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Amendamentul 1
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM) europene sunt 
afectate în mod deosebit de criza 
economică și financiară mondială;

Or. fr

Amendamentul 2
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că, mai mult decât 
întreprinderile mari, IMM-urile obțin 
beneficii de pe urma internaționalizării 
prin expunerea la bunele practici, printr-o 
mai bună absorbție a excedentului de 
producție, printr-o aprovizionare 
îmbunătățită a factorilor de producție cu 
ajutorul importurilor și, astfel, printr-o 
competitivitate sporită, în așa fel încât 
IMM-urile exportatoare au în mod 
constant rezultate mai bune decât 
concurentele lor neexportatoare și 
generează creșteri mai ridicate ale 
bunăstării pentru întreaga economie și 
pentru consumatori în ansamblu;

Or. en
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Amendamentul 3
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. respinge principiul potrivit căruia 
protejarea IMM-urilor împotriva 
concurenței internaționale le-ar putea 
ajuta să crească și să dea rezultate mai 
bune pe scena internațională; consideră, 
mai degrabă, că existența unei agende a 
UE în favoarea IMM-urilor sale în cadrul 
negocierilor internaționale ar putea 
reduce, la nivel mondial și pe bază de 
reciprocitate, obstacolele care stau în 
calea intereselor IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 4
Elisabeth Köstinger

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută cartografierea propusă a 
strategiilor UE și ale statelor membre 
pentru furnizarea de servicii care sprijină 
internaționalizarea IMM-urilor; speră că 
această inițiativă mult-așteptată va fi 
urmată de acțiuni menite să asigure o 
abordare armonizată care respectă 
principiile subsidiarității și eficienței;

3. salută cartografierea propusă a 
structurilor și programelor UE și ale 
statelor membre pentru furnizarea de 
servicii care sprijină internaționalizarea 
IMM-urilor; speră că această inițiativă 
mult-așteptată va fi urmată de acțiuni 
menite să asigure o abordare armonizată 
care respectă principiile subsidiarității, 
eficacității și eficienței; subliniază că o 
dublare a serviciilor deja existente sau 
crearea unor structuri percepute de 
IMM-uri ca fiind complexe și confuze 
trebuie evitată, insistând asupra faptului 
că pentru orice inițiativă a UE trebuie să 
se demonstreze o valoare adăugată 
evidentă;



AM\901371RO.doc 5/33 PE489.401v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 5
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută cartografierea propusă a 
strategiilor UE și ale statelor membre 
pentru furnizarea de servicii care sprijină 
internaționalizarea IMM-urilor; speră că 
această inițiativă mult-așteptată va fi 
urmată de acțiuni menite să asigure o 
abordare armonizată care respectă 
principiile subsidiarității și eficienței;

3. salută cartografierea propusă a 
strategiilor UE și ale statelor membre 
pentru furnizarea de servicii care sprijină 
internaționalizarea IMM-urilor; speră că 
această inițiativă mult-așteptată va fi 
urmată de acțiuni menite să asigure o 
abordare armonizată care respectă 
principiile subsidiarității și eficienței,
pentru a încuraja o repartizare rațională 
a acțiunilor între actorii publici și pentru 
a evita alte complicații birocratice;

Or. en

Amendamentul 6
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca sprijinul în favoarea 
IMM-urilor să fie adaptat nevoilor 
individuale ale fiecărei companii, întrucât 
IMM-urile prezintă o gamă largă de 
profiluri, și nevoilor care reflectă 
dimensiunea, sectorul și locația lor 
geografică corespunzătoare;

4. solicită ca sprijinul în favoarea 
IMM-urilor să fie adaptat nevoilor 
specifice ale fiecărui sector industrial, 
întrucât IMM-urile din fiecare sector al 
industriei UE prezintă o gamă largă de 
profiluri și necesități comerciale care 
reflectă dimensiunea, domeniul de 
activitate și locația lor geografică 
corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 7
Elisabeth Köstinger

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca sprijinul în favoarea 
IMM-urilor să fie adaptat nevoilor
individuale ale fiecărei companii, întrucât 
IMM-urile prezintă o gamă largă de 
profiluri, și nevoilor care reflectă 
dimensiunea, sectorul și locația lor 
geografică corespunzătoare;

4. solicită ca sprijinul în favoarea 
IMM-urilor să fie stimulat de cerere și de 
nevoile companiilor, întrucât IMM-urile 
prezintă o gamă largă de profiluri și nevoi
care reflectă dimensiunea, sectorul și 
locația lor geografică corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 8
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca sprijinul în favoarea IMM-
urilor să fie adaptat nevoilor individuale 
ale fiecărei companii, întrucât IMM-urile 
prezintă o gamă largă de profiluri, și 
nevoilor care reflectă dimensiunea, sectorul 
și locația lor geografică corespunzătoare;

