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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz întâmpină favorabil Programul COSME propus de Comisie pentru 
perioada 2014-2020, care are ca obiectiv consolidarea competitivității și sustenabilității 
întreprinderilor din Uniune și este menit să sprijine implementarea Strategiei Europa 2020 și 
să contribuie la realizarea obiectivului de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii. Raportoarea consideră că programul ar trebui să se axeze pe încurajarea 
competitivității și creșterii întreprinderilor din UE, în special a IMM-urilor. În plus, 
programul ar trebui urmărească să faciliteze accesul mai bun la finanțare și să promoveze 
spiritul antreprenorial, inclusiv în rândul grupurilor țintă, ca tinerii și femeile. Un alt obiectiv 
esențial îl reprezintă facilitarea accesului la piețe, în special în interiorul Uniunii, dar și la 
nivel global.

Raportoarea consideră că activitățile independente și dezvoltarea întreprinderilor constituie 
surse importante de creștere și de creare de locuri de muncă la nivelul UE. De aceea, trebuie 
îmbunătățite condițiile pentru întreprinzători, în special pentru IMM-uri, și pentru cetățenii 
care vor să înființeze o întreprindere. În elaborarea avizului, raportoarea s-a axat asupra 
câtorva domenii-cheie care ar putea contribui la realizarea acestor obiective:

 promovarea adoptării de modele economice noi și competitive și cooperarea IMM-
urilor în cadrul unor noi lanțuri de valori și a unor piețe noi; 

 îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare în fazele de demarare și de creștere; 

 reducerea și simplificarea obstacolelor impuse IMM-urilor a căror depășire necesită
mult timp;

 consolidarea promovării programelor și fondurilor COSME destinate IMM-urilor, 
pentru ca acestea să fie conștiente de posibilitățile financiare de care pot beneficia; 

 finanțarea Rețelei întreprinderilor europene, în special pentru a identifica programe ale 
UE care ar putea duce la îmbunătățirea competitivității și creșterii întreprinderilor în 
cadrul pieței unice; 

 sprijinirea IMM-urilor prin consiliere și informare privind aspecte precum barierele 
legate de intrarea pe piață, oportunitățile de afaceri, normele și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe prioritare; 

 promovarea informațiilor legate de dispozițiile referitoare la serviciile digitale;

 instituirea unui sistem de monitorizare pentru a asigura utilizarea de către bănci a 
fondurilor și garanțiilor în vederea creșterii volumului de împrumuturi acordate IMM-
urilor.

Raportoarea este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să evite duplicarea măsurilor deja 
adoptate de statele membre. De aceea, raportoarea așteaptă cu interes rezultatele exercițiului 
de identificare desfășurat în prezent de către Comisie. Este indispensabil ca programul 
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COSME să aducă valoare adăugată și ca fondurile alocate acestui program să fie direcționate 
către măsuri în favoarea creșterii economice. 

În ceea ce privește măsurile de sprijin și de simplificare, raportoarea subliniază valoarea unei 
reglementări inteligente, inclusiv a verificărilor de conformitate a legislației în vigoare și 
evaluările de impact ale măsurilor Uniunii, cu relevanță specială pentru competitivitatea și 
creșterea întreprinderilor. Pentru dezvoltarea întreprinderilor și promovarea creșterii atunci 
când este necesar, legislația ar trebui simplificată sau modificată, iar sarcinile IMM-urilor ar 
trebui reduse la minimum în cadrul viitoarei legislații. 

Raportoarea este de acord cu abordarea Comisiei care propune scutirea microîntreprinderilor 
de legislația UE, cu excepția cazurilor în care există o justificare în sens contrar. Promovarea 
utilizării testelor pentru IMM-uri și a testelor de competitivitate, care ar trebui efectuate și de 
statele membre, este vitală pentru reducerea sarcinilor.

