desfășurată în principal de IMM-uri, 
contribuind în același timp la creștere și 
la integrare economică și socială în 
special în zonele rurale, montane, 
costiere, insulare, periferice și 
ultraperiferice sau în regiunile aflate în 
proces de convergență. 

Or. el

Amendamentul 60
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial, cu 10 % din
produsul intern brut (PIB) al Uniunii și cu 
12 % din nivelul total de ocupare a forței 
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potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri.
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în 
acest domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Inițiativele luate la 
nivelul Uniunii în domeniul turismului
prezintă o valoare adăugată clară, în 
special prin furnizarea de date și de 
analize, prin elaborarea de strategii 
transnaționale de promovare și prin 
schimbul de bune practici.

de muncă, fiind astfel a treia cea mai 
importantă activitate socioeconomică din 
Uniune, și au un potențial semnificativ de 
dezvoltare a activității antreprenoriale, 
deoarece aceasta este desfășurată în 
principal de IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 61
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în 
acest domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Acest sector joacă un rol 
esențial în dezvoltarea economică a 
Uniunii și în realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020. De aceea, turismul ar 
trebui să figureze printre obiectivele 
generale și specifice ale programului. 
Inițiativele adoptate la nivelul Uniunii în 
domeniul turismului prezintă o valoare 
adăugată clară, în special prin 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe în 
domeniul turismului, prin furnizarea de 
date și de analize, prin elaborarea de 
strategii transnaționale de promovare și 
prin schimbul de bune practici.

Or. en
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Amendamentul 62
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) În conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona, obiectivul principal al politicii 
europene în domeniul turismului este 
stimularea competitivității sectorului, 
ținând cont de faptul că, pe termen lung, 
competitivitatea este strâns legată de 
dezvoltarea durabilă a sectorului. Tratatul 
de la Lisabona recunoaște în plus 
semnificația turismului, menționând 
competențele specifice ale Uniunii în 
acest sector, care completează acțiunile 
statelor membre. Inițiativele adoptate la 
nivelul Uniunii în domeniul turismului 
prezintă o valoare adăugată clară, în 
special prin furnizarea de date și de 
analize, prin elaborarea de strategii 
transnaționale de promovare și prin 
schimburi de bune practici.

Or. el

Amendamentul 63
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) Uniunea Europeană reprezintă 
prima destinație turistică din lume pentru 
sosiri internaționale și această poziție 
trebuie să fie consolidată prin abordarea 
provocărilor generate, în primul rând, de 
creșterea concurenței la nivel mondial și 
de o piață a cererii în continuă schimbare 
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și, în al doilea rând, de necesitatea de a 
garanta un grad mai mare de durabilitate 
pe termen mai lung.

Or. en

Amendamentul 64
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 18d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18d) În Europa, turismul se confruntă cu 
multe provocări: criza economică 
mondială, concurența din partea altor 
destinații din afara UE și diversitatea 
atracțiilor turistice aflate în ofertă, 
efectele schimbărilor climatice și ale 
fluctuațiilor sezoniere ale activităților 
turistice, evoluțiile demografice din 
Europa, impactul din ce în ce mai mare al 
tehnologiilor informației și comunicării și 
multe alte evenimente neprevăzute care 
afectează ocazional acest sector. Prin 
urmare, Uniunea Europeană ar trebui să 
asigure condițiile necesare pentru ca 
turismul să devină un sector principal.

Or. en

Amendamentul 65
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni 
pentru atingerea obiectivelor, pachetul 
financiar total prevăzut pentru urmărirea 
acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri 

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni 
pentru atingerea obiectivelor, pachetul 
financiar total prevăzut pentru urmărirea 
acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri 
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de punere în aplicare, precum și 
modalitățile de monitorizare și de evaluare 
și modalități de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii.

de punere în aplicare, precum și 
modalitățile transparente de monitorizare 
și de evaluare și modalități de protecție a 
intereselor financiare ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 66
Olle Schmidt

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 și alte programe ale 
Uniunii, cum ar fi Orizont 2020, și 
fondurile structurale.

Or. en

Amendamentul 67
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune, în 
special a IMM-urilor;

Or. en
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Justificare

Programul ar trebui să fie transsectorial și să nu discrimineze întreprinderile din afara 
sectorului turismului. În consecință, importanța IMM-urilor ar trebui să fie evidențiată în 
descrierea programului.