4. solicită ca sprijinul în favoarea 
IMM-urilor să fie adaptat nevoilor 
individuale ale fiecărei companii, întrucât 
IMM-urile prezintă o gamă largă de 
profiluri, și nevoilor care reflectă 
dimensiunea, sectorul și locația lor 
geografică corespunzătoare; solicită, în 
acest sens, dezvoltarea unei rețele între 
IMM-uri și marile întreprinderi europene, 
pentru ca IMM-urile să beneficieze de 
expertiza și de capacitatea acestora în 
materie de export și inovare;

Or. fr

Amendamentul 9
Elisabeth Köstinger
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor;

5. recunoaște că acordarea de servicii 
companiilor individuale de pe piețele 
străine este o competență a statelor 
membre; solicită așadar Comisiei să 
elaboreze o propunere legislativă care 
stabilește angajamentele obligatorii din 
partea statelor membre față de 
simplificarea tuturor procedurilor naționale 
legate de politici în sprijinul 
internaționalizării IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 10
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor;

5. solicită statelor membre și Comisiei să 
depună toate eforturile în vederea 
simplificării mediului de afaceri pentru 
IMM-uri, în strânsă cooperare cu 
asociațiile întreprinderilor mici, cu 
camerele de comerț și industrie și cu alte 
părți interesante relevante din Europa, în 
sprijinul atât al reducerii birocrației, cât și 
al internaționalizării IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 11
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor;

5. solicită Comisiei să prezinte un concept
care stabilește angajamentele din partea 
statelor membre față de crearea unor 
structuri de sprijin relevante în favoarea 
IMM-urilor și față de simplificarea tuturor 
procedurilor naționale legate de politici în 
sprijinul internaționalizării IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor;

5. solicită Comisiei să elaboreze 
recomandări adresate statelor membre
care să conțină sugestii privind
simplificarea tuturor procedurilor naționale 
legate de politici în sprijinul 
internaționalizării IMM-urilor

Or. en

Amendamentul 13
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
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politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor;

politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor și față de consolidarea 
protecției acestora împotriva practicilor de 
concurență neloială de pe piețele terțe;

Or. it

Amendamentul 14
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor;

5. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă care stabilește 
angajamentele obligatorii din partea 
statelor membre față de simplificarea 
tuturor procedurilor naționale legate de 
politici în sprijinul internaționalizării 
IMM-urilor; consideră că această 
propunere trebuie să fie prioritară; 
recunoaște că problema simplificării 
poate fi abordată parțial prin intermediul 
testului IMM-urilor și al evaluării 
regulamentelor și procedurilor din 
punctul de vedere al competitivității, două 
instrumente preconizate în comunicare;

Or. en

Amendamentul 15
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este improbabil ca un 
portal online de informații mai mare și o 
mai bună sensibilizare cu privire la 
programele de sprijin să crească în mod 

6. consideră că un portal online de 
informații mai mare și o mai bună 
sensibilizare cu privire la programele de 
sprijin ar permite o creștere substanțială a 
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substanțial numărul IMM-urilor din UE 
care se implică pe plan internațional dacă 
nu sunt completate de o strategie care 
vizează acele IMM-uri ce încă nu au 
recunoscut capacitatea lor de a face acest 
lucru;

numărului IMM-urilor din UE care se 
implică pe plan internațional, cu atât mai 
mult cu cât aceste măsuri sunt însoțite de 
o strategie care vizează acele IMM-uri ce 
încă nu au recunoscut capacitatea lor de a 
face acest lucru;

Or. fr

Amendamentul 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea 
în favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor 
în sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea 
în favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor 
în sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

7. consideră că UE ar trebui să promoveze, 
și în cooperare cu statele membre, acțiuni 
stimulative, în special în favoarea 
sectoarelor strategice și a sectoarelor de 
producție cele mai avansate din punct de 
vedere tehnologic, pentru a consolida 
competitivitatea Uniunii Europene; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

Or. it

Amendamentul 18
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea 
în favoarea IMM-urilor identificate de
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate suficient în cadrul 
Comunicării; consideră că o strategie 
holistă, cu propuneri concrete privind 
modalitățile și mijloacele de stimulare a 
internaționalizării IMM-urilor este 
necesară de urgență; consideră că UE ar 
trebui să promoveze și să sprijine în mod 
proactiv stimulentele de dezvoltare a IMM-
urilor în sectoare strategice, în special când 
este vorba de activități de producție de 
valoare adăugată ridicată care furnizează 
un avantaj comercial economiilor 
emergente, precum și locuri de muncă de 
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înaltă calitate pentru cetățenii europeni; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare și de 
a stimula dezvoltarea acestora;