În ceea ce privește turismul, raportoarea își exprimă îndoielile în legătură cu tratarea 
diferențiată a acestui sector, în condițiile în care alte sectoare, precum achizițiile publice și 
serviciile, indispensabile creșterii, nu au fost selecționate în acest sens. Raportoarea consideră
că este esențială evaluarea programului COSME, inclusiv a impactului asupra creării de locuri 
de muncă și a creșterii economice, pentru a monitoriza felul în care au fost îndeplinite 
obiectivele programului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile 
joacă un rol central în realizarea creșterii 
economice în Europa, Comisia a adoptat în 
octombrie 2010 o comunicare intitulată „O
politică industrială integrată adaptată erei 
globalizării – Atribuirea celui mai 
important rol competitivității și 
sustenabilității”, care a fost aprobată de 
Consiliul European în concluziile sale din 
decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă
emblematică a Strategiei Europa 2020. 

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile 
joacă un rol central în realizarea creșterii 
economice în Europa, care reprezintă o 
prioritate de vârf, Comisia a adoptat în 
octombrie 2010 o comunicare intitulată „O 
politică industrială integrată adaptată erei 
globalizării – Atribuirea celui mai 
important rol competitivității și 
sustenabilității”, care a fost aprobată de 
Consiliul European în concluziile sale din 
decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă
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Comunicarea stabilește o strategie care are 
ca scop să stimuleze creșterea economică și 
creșterea locurilor de muncă prin 
menținerea și susținerea unei baze 
industriale puternice, diversificate și 
competitive în Europa, în special prin 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
întreprinderi, precum și prin consolidarea 
mai multor aspecte ale pieței unice, 
inclusiv serviciile comerciale.

emblematică a Strategiei Europa 2020. 
Comunicarea stabilește o strategie care are 
ca scop să stimuleze creșterea economică și 
creșterea locurilor de muncă prin 
menținerea și susținerea unei baze 
industriale puternice, diversificate și 
competitive în Europa, în special prin 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
întreprinderi, precum și prin consolidarea 
mai multor aspecte ale pieței unice, 
inclusiv serviciile comerciale.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea 
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 acestea 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. De asemenea, ar trebui să 
se acorde atenție caracteristicilor specifice 
și cerințelor grupurilor țintă specifice, 
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
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Multe dintre problemele în materie de 
competitivitate ale Uniunii implică 
dificultățile pe care le au IMM-urile în a 
obține acces la finanțare, deoarece acestea 
luptă pentru a-și demonstra bonitatea și 
întâmpină dificultăți în a obține acces la 
capitalul de risc. 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 și programele Uniunii ar trebui 
să fie coerente, conforme și
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 4
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 

(13) Rețeaua întreprinderilor europene 
trebuie să își dovedească în continuare
valoarea adăugată pentru IMM-urile 
europene prin identificarea programelor 
corespunzătoare pentru sprijinirea 
întreprinderilor la nivelul Uniunii să își 
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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.

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 ale Uniunii, la drepturile de 
proprietate intelectuală și la programele 
Uniunii de încurajare a ecoinovării și 
producției durabile. 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. en

Amendamentul 5
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 prin reducerea sarcinilor 
legislative. 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. Serviciile 
digitale pot fi deosebit de rentabile în 
acest domeniu.
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Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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.

Or. en

Amendamentul 7
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. Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene definește 
competențele de sprijin ale Uniunii în 
acest domeniu. Întreprinderile din acest 
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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.

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, ca majoritatea 
sectoarelor economice, în principal de 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 8
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 
de punere în aplicare, precum și 
modalitățile de monitorizare și de evaluare 
și modalități de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii.

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni 
pentru atingerea obiectivelor, pachetul 
financiar total prevăzut pentru urmărirea 
acestor obiective, modul în care accesul la 
finanțare poate fi simplificat, felul în care 
transparența poate fi îmbunătățită, 
diferitele tipuri de măsuri de punere în 
aplicare, precum și modalitățile de 
monitorizare și de evaluare și modalități de 
protecție a intereselor financiare ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

durabilității întreprinderilor din Uniune, în 
special a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 10
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 unui spirit și a unei culturi 
antreprenoriale și promovarea creării și 
dezvoltării IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 11
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 și 
de reglementare pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 12
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, creșterea, 
internaționalizarea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, inclusiv în sectorul serviciilor 
și al achizițiilor publice;

