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Amendamentul 1
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută inițiativa Comisiei de a facilita 
accesul întreprinderilor la fonduri de 
investiții pe termen lung în contextul 
Actului privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 2
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atestă faptul că IMM-urile contribuie 
în mod semnificativ la crearea de locuri de 
muncă, creșterea sustenabilă și inovare;

2. constată că 99 % dintre toate 
întreprinderile europene sunt IMM-uri, 
asigurând 85 % din ocuparea forței 
muncă și consideră că astfel IMM-urile 
sunt forța motrice a economiei europene, 
având ca primă responsabilitate crearea de 
locuri de muncă, creșterea sustenabilă și 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 3
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atestă faptul că IMM-urile contribuie în 
mod semnificativ la crearea de locuri de 

2. constată că întreprinderile mai mari se 
bazează adesea într-o mare măsură pe o 
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muncă, creșterea sustenabilă și inovare; rețea de IMM-uri mai mici și, prin 
urmare, atestă faptul că IMM-urile 
contribuie în mod semnificativ la crearea 
de locuri de muncă, creșterea sustenabilă și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 4
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește variabilitatea IMM-urilor 
în funcție de criteriile de investiții și de 
inovare și recomandă metode diferențiate 
de analiză și sprijin pentru fiecare model;

Or. en

Amendamentul 5
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că criza financiară în UE 
a avut ca efect o serie de falimente ale 
băncilor din Europa și că, în consecință, 
împrumutătorii sunt mai puțin dispuși să 
acorde credite IMM-urilor, îngreunând 
accesul IMM-urilor la finanțare;

3. ia act de faptul că criza financiară în UE 
a avut ca efect o serie de falimente ale 
băncilor din Europa și că, în consecință, 
împrumutătorii sunt mai puțin dispuși să 
acorde credite IMM-urilor, îngreunând 
accesul IMM-urilor la finanțare; își 
exprimă îngrijorarea față de faptul că un 
sector bancar din ce în ce mai sensibil în 
materie de capital și riscuri solicită mai 
multe garanții și prime de risc mai 
ridicate, ceea ce are ca rezultat o 
finanțare insuficientă și oportunități 
pierdute de afaceri și de angajare în acest 
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sector extrem de mare al economiei; 
consideră deci că este esențial să existe 
sisteme de garantare a creditelor și 
împrumuturilor pentru a exploata 
potențialului de creștere și de creare de 
locuri de muncă al IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 6
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că criza financiară în UE 
a avut ca efect o serie de falimente ale 
băncilor din Europa și că, în consecință, 
împrumutătorii sunt mai puțin dispuși să 
acorde credite IMM-urilor, îngreunând 
accesul IMM-urilor la finanțare;

3. ia act de faptul că criza financiară în UE 
a avut ca efect o serie de falimente ale 
băncilor din Europa și că, în consecință, pe 
de o parte împrumutătorii sunt mai puțin 
dispuși să acorde credite IMM-urilor, 
îngreunând accesul IMM-urilor la 
finanțare, iar pe de altă parte, încrederea 
întreprinderilor în instituțiile de credit a 
fost afectată, acestea fiind descurajate să 
aplice pentru un credit;

Or. en

Amendamentul 7
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că criza financiară în UE 
a avut ca efect o serie de falimente ale 
băncilor din Europa și că, în consecință, 
împrumutătorii sunt mai puțin dispuși să 
acorde credite IMM-urilor, îngreunând 
accesul IMM-urilor la finanțare;

3. ia act de faptul că criza financiară în UE 
a avut ca efect o serie de falimente ale 
băncilor din Europa și că, în consecință, 
împrumutătorii sunt mai puțin dispuși să 
acorde credite IMM-urilor, îngreunând 
accesul IMM-urilor la finanțare; prin 
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urmare, solicită statelor membre să 
elaboreze dispoziții legale care să oblige 
băncile să ofere motive pentru refuzul 
acordării de credite pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 8
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că impozitarea crescută 
impusă de planurile de ajustare fiscală în 
statele membre supuse intervenției 
îngreunează foarte mult viața IMM-urilor 
și a consumatorilor; solicită măsuri care 
să permită IMM-urilor să depună mai 
ușor cereri pentru programe și finanțare 
la nivelul UE și la nivel național; 
îndeamnă Comisia să prezinte un studiu 
de evaluare a impactului referitor la 
ajustarea fiscală, care se concentrează în 
special asupra IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 9
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că IMM-urile din 
Europa sunt extrem de eterogene și că, 
având în vedere utilizarea de către acestea 
a unor modele de afaceri divergente, ele 
se confruntă cu diferite tipuri de 
provocări legate de finanțare;
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Or. en

Amendamentul 10
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că IMM-urile 
constituie un grup divers de întreprinderi 
și că acest lucru ar trebui să se reflecte în 
modurile de finanțare;

Or. en

Amendamentul 11
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că trebuie acordată o 
atenție specială faptului că criza 
economică a dus la falimentul mai multor 
întreprinderi viabile; prin urmare, solicită 
statelor membre și Comisiei să asigure 
sprijin financiar ca o a doua șansă pentru 
antreprenori de a înființa o nouă 
întreprindere;