Or. en

Amendamentul 19
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în găsirea de
oportunități de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare și de 
a încuraja schimbul de bune practici, 
conform Cartei întreprinderilor mici și 
mijlocii;

Or. fr

Amendamentul 20
Elisabeth Köstinger

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, adăugând valoare 
inițiativelor deja existente, în special când 
este vorba de activități de producție de 
valoare adăugată ridicată care furnizează 
un avantaj comercial economiilor 
emergente; subliniază necesitatea, prin 
urmare, de a identifica piețele de nișă 
promițătoare;

Or. en

Amendamentul 21
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
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subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

identifica piețele de nișă promițătoare;

Or. en

Amendamentul 22
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă faptul că dificultățile cu care 
IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu 
sunt abordate în cadrul Comunicării și că
aceasta din urmă nu propune furnizarea în 
favoarea IMM-urilor identificate de 
guverne de propuneri privind 
internaționalizarea; consideră că UE ar 
trebui să sprijine în mod proactiv 
stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în 
sectoare strategice, în special când este 
vorba de activități de producție de valoare 
adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; 
subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

7. consideră că, deși Comunicarea 
încearcă să abordeze dificultățile cu care
se confruntă IMM-urile în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate, 
aceasta nu subliniază suficient faptul că 
furnizarea, în favoarea IMM-urilor 
identificate de guverne, a unor orientări și
propuneri privind internaționalizarea 
reprezintă o posibilă formă de acțiune 
publică, care ar putea intra în 
responsabilitatea statelor membre; 
consideră că UE ar trebui să sprijine în 
mod proactiv stimulentele de dezvoltare a 
IMM-urilor în sectoare strategice, în 
special când este vorba de activități de 
producție de valoare adăugată ridicată care 
furnizează un avantaj comercial 
economiilor emergente; subliniază 
necesitatea, prin urmare, de a identifica 
piețele de nișă promițătoare, necesitate 
care a început deja să fie integrată și în 
alte documente de politică ale UE, precum 
raportul grupului la nivel înalt cu privire 
la tehnologiile generice esențiale;

Or. en

Amendamentul 23
Gianluca Susta
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local, care sunt gestionate în 
cooperare cu întreprinderile, astfel încât 
IMM-urile să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la oportunitățile de 
export, barierele și concurenții de pe 
piețele terțe;

8. îndeamnă statele membre să adopte o 
rețea unică de servicii de „Export 
Helpdesk” la nivel local, care sunt 
gestionate în cooperare cu întreprinderile, 
camerele de comerț, universitățile și alte 
părți interesate, astfel încât IMM-urile să 
aibă un singur punct de contact ușor de 
identificat și să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
consultanță personalizată și analize 
economice pe piețele externe, informații 
cu privire la oportunitățile de export, 
barierele comerciale și concurenții de pe 
piețele terțe;

Or. it

Amendamentul 24
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local, care sunt gestionate în 
cooperare cu întreprinderile, astfel încât 
IMM-urile să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la oportunitățile de 
export, barierele și concurenții de pe 
piețele terțe;

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local, care sunt gestionate în 
cooperare cu întreprinderile, astfel încât 
IMM-urile să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la oportunitățile de 
export, la barierele existente în calea 
comerțului (atât tarifare, cât și 
netarifare), la protecția investițiilor și la 
dispozițiile în vigoare în materie de 
soluționare a litigiilor, precum și la 
concurenții de pe piețele terțe;

Or. en
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Amendamentul 25
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local, care sunt gestionate în 
cooperare cu întreprinderile, astfel încât 
IMM-urile să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la oportunitățile de 
export, barierele și concurenții de pe 
piețele terțe;

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local, care sunt gestionate în 
cooperare cu întreprinderile și cu 
reprezentanții acestora (camere de 
comerț, camere de meserii etc.), astfel 
încât IMM-urile să primească, în propria 
lor limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la oportunitățile de 
export, demersurile administrative, 
barierele și concurenții de pe piețele terțe;

Or. fr

Amendamentul 26
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local, care sunt gestionate în 
cooperare cu întreprinderile, astfel încât 
IMM-urile să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la oportunitățile de 
export, barierele și concurenții de pe 
piețele terțe;

8. îndeamnă statele membre să adopte 
servicii de „Export Helpdesk” unice la 
nivel local și regional, care sunt gestionate 
în cooperare cu întreprinderile, astfel încât 
IMM-urile să primească, în propria lor 
limbă și pentru utilizare imediată, 
informații cu privire la asistență,
oportunitățile de export, barierele și 
concurenții de pe piețele terțe;