Or. en



PA\900937RO.doc 11/21 PE488.046v01-00

RO

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea antreprenoriatului, inclusiv 
în rândul grupurilor țintă specifice, cum ar 
fi tinerii și femeile;

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) îmbunătățirea accesului la piețe, în 
special la cele de pe teritoriul Uniunii, dar
și la cele mondiale.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a
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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, schimbul de 
cele mai bune practici referitoare la
grupurile de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
promovarea dezvoltării de produse, 
servicii și procese durabile;

Or. en

Amendamentul 17
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 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 și responsabilitatea 
socială a întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 18
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 
dezvoltarea și creșterea întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

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, reducerea și simplificarea 
obstacolelor impuse IMM-urilor a căror 
depășire necesită mult timp 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.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia 
finanțează Rețeaua întreprinderilor 
europene în vederea identificării 
programelor corespunzătoare la nivelul 
Uniunii care ar putea contribui la 
îmbunătățirea competitivității lor și la 
explorarea oportunităților economice, în 
special în cadrul pieței unice, evitând în 
același timp duplicarea eforturilor depuse 
de statele membre;

Or. en

Amendamentul 21
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), acțiunile de sensibilizare și 
solicitarea eliminării barierelor actuale 
juridice și de reglementare.

Or. en

Amendamentul 22
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 
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.

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea 
accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, precum și consolidarea serviciilor 
de sprijin existente în cadrul acestor piețe. 
Prin intermediul programului, IMM-urile 
pot primi sprijin, consiliere și informații în 
ceea ce privește, printre altele, barierele 
legate de intrarea pe piață, oportunitățile 
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de afaceri, normele și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe 
prioritare. Aceste măsuri suplimentează
dar nu se suprapun peste activitățile de 
bază pentru promovarea comerțului 
desfășurate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 23
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) verificări de conformitate ale 
legislației în vigoare și evaluări ale 
impactului măsurilor Uniunii care au o 
importanță deosebită pentru 
competitivitatea și creșterea 
întreprinderilor, în vederea identificării 
domeniilor din legislația existentă care 
trebuie să fie simplificate sau anulate și în 
vederea asigurării că sarcinile impuse 
IMM-urilor sunt reduse la minimum în 
domenii în care sunt propuse noi măsuri 
legislative;

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia elaborează un raport anual de 
monitorizare care să analizeze eficiența și 
eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma 
execuției financiare, a rezultatelor și, în 
cazul în care este posibil, a impactului. 
Raportul cuprinde informații privind 
valoarea cheltuielilor legate de climă și 
impactul sprijinului acordat obiectivelor în 

(2) Comisia elaborează un raport anual de 
monitorizare care să analizeze eficiența și 
eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma 
execuției financiare, a rezultatelor și a 
impactului, în special în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă și creșterea 
economică. Raportul cuprinde informații 
privind valoarea cheltuielilor legate de 
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materie de schimbări climatice, în măsura 
în care colectarea acestor informații nu 
creează sarcini administrative nejustificate 
pentru IMM-uri.

climă și impactul sprijinului acordat 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice, în măsura în care colectarea 
acestor informații nu creează sarcini 
administrative nejustificate pentru IMM-
uri.

Or. en

Amendamentul 25
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 garanțiilor 
în vederea creșterii volumului de 
împrumuturi acordate IMM-urilor. 
Acesta poate cuprinde scheme de 
raportare și un cod de conduită pentru 
băncile care acordă împrumuturi IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 26
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 
în etapele de înființare și de dezvoltare.
Instrumentele financiare includ un 
mecanism de capitaluri proprii și un 
mecanism de garantare a împrumuturilor.

Or. en
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Amendamentul 27
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul general 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune 

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Anexa 1 – 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 sarcinilor administrative și de 
reglementare pentru IMM-uri (nr. de zile 
pentru a înființa o întreprindere nouă)

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune 

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Activități de îmbunătățire a competitivității – obiectivul 
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pe termen mediu (rezultat) (2017) 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea privind feedback-ul la 
verificările de conformitate va fi extinsă la 
alte politici și va conduce la simplificări cu 
impact pozitiv asupra industriei. Până la
douăsprezece verificări de conformitate 
sunt prevăzute, în scopul unei mai bune 
reglementări.