Amendamentul 68
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune, în 
special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul 
turismului, având în vedere că
întreprinderile turistice sunt în mare parte 
întreprinderi mici și mijlocii;

Or. el

Amendamentul 69
Mitro Repo

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,
promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor și facilitarea transferului de 
proprietate asupra acestora;

Or. fi

Justificare

Transferul unei întreprinderi reprezintă o provocare cu un impact semnificativ asupra 
condițiilor generale pentru antreprenoriat și dezvoltarea culturii antreprenoriale. Prin 
urmare, trebuie să se acorde atenție nu numai creării și dezvoltării IMM-urilor, ci și 
gestionării situațiilor de transfer de proprietate.
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Amendamentul 70
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modificări ale sarcinilor administrative 
pentru IMM-uri;

(c) reducerea sarcinilor administrative 
pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 71
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) și rata de reînnoire a IMM-urilor. (e) și înființarea de IMM-uri, dezvoltarea 
lor și reducerea numărului deficiențelor.

Or. en

Amendamentul 72
Olle Schmidt

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 condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor;

Or. en
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Justificare

Programul ar trebui să fie transsectorial și să nu discrimineze întreprinderile din afara 
sectorului turismului. În consecință, importanța IMM-urilor ar trebui să fie evidențiată în 
descrierea programului.

Amendamentul 73
Mitro Repo

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 condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea întreprinderilor din 
Uniune, inclusiv pentru crearea de 
întreprinderi noi, pentru dezvoltare și
pentru transferul de proprietate, precum 
și pentru durabilitatea acestora;

Or. fi

Justificare

Principalele caracteristici ale competitivității ar trebui să fie menționate în obiectivele 
specifice ale programului. Printre aceste caracteristici se numără și asigurarea creării de 
întreprinderi noi,a dezvoltării și a procesului de transfer de proprietate.

Amendamentul 74
Konstantinos Poupakis

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 condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea, dezvoltarea, 
internaționalizarea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, inclusiv în sectorul 
turismului, al serviciilor și al achizițiilor 
publice;



AM\904692RO.doc 25/41 PE491.171v01-00

RO

Or. el

Amendamentul 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 
schimbul de bune practici privind
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
promovarea dezvoltării de produse, 
servicii și procese durabile;

Or. en

Amendamentul 76
Olle Schmidt

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, grupuri de 
nivel mondial, rețele de întreprinderi și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

Or. en
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Amendamentul 77
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru IMM-uri și cooperarea între 
responsabilii politici, în special în vederea 
îmbunătățirii facilității de acces la 
programe și a măsurilor favorabile 
IMM-urilor.

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru IMM-uri și cooperarea între 
responsabilii politici, în special în vederea 
îmbunătățirii facilității de acces la 
programe și a măsurilor favorabile 
IMM-urilor, precum și a reducerii 
sarcinilor administrative pentru acestea.

Or. en

Amendamentul 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri de promovare a accesului 
IMM-urilor la achiziții publice, în special 
printr-o mai bună informare și orientare 
în materie de ofertare, precum și în ceea 
ce privește noile oportunități oferite de 
cadrul juridic modernizat al UE, schimbul 
de bune practici și organizarea de sesiuni 
de formare și de evenimente care să 
implice achizitorii publici și IMM-urile.

Or. en

Justificare

Instrumentele politicilor publice ar trebui să fie adaptate la nevoile IMM-urilor. Acestea ar 
trebui să utilizeze codul bunelor practici pentru a oferi autorităților contractante orientări cu 
privire la modul de aplicare a cadrului achizițiilor publice, astfel încât să faciliteze 
participarea IMM-urilor la respectivele proceduri de achiziții. În vederea aplicării 
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principiului V al SBA „Adaptarea instrumentelor politicilor publice la nevoile IMM-urilor: 
Facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a 
posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat”, COSME finanțează 
măsuri care să promoveze accesul IMM-urilor la achizițiile publice.