Or. en
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Amendamentul 27
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recomandă orientarea mai multor 
informații spre întreprinderile mici și 
microîntreprinderi, acestea fiind grupul de 
IMM-uri care cunoaște cel mai puțin 
capacitatea sa de export și beneficiile pe 
care le-ar putea obține de pe urma 
internaționalizării;

9. recomandă orientarea mai multor 
informații spre întreprinderile mici și 
microîntreprinderi, acestea fiind grupul de 
IMM-uri care este cel mai puțin activ pe
plan internațional și cunoaște cel mai 
puțin capacitatea sa de export și beneficiile 
pe care le-ar putea obține de pe urma 
internaționalizării;

Or. en

Amendamentul 28
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că în Comunicare ar 
fi trebuit să se recunoască diferențele 
dintre sectoare, deoarece 
internaționalizarea IMM-urilor din 
sectorul serviciilor este total diferită de 
internaționalizarea IMM-urilor 
manufacturiere; constată faptul că, în 
multe cazuri, un număr mare de IMM-uri 
din sectorul serviciilor, care reprezintă 
majoritatea IMM-urilor, nu sunt nevoite 
să atingă o dimensiune critică pentru a 
începe să exporte și ar avea cel mai mult 
de câștigat de pe urma unor reglementări 
mai transparente și a unui acces mai 
deschis la TIC în țările-țintă, în timp ce 
IMM-urile din industrie ar profita mai 
mult de condiții sporite în ceea ce privește 
logistica transporturilor și facilitarea 
schimburilor comerciale;
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Or. en

Amendamentul 29
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. constată că majoritatea politicilor 
publice care sprijină internaționalizarea 
IMM-urilor din UE se concentrează pe 
producție și, prin urmare, recomandă o 
reajustare a acestor politici pentru a se 
ține seama de diferitele nevoi ale IMM-
urilor din sectorul serviciilor; sprijină în 
mod deosebit o regândire a cerințelor 
privind dimensiunea minimă aplicabile 
programelor de sprijin pentru activitatea 
comercială a IMM-urilor, cerințe care s-
au bazat în mod obișnuit pe modelul de 
export al IMM-urilor din industrie, în 
care potențialul de internaționalizare a 
întreprinderii depinde de atingerea unei 
dimensiuni critice;

Or. en

Amendamentul 30
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. insistă asupra faptului că instrumentele 
disponibile actualmente tuturor firmelor 
europene în momentul în care exportă 
produse, precum baza de date privind 
accesul pe piață și serviciul online Export 
Helpdesk, ar trebui adaptate pentru a 
satisface nevoile IMM-urilor; apreciază 
deschiderea unui serviciu de asistență în 

10. insistă asupra faptului că instrumentele 
disponibile actualmente tuturor firmelor 
europene în momentul în care exportă 
produse, precum baza de date privind 
accesul pe piață și serviciul online Export 
Helpdesk, ar trebui adaptate pentru a 
satisface nevoile IMM-urilor; apreciază 
deschiderea unui serviciu de asistență în 
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materie de instrumente de protecție 
comercială pentru IMM-uri;

materie de instrumente de protecție 
comercială pentru IMM-uri; recomandă o 
coerență sporită între diferitele structuri 
de sprijin pentru IMM-urile europene din 
țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 31
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. regretă faptul că nu sunt prevăzute în 
Comunicare soluții la nivel european
pentru a ajuta IMM-urile să depășească 
lipsa de capital circulant, în special capital 
pentru a face investițiile inițiale necesare și 
pentru a începe finanțarea exporturilor;

11. consideră că ar trebui concepute și 
implementate prin intermediul politicii 
comerciale comune a UE soluții practice 
și rentabile pentru a ajuta IMM-urile să 
depășească lipsa de capital circulant, în 
special capital pentru a face investițiile 
inițiale necesare și pentru a începe 
finanțarea exporturilor;

Or. en

Amendamentul 32
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. regretă faptul că nu sunt prevăzute în 
Comunicare soluții la nivel european
pentru a ajuta IMM-urile să depășească 
lipsa de capital circulant, în special capital 
pentru a face investițiile inițiale necesare și 
pentru a începe finanțarea exporturilor;

11. regretă faptul că nu sunt prevăzute în 
Comunicare soluții pentru a ajuta 
IMM-urile să depășească lipsa de capital 
circulant, în special capital pentru a face 
investițiile inițiale necesare și pentru a 
începe finanțarea exporturilor, soluții care 
ar putea avea o dimensiune europeană 
dacă, în urma cartografierii, vor fi 
considerate necesare și fezabile;
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Or. en