Abordarea privind feedback-ul la 
verificările de conformitate va fi extinsă la 
alte politici și va conduce la simplificări cu 
impact pozitiv asupra industriei. Cel puțin
douăsprezece verificări de conformitate 
sunt prevăzute, în scopul unei mai bune 
reglementări.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Dezvoltarea politicii privind IMM-urile – indicatorul de 
rezultat 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul de state membre care utilizează 
„testul IMM”

Numărul de state membre care utilizează
„testul IMM” și testul de impact asupra 
competitivității

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Turism – indicatorul de rezultat 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul entităților care au adoptat 
„eticheta europeană a turismului de 
calitate”

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Turism – indicatorul de rezultat 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul de destinații care au adoptat 
modele durabile de dezvoltare a 
turismului promovate de „Destinațiile 
europene de excelență”

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Turism – cel mai recent rezultat cunoscut 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în prezent, nicio entitate nu a 
adoptat „eticheta europeană a turismului 
de calitate” (acțiune în elaborare)

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Turism – cel mai recent rezultat cunoscut 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Au fost acordate în total 98 de „Destinații 
europene de excelență” (în medie 20 pe 
an – în 2007 - 10, în 2008 - 20, în 2009 -
22, în 2010 - 25, în 2011 - 21) 

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Turism – obiectivul pe termen mediu (rezultat) (2017) 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gradul de acoperire de 50 % a sistemelor eliminat
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de evaluare eligibile pentru a participa la 
„eticheta europeană a turismului de 
calitate”

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 1 – Turism – obiectivul pe termen mediu (rezultat) (2017) 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult de 200 de destinații adoptă 
modele durabile de dezvoltare a 
turismului promovate de „Destinațiile 
europene de excelență” (până la 30 pe 
an).

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa 1 – obiectivul specific 2 – Sprijin pentru antreprenoriat – obiectivul pe termen 
mediu (rezultat) (2017) 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Circa 7 măsuri de simplificare pe an. Cel puțin 7 măsuri de simplificare 
adoptate pe an 

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. EFG se concentrează asupra fondurilor 
care furnizează capital de risc și finanțare 
de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile 
subordonate și de participare, unor 
întreprinderi aflate în curs de extindere sau 

1. EFG se concentrează asupra fondurilor 
care furnizează capital de risc și finanțare 
de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile 
subordonate și de participare, unor 
întreprinderi aflate în curs de extindere sau 
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în faza de creștere, în special celor care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier, având totodată posibilitatea 
de a efectua investiții în întreprinderile 
aflate în faza inițială, împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI din cadrul Orizont 2020. În acest din 
urmă caz, investițiile EFG nu depășesc 
20% din investițiile totale ale UE, mai 
puțin în cazul fondurilor în mai multe faze, 
pentru care finanțarea de către EFG și 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI va fi furnizată în mod proporțional, pe 
baza politicii de investiții a fondurilor. 
EFG evită preluarea sau capitalul de 
înlocuire destinat desființării unei 
întreprinderi dobândite. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20% în 
funcție de evoluția condițiilor pieței.

în faza de creștere (care include 
întreprinderile inovatoare aflate în 
expansiune și în faza de creștere), în 
special celor care își desfășoară activitatea 
la nivel transfrontalier, având totodată
posibilitatea de a efectua investiții în 
întreprinderile aflate în faza inițială, 
împreună cu mecanismul de capitaluri 
proprii pentru CDI din cadrul Orizont 
2020. În acest din urmă caz, investițiile 
EFG nu depășesc 20% din investițiile 
totale ale UE, mai puțin în cazul fondurilor 
în mai multe faze, pentru care finanțarea de 
către EFG și mecanismul de capitaluri 
proprii pentru CDI va fi furnizată în mod 
proporțional, pe baza politicii de investiții a 
fondurilor. EFG evită preluarea sau 
capitalul de înlocuire destinat desființării 
unei întreprinderi dobândite. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20% în 
funcție de evoluția condițiilor pieței.

Or. en