Amendamentul 79
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri de promovare a 
competitivității și a durabilității 
IMM-urilor din sectorul turismului, prin 
încurajarea creării unui mediu propice 
dezvoltării de întreprinderi în acest sector 
și prin promovarea cooperării între statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 80
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care 
accelerează apariția unor industrii 
competitive, bazate pe activități 
transsectoriale, în domenii de activitate 
caracterizate de un număr mare de 
IMM-uri și care au o contribuție mare la 
PIB-ul Uniunii. Aceste inițiative 
stimulează dezvoltarea de noi piețe, 
precum și furnizarea de bunuri și servicii 
bazate pe cele mai competitive modele de 
întreprinderi sau pe lanțurile de valori
modificate. Ele includ inițiative pentru a 
spori productivitatea, eficiența utilizării 

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care 
accelerează apariția unor industrii 
competitive, bazate pe activități 
transsectoriale, în domenii de activitate 
caracterizate de un număr mare de 
IMM-uri și care au o contribuție mare la 
PIB-ul Uniunii. Aceste inițiative 
stimulează preluarea de noi modele 
economice competitive, cooperarea 
IMM-urilor în noi lanțuri de valori și 
dezvoltarea de noi piețe. Ele pot include
inițiative pentru a spori productivitatea, 
eficiența utilizării resurselor, durabilitatea 
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resurselor, durabilitatea și responsabilitatea 
socială a întreprinderilor.

și responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. De asemenea, Comisia 
poate sprijini în acest sens activități 
specifice pe sectoare, în domenii 
caracterizate printr-o pondere mare a 
IMM-urilor și care aduc o contribuție 
ridicată la PIB-ul Uniunii, cum ar fi 
sectorul turismului, în cazurile în care 
valoarea adăugată la nivelul Uniunii 
poate fi demonstrată suficient.

Or. en

Amendamentul 81
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care 
accelerează apariția unor industrii 
competitive, bazate pe activități 
transsectoriale, în domenii de activitate 
caracterizate de un număr mare de IMM-
uri și care au o contribuție mare la PIB-ul 
Uniunii. Aceste inițiative stimulează 
dezvoltarea de noi piețe, precum și 
furnizarea de bunuri și servicii bazate pe 
cele mai competitive modele de 
întreprinderi sau pe lanțurile de valori 
modificate. Ele includ inițiative pentru a 
spori productivitatea, eficiența utilizării 
resurselor, durabilitatea și 
responsabilitatea socială a întreprinderilor.

(3) Comisia sprijină inițiativele care 
accelerează apariția unor industrii 
competitive. Aceste inițiative stimulează 
dezvoltarea de noi piețe, precum și 
furnizarea de bunuri și servicii bazate pe 
cele mai competitive modele de 
întreprinderi, pe produse și procese 
îmbunătățite, pe structuri organizatorice 
flexibile sau pe lanțurile de valori 
modificate. Ele includ inițiative pentru a 
spori productivitatea, durabilitatea, 
îndeosebi eficiența energetică și a utilizării 
resurselor, și responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. Activitățile încurajează 
adoptarea unor modele noi de 
întreprinderi, precum și utilizarea în 
scopuri comerciale a ideilor relevante în 
materie de produse și servicii noi.

Or. en

Amendamentul 82
Raffaele Baldassarre
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) De asemenea, Comisia poate sprijini 
în acest sens activități specifice pe 
sectoare, în domenii caracterizate printr-o 
pondere mare a IMM-urilor și care aduc 
o contribuție ridicată la PIB-ul Uniunii, 
cum ar fi sectorul turismului și al 
bunurilor de consum bazate pe proiectare.

Or. en

Amendamentul 83
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia sprijină eforturile destinate 
îmbunătățirii competitivității și 
coordonării sectorului turismului, care 
este alcătuit în cea mai mare parte din 
IMM-uri. Aceste acțiuni pot include 
coordonarea schimbului de informații și 
de bune practici între statele membre și 
sprijinirea de strategii comune de 
promovare la nivel transnațional.

Or. en

Amendamentul 84
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia contribuie la promovarea
spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Comisia sprijină 
un mediu de afaceri favorabil pentru 
dezvoltarea și creșterea întreprinderilor.

(1) Comisia contribuie la încurajarea
spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Comisia sprijină 
un mediu de afaceri favorabil pentru 
înființarea, dezvoltarea, transferul și 
creșterea întreprinderilor.

Or. fr

Amendamentul 85
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia contribuie la promovarea 
spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Comisia sprijină 
un mediu de afaceri favorabil pentru 
dezvoltarea și creșterea întreprinderilor.

(1) Comisia contribuie la promovarea 
spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Comisia sprijină 
un mediu de afaceri favorabil pentru 
înființarea, dezvoltarea și creșterea
întreprinderilor, precum și dreptul la o a 
doua șansă pentru acestea.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt sensibile la modificările rapide ale condițiilor pieței și este important să se 
păstreze o anumită flexibilitate în momentul alocării fondurilor.