Amendamentul 33
Elisabeth Köstinger

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că IMM-urile necesită 
servicii de la nivel european pe piețele 
terțe; încurajează cooperarea între experții 
din domeniul public și privat, inclusiv 
echipele europene însărcinate cu accesul la 
piețe; este de acord că IMM-urile din 
statele membre mai mici și mai noi sunt 
dezavantajate deoarece acestea nu au 
reprezentare diplomatică, parteneri 
experimentați sau ambele pe unele piețe 
terțe;

12. consideră că sunt necesare inițiative 
ale UE pe piețele terțe în care se 
demonstrează fie existența unei valori 
adăugate, fie disfuncționalități ale pieței; 
încurajează cooperarea între experții din 
domeniul public și privat, inclusiv echipele 
europene însărcinate cu accesul la piețe; 
este de acord că IMM-urile din unele state
membre mai mici și mai noi se confruntă 
cu anumite provocări deoarece acestea nu 
au reprezentare diplomatică, parteneri 
experimentați sau ambele pe unele piețe 
terțe; subliniază însă că inițiativele UE nu 
trebuie să intervină în concurența dintre 
companii din diferite state membre pe 
piețele terțe acordând subvenții directe 
sau indirecte pe o bază selectivă, în 
funcție de originea companiei;

Or. en

Amendamentul 34
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că IMM-urile necesită 
servicii de la nivel european pe piețele 
terțe; încurajează cooperarea între experții 
din domeniul public și privat, inclusiv 
echipele europene însărcinate cu accesul la 
piețe; încurajează cooperarea între experții 

12. consideră că IMM-urile necesită 
servicii de la nivel european pe piețele 
terțe, chiar și în cazul unei utilizări 
eficiente a structurilor naționale 
existente; încurajează cooperarea între 
experții din domeniul public și privat, 
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din domeniul public și privat, inclusiv 
echipele europene însărcinate cu accesul la 
piețe; este de acord că IMM-urile din 
statele membre mai mici și mai noi sunt 
dezavantajate deoarece acestea nu au 
reprezentare diplomatică, parteneri 
experimentați sau ambele pe unele piețe 
terțe;

inclusiv echipele europene însărcinate cu 
accesul la piețe; încurajează cooperarea 
între experții din domeniul public și privat, 
inclusiv echipele europene însărcinate cu 
accesul la piețe; este de acord că IMM-
urile din statele membre mai mici și mai 
noi sunt dezavantajate deoarece acestea nu 
au reprezentare diplomatică, parteneri 
experimentați sau ambele pe unele piețe 
terțe;

Or. en

Amendamentul 35
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. consideră că rețeaua de servicii și 
oportunități oferite IMM-urilor trebuie 
reorganizată și consolidată pe piețele 
externe considerate ca fiind prioritare și 
mai protejate; dorește să fie înființate 
birouri ad-hoc în cadrul delegațiilor UE, 
care să poată oferi asistență specializată 
cu privire la caracteristicile specifice și 
problematicile existente în țările în cauză 
(respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, existența unor bariere 
netarifare, legislație locală, standarde de 
reglementare, certificări...), să ofere 
protecție juridică și să faciliteze crearea 
unor contacte și rețele între IMM-urile 
europene și consorțiile exportatoare din 
țările terțe;

Or. it

Amendamentul 36
Elisabeth Köstinger
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Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază faptul că 
internaționalizarea IMM-urilor este un 
proces și, în special pentru a fi o reușită, 
IMM-urile au nevoie deja de servicii de 
sprijin la nivel local, nu numai pe piețele 
terțe; recunoaște că pe piețele terțe, de 
exemplu, un lobby comun la nivelul UE, 
însoțit de eforturi în materie de politică 
comercială și acces pe piață, precum și de 
programe complementare în cazul unor 
disfuncționalități ale pieței, poate adăuga 
o valoare substanțială în acest proces;

Or. en

Amendamentul 37
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. recomandă ca centrele UE pentru 
IMM-uri să fie extinse și dotate cu servicii 
de asistență comune adaptate nevoilor și 
să fie situate în apropriere de locația la 
care IMM-urile înființează magazine și la 
care acestea reprezintă o valoare 
adăugată pentru serviciile de asistență 
care funcționează deja în statele membre;

13. recomandă ca centrele UE pentru 
IMM-uri să fie extinse și dotate cu servicii 
de asistență comune unice, cu un 
corespondent administrativ unic al 
întreprinderii, care să o însoțească, să o 
informeze asupra drepturilor sale și să 
prevină sancțiunile;

Or. fr

Amendamentul 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 13
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Proiectul de aviz Amendamentul