Or. en

Amendamentul 12
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să introducă 
proceduri rapide și ghișee unice pentru 
IMM-uri pentru a intensifica crearea de noi 
întreprinderi și a facilita accesul acestora la 
piețele internaționale;

4. solicită statelor membre să introducă 
proceduri rapide și ghișee unice pentru 
IMM-uri pentru a intensifica crearea de noi 
întreprinderi și a facilita accesul acestora la 
piețele internaționale; solicită Comisiei să 
realizeze o mai mare coerență între 
diversele programe, care să ofere garanții 
și un bun echilibru între sistemele 
naționale și europene ce oferă sprijin 
pentru finanțarea inovării sau pentru 
crearea de capital de risc pentru IMM-
uri;

Or. en

Amendamentul 13
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea 
băncilor naționale de investiții pentru 
IMM-uri și să ia măsuri care să permită 
băncilor existente de investiții pentru 
IMM-uri să își extindă activitatea în alte 
state membre, în conformitate cu condițiile 
existente în statele membre respective;

5. solicită Comisiei să îmbunătățească în 
continuare cooperarea cu băncile 
naționale de dezvoltare și băncile 
comerciale pentru a reuni experiențele, a 
face schimb de cele mai bune practici, a 
dezvolta sinergii și a identifica modalități 
de simplificare și raționalizare a 
programelor UE de finanțare pentru 
IMM-uri și să ia măsuri care să permită 
băncilor existente de investiții pentru 
IMM-uri să își extindă activitatea în alte 
state membre, în conformitate cu condițiile 
existente în statele membre respective;

Or. en

Amendamentul 14
António Fernando Correia de Campos
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine investitorii providențiali și să 
asigure un sprijin fiscal adecvat pentru 
acest model de finanțare;

Or. en

Amendamentul 15
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre să 
sporească informarea cu privire la 
inițiativele UE de sprijinire a finanțării 
IMM-urilor, inclusiv COSME;

Or. en

Amendamentul 16
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că mobilizarea economiilor 
populației este un instrument esențial 
pentru stimularea investițiilor în IMM-
uri; reamintește Comisiei importanța 
prezentării cât mai curând posibil a unei 
propuneri care vizează îmbunătățirea 
mobilizării capitalurilor disponibile în 
beneficiul acestora;
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Or. fr

Amendamentul 17
Małgorzata Handzlik

Proiectul de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei și statelor membre să le 
ofere antreprenorilor informații complete și 
actuale, disponibile în toate limbile UE, 
conținând referințe utile legate de accesul 
la o finanțare corespunzătoare;

6. subliniază importanța unui acces mai 
bun al IMM-urilor la informare; prin 
urmare, solicită Comisiei și statelor 
membre să le ofere antreprenorilor 
informații complete și actuale, disponibile 
în toate limbile UE, conținând referințe 
utile legate de accesul la o finanțare 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 18
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei și statelor membre să le 
ofere antreprenorilor informații complete și 
actuale, disponibile în toate limbile UE, 
conținând referințe utile legate de accesul 
la o finanțare corespunzătoare;

6. solicită Comisiei și statelor membre să le 
ofere antreprenorilor informații complete și 
actuale, disponibile în toate limbile UE, 
conținând referințe utile legate de accesul 
la o finanțare corespunzătoare, prin 
intermediul unui site internet european 
unic;

Or. en

Amendamentul 19
Malcolm Harbour
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
aibă în vedere mijloace de îmbunătățire a 
accesului IMM-urilor la finanțare, care 
vizează furnizarea unor lucrări, bunuri 
sau servicii inovatoare pentru sectorul 
public; solicită, în special măsuri de 
îmbunătățire a condițiilor de finanțare 
prin asigurarea recunoașterii depline de 
către capitalul de risc și alte surse de 
finanțare relevante a potențialului de 
creștere economică al întreprinderii 
inovatoare care lucrează cu partenerii 
sectorului public, atât la proiecte de 
achiziții precomerciale, cât și în cadrul 
parteneriatelor pentru inovare;

Or. en

Amendamentul 20
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să instituie un sistem 
de monitorizare care să asigure că 
fondurile și garanțiile UE sunt distribuite 
către cele mai mici întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 21
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. insistă asupra necesității de a 
sensibiliza mai mult studenții și profesorii 
acestora cu privire la antreprenoriat; 
subliniază importanța disponibilității unor 
programe educaționale adecvate în 
materie de acces la finanțare pentru 
antreprenorii în curs de formare;

Or. fr

Amendamentul 22
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să reducă 
piedicile birocratice și să simplifice 
procedurile care blochează înființarea de 
noi întreprinderi și creează obstacole în 
calea funcționării IMM-urilor;

7. solicită statelor membre să reducă 
piedicile birocratice și să simplifice 
procedurile care blochează înființarea de 
noi întreprinderi și creează obstacole în 
calea funcționării IMM-urilor, în special 
având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 23 noiembrie 2011 intitulată 
„Reducerea la minimum a sarcinii 
normative impuse IMM-urilor -
Adaptarea reglementărilor UE la 
necesitățile microîntreprinderilor”; 