Amendamentul 86
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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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, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor.

Or. en

Justificare

Având în vedere resursele limitate ale programului, acesta ar trebui să se concentreze pe cele 
mai relevante categorii de antreprenori.

Amendamentul 87
Mitro Repo

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, antreprenorilor provenind 
din medii imigraționale, noilor și 
potențialilor antreprenori și femeilor 
antreprenor, precum și grupurilor țintă 
specifice.

Or. fi

Justificare

Pentru imigranți, crearea propriei afaceri este o modalitate de a-și crea propriul loc de 
muncă, în special în cazul în care studiile din țara de origine nu sunt recunoscute în țara 
gazdă sau în cazul în care competențele lingvistice insuficiente sau prejudecățile 
angajatorilor reprezintă obstacole în obținerea unui loc de muncă.

Amendamentul 88
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, în etapa de înființare și de
dezvoltare, care sunt complementare 
utilizării de instrumente financiare pentru 
IMM-uri de către statele membre la nivel 
național și regional. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi 
strâns coordonate cu cele întreprinse în 
cadrul politicii de coeziune și la nivel 
național. Astfel de acțiuni vizează 
stimularea finanțării atât prin platformele 
de capitaluri proprii, cât și prin platformele 
de datorii.

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare în etapele de înființare, de 
dezvoltare și de transfer, fără a impune 
sarcini administrative suplimentare, 
acțiuni care sunt complementare 
instrumentelor financiare pentru IMM-uri 
utilizate de statele membre la nivel național 
și regional. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi 
strâns coordonate cu cele întreprinse în 
cadrul politicii de coeziune și la nivel 
național. Astfel de acțiuni vizează 
stimularea finanțării atât prin platformele 
de capitaluri proprii, cât și prin platformele 
de datorii.

Or. en

Amendamentul 89
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia își 
menține sprijinul pentru Rețeaua 
întreprinderilor europene.

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia își 
menține sprijinul pentru Rețeaua 
întreprinderilor europene, în calitatea sa de 
ghișeu unic pentru sprijinirea 
întreprinderilor. Activitățile viitoare ale 
rețelei ar trebui să continue, pornind de la 
activitățile sale prezente care trebuie 
îmbunătățite.

Or. en
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Amendamentul 90
Robert Rochefort

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.

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații (printre altele, prin servicii 
digitale) și de sensibilizare, în special în 
materie de standardizare și achiziții 
publice. De asemenea, aceste acțiuni pot 
să vizeze eliminarea obstacolelor juridice 
și normative existente.

Or. fr

Amendamentul 91
Olle Schmidt

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.

(2) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații, de sensibilizare și de
digitalizare a pieței unice.

Or. en

Amendamentul 92
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații și de sensibilizare cu privire 
la subiecte precum oportunitățile de 
afaceri.

Or. en

Amendamentul 93
Louis Grech

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.

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații și de sensibilizare. Printre
măsuri se pot număra garantarea faptului 
că punctele de contact ale Rețelei 
întreprinderilor europene și ale 
serviciului Europe Direct beneficiază de 
informații adecvate și, după caz, de 
formare, pentru a oferi IMM-urilor 
servicii la standarde înalte, precum și 
reorientarea Rețelei întreprinderilor 
europene asupra furnizării de sprijin 
specific și adaptat pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 94
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea 
accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, precum și consolidarea serviciilor 

(3) Măsurile specifice vizează facilitarea 
accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, precum și consolidarea serviciilor 
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de sprijin existente în cadrul acestor piețe. 
Prin intermediul programului, IMM-urile 
pot primi sprijin în ceea ce privește 
normele și drepturile de proprietate 
intelectuală în țări terțe prioritare.

de sprijin existente în cadrul acestor piețe. 
Prin intermediul programului, IMM-urile 
primesc sprijin, în special prin furnizarea 
de informații cu privire la obstacolele care 
împiedică intrarea pe piață și la 
oportunitățile de afaceri și prin 
îmbunătățirea serviciilor de sprijin în ceea 
ce privește normele și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe 
prioritare.