13. recomandă ca centrele UE pentru 
IMM-uri să fie extinse și dotate cu servicii 
de asistență comune adaptate nevoilor și să 
fie situate în apropriere de locația la care 
IMM-urile înființează magazine și la care 
acestea reprezintă o valoare adăugată 
pentru serviciile de asistență care 
funcționează deja în statele membre;

13. recomandă ca noile inițiative ale UE în 
țările terțe să asigure servicii de asistență 
comune adaptate nevoilor și să fie situate
în apropierea zonelor în care IMM-urile
își desfășoară activitatea; aceste inițiative 
ale UE ar trebui să reprezinte o valoare 
adăugată pentru inițiative similare ale 
statelor membre care funcționează deja în
țările terțe și care, prin urmare, ar trebui 
să coopereze îndeaproape cu serviciile de 
asistență ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 39
Elisabeth Köstinger

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. recomandă ca centrele UE pentru 
IMM-uri să fie extinse și dotate cu servicii 
de asistență comune adaptate nevoilor și 
să fie situate în apropriere de locația la care 
IMM-urile înființează magazine și la care 
acestea reprezintă o valoare adăugată 
pentru serviciile de asistență care 
funcționează deja în statele membre;

13. recomandă ca, înaintea inițierii 
oricărei noi inițiative a UE, actualele 
centre UE pentru IMM-uri să fie evaluate 
pentru a se stabili dacă funcționează într-
o manieră eficientă și eficace și dacă sunt 
în concordanță cu principiile directoare; 
insistă ca orice servicii de asistență ale 
UE să fie situate în apropriere de locația la 
care IMM-urile înființează magazine și la 
care acestea reprezintă o valoare adăugată 
pentru serviciile de asistență care 
funcționează deja în statele membre;

Or. en

Amendamentul 40
Gianluca Susta
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Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
recomandă ca țările învecinate ale UE să 
fie adăugate pe această listă, întrucât 
majoritatea IMM-urilor fac inițial 
exporturi către partenerii comerciali din 
țările învecinate, precum Republica 
Moldova și țările din Balcanii de Vest, 
precum Serbia, recunoscută de curând ca 
țară candidată la UE;

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
atrage atenția asupra piețelor din țările
învecinate și țările candidate la aderarea 
la UE – în special din țările din Balcanii 
de Vest și din zona mediteraneeană – ca 
fiind piețe prioritare, în care IMM-urile 
pot juca un rol extrem de important 
pentru creșterea și stabilitatea regiunilor;

Or. it

Amendamentul 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
recomandă ca țările învecinate ale UE să 
fie adăugate pe această listă, întrucât 
majoritatea IMM-urilor fac inițial exporturi 
către partenerii comerciali din țările 
învecinate, precum Republica Moldova și 
țările din Balcanii de Vest, precum 
Serbia, recunoscută de curând ca țară 
candidată la UE;

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
recomandă ca țările învecinate ale UE să 
fie adăugate pe această listă, întrucât 
majoritatea IMM-urilor fac inițial exporturi 
către partenerii comerciali din țările 
învecinate;
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Or. en

Amendamentul 42
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
recomandă ca țările învecinate ale UE să 
fie adăugate pe această listă, întrucât 
majoritatea IMM-urilor fac inițial exporturi 
către partenerii comerciali din țările 
învecinate, precum Republica Moldova și 
țările din Balcanii de Vest, precum 
Serbia, recunoscută de curând ca țară 
candidată la UE;

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
recomandă ca țările învecinate ale UE să 
fie adăugate pe această listă, întrucât 
majoritatea IMM-urilor fac inițial exporturi 
către partenerii comerciali din țările 
învecinate, îndeosebi cele cu statut de țară 
candidată la UE;

Or. en

Amendamentul 43
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; consideră că creșterea piețelor 
gazdă și diferențele din structurile suport 
actuale sunt principalele criterii în 
întocmirea listei cu piețele prioritare; 
recomandă ca țările învecinate ale UE să 
fie adăugate pe această listă, întrucât 

14. recomandă o definire mai clară a 
piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza 
programului pentru negocierile comerciale 
ale UE; reamintește că piețele prioritare 
ar trebui, în mod firesc, să includă piețe 
cu o rată ridicată a creșterii, cum ar fi 
țările BRICS, însă ar trebui totodată să 
țină seama de modul în care IMM-urile 
percep oportunitățile de internaționalizare 
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majoritatea IMM-urilor fac inițial exporturi 
către partenerii comerciali din țările 
învecinate, precum Republica Moldova și 
țările din Balcanii de Vest, precum Serbia, 
recunoscută de curând ca țară candidată la 
UE;

prezente în țările dezvoltate și în regiunile 
învecinate; prin urmare, consideră că 
creșterea piețelor gazdă și diferențele din 
structurile suport actuale sunt principalele 
criterii în întocmirea listei cu piețele 
prioritare; recomandă ca țările învecinate 
ale UE să fie adăugate pe această listă, 
întrucât majoritatea IMM-urilor fac inițial 
exporturi către partenerii comerciali din 
țările învecinate, precum Republica 
Moldova și țările din Balcanii de Vest, 
precum Serbia, recunoscută de curând ca 
țară candidată la UE;