Or. en

Amendamentul 23
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să reducă 7. solicită statelor membre să reducă 
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piedicile birocratice și să simplifice 
procedurile care blochează înființarea de 
noi întreprinderi și creează obstacole în 
calea funcționării IMM-urilor;

piedicile birocratice și să simplifice 
procedurile care blochează înființarea de 
noi întreprinderi și creează obstacole în 
calea funcționării IMM-urilor; în acest 
sens, subliniază importanța aplicării 
consecvente a testului IMM-urilor de 
către Comisie și statele membre în toate 
domeniile politice relevante;

Or. en

Amendamentul 24
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să propună 
reglementări și orientări simplificate și 
mai puțin costisitoare, în special pentru 
programele destinate sprijinirii finanțării 
de dimensiuni reduse a IMM-urilor sub 
forma unor garanții și fonduri de tip 
„mezanin” sau a unor instrumente bazate 
pe capital propriu;

Or. en

Amendamentul 25
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța reducerii 
formalităților necesare pentru a înființa o 
nouă întreprindere și solicită Comisiei să 
studieze cele mai bune practici din toate 
statele membre și să promoveze 
diseminarea rezultatelor pozitive;
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Or. en

Amendamentul 26
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită statelor membre să faciliteze 
accesul IMM-urilor la fonduri prin 
simplificarea normelor privind 
transmiterea datelor și să promoveze 
depozitele online de date pentru certificate 
și alte documente justificative;

Or. en

Amendamentul 27
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. pentru a asigura acordarea de fonduri 
pentru investiții în IMM-uri, subliniază 
importanța sprijinirii IMM-urilor să 
atragă investitori, în special prin 
profesionalizarea acestora în ceea ce 
privește elaborarea unor planuri de 
afaceri convingătoare;

Or. en

Amendamentul 28
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. îndeamnă Comisia și statele membre să 
aibă în vedere o simplificare fiscală pentru 
IMM-uri care să sprijine mai bine 
investițiile, inclusiv cele transfrontaliere, 
precum și productivitatea și creșterea;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
aibă în vedere simplificarea procedurilor 
administrative privind TVA pentru IMM-
uri care va reduce sarcinile, va facilita mai
mult comerțul transfrontalier și va 
stimula creșterea;

Or. en

Amendamentul 29
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. îndeamnă Comisia și statele membre să 
aibă în vedere o simplificare fiscală pentru 
IMM-uri care să sprijine mai bine 
investițiile, inclusiv cele transfrontaliere, 
precum și productivitatea și creșterea;

9. îndeamnă Comisia și statele membre să 
aibă în vedere o simplificare fiscală pentru 
IMM-uri și să înlăture sarcinile 
administrative rămase care să sprijine mai 
bine investițiile, inclusiv cele 
transfrontaliere, precum și productivitatea 
și creșterea;

Or. en

Amendamentul 30
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită Comisiei și statelor membre să 
acorde o atenție specială acordării de 
stimulente pentru investitorii 
„providențiali” sub forma unui tratament 
fiscal favorabil; solicită în continuare 
Comisiei și statelor membre să promoveze 
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programele de finanțare a cooperativelor 
care implică cadre de conducere 
experimentate pensionate și furnizori de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 31
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că un cadru de 
reglementare echitabil și transparent la 
nivelul UE în domeniul achizițiilor publice 
este indispensabil pentru a permite IMM-
urilor să aibă acces mai ușor la contractele 
publice.

10. subliniază faptul că un cadru de 
reglementare echitabil și transparent la 
nivelul UE în domeniul achizițiilor publice 
și o aplicare proporționată, transparentă 
și nediscriminatorie a Directivei 96/71/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii sunt indispensabile pentru a 
permite IMM-urilor să aibă acces mai ușor 
la contractele publice și să aibă 
posibilitatea faptică de a finaliza 
respectivele contracte.

Or. en

Amendamentul 32
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că un cadru de 
reglementare echitabil și transparent la 
nivelul UE în domeniul achizițiilor publice 
este indispensabil pentru a permite IMM-
urilor să aibă acces mai ușor la contractele

10. subliniază faptul că un cadru de 
reglementare echitabil, deschis și 
transparent la nivelul UE în domeniul 
achizițiilor publice este indispensabil 
pentru a permite IMM-urilor să aibă acces 
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publice. mai ușor la contractele publice.

Or. en

Amendamentul 33
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. adaugă că trebuie luate măsuri 
pentru a asigura că simplificarea 
activității transfrontaliere pentru IMM-
uri nu facilitează, în același timp, 
activitatea transfrontalieră a activităților 
independente fictive, în special în sectorul 
construcțiilor;

Or. en

Amendamentul 34
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că, pentru ca IMM-urile să 
aibă acces la fonduri, ar trebui instituit 
un sistem de monitorizare pentru a 
asigura utilizarea de către bănci a 
fondurilor și a garanțiilor în vederea 
creșterii volumului împrumuturilor 
acordate IMM-urilor; este de părere că 
acesta poate include scheme de raportare 
și un cod de conduită pentru băncile care 
acordă împrumuturi IMM-urilor;

Or. en