Or. en

Amendamentul 95
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului, Comisia adoptă un program 
anual de lucru, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 16 alineatul (2). Programele 
anuale de lucru stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele așteptate, metoda de 
punere în aplicare și suma lor totală. Ele 
conțin, de asemenea, o descriere a 
acțiunilor care urmează a fi finanțate, o 
indicație privind suma alocată fiecărei 
acțiuni și un calendar orientativ de punere 
în aplicare, precum și indicatori adecvați 
pentru monitorizarea eficacității în ceea ce 
privește obținerea rezultatelor și atingerea 
obiectivelor. Acestea includ, în cazul 
granturilor, prioritățile, criteriile esențiale 
de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului, Comisia adoptă un program 
anual de lucru, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 16 alineatul (2). Programele 
anuale de lucru stabilesc obiectivele 
urmărite pe baza unor consultări 
prealabile, rezultatele așteptate, metoda de 
punere în aplicare și suma lor totală. Ele 
conțin, de asemenea, o descriere a 
acțiunilor care urmează a fi finanțate, o 
indicație privind suma alocată fiecărei 
acțiuni și un calendar orientativ de punere 
în aplicare, precum și indicatori adecvați 
pentru monitorizarea eficacității în ceea ce 
privește obținerea rezultatelor și atingerea 
obiectivelor. Acestea includ, în cazul 
granturilor, prioritățile, criteriile esențiale 
de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

Or. en
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Amendamentul 96
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări ale impactului măsurilor 
Uniunii care au o importanță deosebită 
pentru competitivitatea întreprinderilor, în 
vederea identificării domeniilor din 
legislația existentă care trebuie să fie 
simplificate, sau a domeniilor în care 
trebuie să fie propuse noi măsuri 
legislative;

(c) evaluări ale impactului măsurilor 
Uniunii care au o importanță deosebită 
pentru competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, în vederea 
identificării domeniilor din legislația 
existentă care trebuie să fie simplificate, 
sau a domeniilor în care trebuie să fie 
propuse noi măsuri legislative;

Or. en

Justificare

Importanța IMM-urilor ar trebui să fie evidențiată în consecință în descrierea programului.

Amendamentul 97
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări ale impactului măsurilor 
Uniunii care au o importanță deosebită 
pentru competitivitatea întreprinderilor, în 
vederea identificării domeniilor din 
legislația existentă care trebuie să fie 
simplificate, sau a domeniilor în care 
trebuie să fie propuse noi măsuri 
legislative;

(c) rapoarte de calitate a legislației în 
vigoare și evaluări ale impactului măsurilor 
Uniunii care au o importanță deosebită 
pentru competitivitatea și creșterea
întreprinderilor, în special a IMM-urilor și 
a microîntreprinderilor, în vederea 
identificării domeniilor din legislația 
existentă care trebuie să fie simplificate sau
abrogate și în vederea asigurării reducerii 
la minimum a sarcinilor impuse IMM-
urilor în domenii în care sunt propuse noi 
măsuri legislative;

Or. fr
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Amendamentul 98
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea legislației referitoare la 
întreprinderi, a politicii industriale 
specifice și a măsurilor referitoare la 
competitivitate.

(d) evaluarea legislației referitoare la 
întreprinderi, în special IMM-uri, a 
politicii industriale specifice și a măsurilor 
referitoare la competitivitate.

Or. en

Justificare

Importanța IMM urilor ar trebui să fie evidențiată în consecință în descrierea programului.

Amendamentul 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până în anul 2018 cel târziu, Comisia 
întocmește un raport de evaluare privind 
realizarea obiectivelor tuturor acțiunilor 
sprijinite în cadrul programului, la nivelul 
rezultatelor și al impactului, precum și
privind eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană, în vederea 
luării unei decizii privind reînnoirea, 
modificarea sau suspendarea măsurilor. 
Raportul de evaluare abordează, de 
asemenea, amploarea simplificării, 
coerența internă și externă a acesteia, 
continuarea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii în materie de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. El ia în considerare rezultatele 
evaluării privind impactul pe termen lung 

(3) Până cel târziu în anul 2018, Comisia
întocmește un raport de evaluare, care se 
publică la fiecare trei ani, privind 
realizarea obiectivelor tuturor acțiunilor 
sprijinite în cadrul programului, la nivelul 
rezultatelor și al impactului, în special 
privind crearea de locuri de muncă și 
creșterea economică, eficiența utilizării 
resurselor și valoarea adăugată europeană, 
în vederea luării unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor. Raportul de evaluare abordează, 
de asemenea, amploarea simplificării, 
coerența internă și externă a acesteia, 
continuarea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii în materie de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
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al măsurilor programului predecesor. incluziunii. El ia în considerare rezultatele 
evaluării privind impactul pe termen lung 
al măsurilor programului anterior.