Or. en

Amendamentul 44
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să asigure că toate 
negocierile comerciale reflectă nevoile și 
interesele specifice ale IMM-urilor; 
sprijină o reformă a cadrului multilateral 
în vederea implicării IMM-urilor în cadrul 
OMC și a asigurări unui arbitraj și a unei 
soluționări mai rapide a litigiilor pentru
IMM-uri;

15. îndeamnă Comisia să întreprindă 
inițiative legislative cu scopul de a 
consolida competitivitatea sistemului 
european de producție, orientându-l către 
rolul central pe care îl joacă activitatea 
IMM-urilor; solicită Comisiei să adopte 
măsuri suplimentare în cadrul OMC, 
pentru a se asigura că protecția IMM-
urilor pe piețele mondiale este tot mai 
eficientă și mai bine garantată;

Or. it

Amendamentul 45
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 15
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Proiectul de aviz Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să asigure că toate 
negocierile comerciale reflectă nevoile și 
interesele specifice ale IMM-urilor; 
sprijină o reformă a cadrului multilateral în 
vederea implicării IMM-urilor în cadrul 
OMC și a asigurări unui arbitraj și a unei 
soluționări mai rapide a litigiilor pentru 
IMM-uri;

15. îndeamnă Comisia să asigure că toate 
negocierile comerciale reflectă nevoile și 
interesele specifice ale IMM-urilor; 
observă că acest fapt ar presupune 
identificarea domeniilor de negociere în 
care problemele afectează mai mult 
IMM-urile decât alte categorii de 
întreprinderi și concentrarea atenției 
asupra acestora dintâi în procesul de 
negociere a acordurilor comerciale cu 
țările terțe; sprijină o reformă a cadrului 
multilateral în vederea implicării IMM-
urilor în cadrul OMC și a asigurări unui 
arbitraj și a unei soluționări mai rapide a 
litigiilor pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 46
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. subliniază faptul că realizarea de 
investiții în străinătate reprezintă forma 
cea mai delicată de internaționalizare a 
IMM-urilor; recomandă ca, în momentul 
în care UE va negocia trate de investiții 
bilaterale în viitor, ar trebui să țină seama 
de faptul că IMM-urile au nevoie de un 
grad de siguranță mai ridicat în ceea ce 
privește investițiile directe străine 
realizate de ele;

Or. en

Amendamentul 47
Yannick Jadot
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Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. consideră că protecția eficientă a 
IMM-urilor împotriva practicilor 
comerciale neloiale exercitate de statele 
partenere ale UE este tot atât de 
importantă precum sprijinirea IMM-
urilor care doresc internaționalizarea; 
consideră că internaționalizarea și 
protecția sunt două fețe ale aceleiași 
monede în procesul de globalizare;

Or. en

Amendamentul 48
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 15b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15b. consideră că un acces facilitat, mai 
puțin costisitor și mai rapid al IMM-urilor 
la proceduri de antidumping este esențial 
pentru a asigura o protecție mai eficace a 
IMM-urilor împotriva practicilor 
comerciale neloiale ale partenerilor 
comerciali; invită Comisia să țină seama 
în mod corespunzător de această 
preocupare în momentul reformării 
instrumentelor de protecție comercială ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 49
Marielle de Sarnez
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Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum 
s-a realizat cu serviciul de asistență în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală pentru IMM-uri;

16. regretă faptul că nu există mijloace 
puse la dispoziția IMM-urilor europene 
pentru a lupta eficient împotriva 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI); recomandă inițiative 
concrete din partea UE pentru a îmbunătăți 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) ale IMM-urilor în țările 
terțe, astfel cum s-a realizat cu serviciul de 
asistență în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală pentru IMM-uri în 
China; speră ca marile puteri economice 
emergente să continue să transpună în 
legislația națională dreptul internațional 
în vigoare în materie de protecție a DPI, 
în special de combatere a contrafacerii și 
a pirateriei; invită Comisia și statele 
membre să intensifice cooperarea vamală 
în UE și cu țările terțe în ceea ce privește 
punerea sub sechestru a mărfurilor 
contrafăcute și să simplifice procedurile 
vamale;

Or. fr

Amendamentul 50
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum s-
a realizat cu serviciul de asistență în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală pentru IMM-uri în China;