Or. en

Amendamentul 100
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru ca IMM-urile să aibă acces la 
fonduri, se instituie un sistem de 
monitorizare pentru a asigura utilizarea 
de către bănci a fondurilor și a garanțiilor 
în vederea creșterii volumului 
împrumuturilor acordate IMM-urilor. 
Acest sistem poate include scheme de 
raportare și un cod de conduită pentru 
băncile care acordă împrumuturi 
IMM-urilor. De asemenea, sistemul de 
monitorizare garantează că nu numai 
întreprinderile mijlocii, ci și 
întreprinderile mici și 
microîntreprinderile primesc împrumuturi 
din fonduri ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 101
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instrumentele financiare din cadrul 
programului sunt gestionate cu scopul de a 
facilita accesul la finanțare al IMM-urilor 
orientate spre creștere. Instrumentele 

(1) Instrumentele financiare din cadrul 
programului sunt gestionate cu scopul de a 
facilita accesul la finanțare al IMM-urilor 
în etapele de înființare, dezvoltare și 
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financiare includ un mecanism de 
capitaluri proprii și un mecanism de 
garantare a împrumuturilor.

transfer. Instrumentele financiare includ 
un mecanism de capitaluri proprii și un 
mecanism de garantare a împrumuturilor.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt sensibile la modificările rapide ale condițiilor pieței și este important să se 
păstreze o anumită flexibilitate în momentul alocării fondurilor.

Amendamentul 102
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instrumentele financiare din cadrul 
programului sunt gestionate cu scopul de a 
facilita accesul la finanțare al IMM-urilor 
orientate spre creștere. Instrumentele 
financiare includ un mecanism de 
capitaluri proprii și un mecanism de 
garantare a împrumuturilor.

(1) Instrumentele financiare din cadrul 
programului sunt gestionate cu scopul de a 
facilita accesul la finanțare al IMM-urilor 
orientate spre creștere și 
internaționalizare, promovând grupurile
și rețelele de întreprinderi și consorțiile
exportatoare și recunoscând rolul pe care 
acestea îl joacă. Instrumentele financiare 
includ un mecanism de capitaluri proprii și 
un mecanism de garantare a 
împrumuturilor.

Or. it

Amendamentul 103
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentele financiare pentru
IMM-urile orientate spre creștere pot fi 
combinate, dacă este cazul, cu alte 

(2) Instrumentele financiare pentru
IMM-uri pot fi combinate, dacă este cazul, 
cu alte instrumente financiare instituite de 
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instrumente financiare instituite de către 
statele membre și autoritățile lor de 
gestionare, în conformitate cu [articolul 33 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/201X (noul Regulament 
privind fondurile structurale)] și cu 
subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în 
temeiul prezentului regulament.

către statele membre și autoritățile lor de 
gestionare, în conformitate cu [articolul 33 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/201X (noul Regulament 
privind fondurile structurale)] și cu 
subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 104
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentele financiare pentru IMM-
urile orientate spre creștere pot fi 
combinate, dacă este cazul, cu alte 
instrumente financiare instituite de către 
statele membre și autoritățile lor de 
gestionare, în conformitate cu [articolul 33 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/201X (noul Regulament 
privind fondurile structurale)] și cu 
subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în 
temeiul prezentului regulament.

(2) Instrumentele financiare pentru IMM-
urile orientate spre creștere și 
internaționalizare pot fi combinate, dacă 
este cazul, cu alte instrumente financiare și 
programe specifice de susținere, instituite 
de către statele membre și autoritățile lor 
de gestionare, în conformitate cu 
[articolul 33 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/201X (noul 
Regulament privind fondurile structurale)] 
și cu subvenții finanțate de Uniune, 
inclusiv în temeiul prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 105
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul general 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune, 

1. Consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune
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inclusiv în sectorul turismului

Or. en

Justificare

Programul ar trebui să fie transsectorial și să nu discrimineze întreprinderile din afara 
sectorului turismului.

Amendamentul 106
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul general 1 – indicatorul de impact 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea sarcinii administrative pentru 
IMM-uri (nr. de zile pentru a înființa o 
întreprindere nouă)

Reducerea sarcinii administrative pentru 
IMM-uri (nr. de zile pentru a înființa o 
întreprindere nouă)

Or. en

Amendamentul 107
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul specific 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune

Or. en

Justificare

Programul ar trebui să fie transsectorial și să nu discrimineze întreprinderile din afara 
sectorului turismului.