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum s-
a realizat cu serviciul de asistență în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală pentru IMM-uri în China; și 
îndeamnă Comisia să instituie 
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instrumente similare și în cadrul altor 
piețe prioritare;

Or. it

Amendamentul 51
Elisabeth Köstinger

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum 
s-a realizat cu serviciul de asistență în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală pentru IMM-uri;

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe; serviciul de 
asistență în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală pentru IMM-uri din 
China ar putea așadar să funcționeze ca
model dacă ar fi optimizat în mod 
corespunzător printr-un proces de 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 52
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum 
s-a realizat cu serviciul de asistență în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală pentru IMM-uri;

16. recomandă inițiative concrete din 
partea UE pentru a îmbunătăți protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum 
s-a realizat cu serviciul de asistență în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală pentru IMM-uri din China,
protecție care se află acum în proces de 
extindere în cadrul unor teste-pilot pentru 
selecția țărilor ASEAN și a țărilor din 
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America de Sud;

Or. en

Amendamentul 53
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. se așteaptă la adoptarea de către 
Comisie a unei inițiative pentru a asigura 
că IMM-urile din UE se bucură de acces la 
achiziții publice pe piețe terțe în aceeași 
măsură cu alte întreprinderi;

17. se așteaptă la adoptarea de către 
Comisie a unei inițiative pentru a asigura 
că IMM-urile din UE se bucură de acces la 
achiziții publice pe piețe terțe în aceeași 
măsură cu alte întreprinderi; solicită ca UE 
să elaboreze o politică industrială comună 
ambițioasă, fondată pe stimularea 
cercetării și inovării, care să beneficieze 
de finanțări inovatoare, cum ar fi 
obligațiunile pe proiect (project bonds) și 
să susțină dezvoltarea IMM-urilor, 
îndeosebi sub forma accesului pe piețele 
publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori 
majori din industrie și cercetare; invită 
UE să valorifice producția europeană 
furnizând informații de mai bună calitate 
consumatorilor, în special prin adoptarea 
regulamentului privind indicarea țării de 
origine a produselor importate în UE;

Or. fr

Amendamentul 54
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. se așteaptă la adoptarea de către 17. se așteaptă la adoptarea de către 
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Comisie a unei inițiative pentru a asigura 
că IMM-urile din UE se bucură de acces la 
achiziții publice pe piețe terțe în aceeași 
măsură cu alte întreprinderi;

Comisie a unei inițiative pentru a asigura 
că IMM-urile din UE se bucură de acces la 
achiziții publice pe piețe terțe în aceeași 
măsură cu alte întreprinderi; speră că 
recent publicata propunere de regulament 
privind piața achizițiilor publice din UE 
va încuraja reciprocitatea în materie de 
deschidere, în beneficiul IMM-urilor din 
UE;

Or. en

Amendamentul 55
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 17a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. amintește faptul că o cooperare 
internațională în materie de reglementări 
și standarde contribuie foarte mult la 
internaționalizarea IMM-urilor prin 
faptul că elimină o parte din costurile 
inițiale pe care aceste societăți trebuie să 
le investească pentru a vinde mărfuri sau 
servicii pe piețele terțe;

Or. en

Amendamentul 56
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 17a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. consideră că achizițiile publice 
constituie un instrument eficace în 
materie de politici publice, în special la 
nivel subnațional, capabil să sprijine 
capacitățile de inovare tehnică ale IMM-
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urilor naționale și să determine creșterea 
acestora până la dimensiunea necesară 
pentru implicarea în procesul de 
internaționalizare; solicită Comisiei să 
mențină actualele praguri și criterii de 
durabilitate în cadrul reformei 
reglementărilor UE în materie de 
achiziții;

Or. en

Amendamentul 57
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. apreciază inițiativele de promovare a 
contactelor între întreprinderi prevăzute în 
acorduri bilaterale de liber schimb; 
reamintește faptul că provocările legate de 
localizarea și contactarea eventualilor 
clienți de peste mări și de instituire a unor 
lanțuri de aprovizionare fiabile, pun piedici 
mari IMM-urilor care doresc să intre pe 
piețele de export.

18. apreciază inițiativele de promovare a 
contactelor între întreprinderi prevăzute în 
acorduri bilaterale de liber schimb; 
reamintește faptul că provocările legate de 
localizarea și contactarea eventualilor 
clienți de peste mări și de instituire a unor 
lanțuri de aprovizionare fiabile pun piedici 
mari IMM-urilor care doresc să intre pe 
piețele de export și că îndeosebi 
întreprinderile mai mici și 
microîntreprinderile recurg la 
intermediari pentru a vinde mărfuri în 
străinătate.

Or. en


