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Amendamentul 78
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
unui program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și întreprinderile mici și 
mijlocii (2014-2020) (Text cu relevanță 
pentru SEE)

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
unui program pentru echilibrul economic 
în mediul de afaceri: dezvoltarea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (2014 - 2020) (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Or. pt

Amendamentul 79
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. 
Aceasta stabilește cinci obiective 
ambițioase privind clima și energia, 
ocuparea forței de muncă, inovarea, 
educația și incluziunea socială, care 
urmează să fie atinse până în 2020 și 
identifică factorii-cheie pentru creșterea 
economică, care vizează să facă Europa 
mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 

(1) Strategia Europa 2020 adoptată de 
către Comisie în martie 2010 prin 
intermediul comunicării intitulate „O 
strategie pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”, însoțită 
de măsuri clare de sprijinire din partea 
principalelor confederații ale 
întreprinderilor europene, a constituit 
principalul instrument al Uniunii 
Europene de promovare a liberalizării și a 
privatizării serviciilor publice, a 
flexibilității și adaptabilității piețelor 
muncii, a moderării creșterilor salariale și 
a deschiderii către interese private a 
majorității sistemelor de securitate 
socială, inclusiv a sistemelor naționale de 
pensii și de sănătate.
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importanța consolidării creșterii 
economiei europene, realizând în același 
timp un nivel ridicat de ocupare a forței 
de muncă, o economie cu emisii scăzute 
de carbon și eficientă din punct de vedere 
al resurselor și al energiei și o coeziune 
socială.

Or. pt

Amendamentul 80
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Politicile de liberalizare și de 
privatizare, care s-au aplicat celor mai 
diverse sectoare ale economiei, precum 
sectorului energiei, al transportului și al 
comunicațiilor, printre altele, au 
determinat formarea de monopoluri și o 
creștere a costului factorilor de producție, 
cu consecințe grave asupra activității 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri). 

Or. pt

Amendamentul 81
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru a stabili un echilibru economic 
și social între întreprinderi de diverse 
dimensiuni din Uniune, pentru a promova, 
în special, crearea, creșterea solidă, 
dezvoltarea de lungă durată a 
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creștere economică echilibrată, ar trebui 
instituit un program pentru
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
uri (denumit în continuare „programul”).

microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri), precum și 
progresul unei societăți a cunoașterii și 
dezvoltarea bazată pe o creștere economică 
echilibrată, ar trebui instituit un program 
pentru echilibrul economic în mediul de 
afaceri: dezvoltarea microîntreprinderilor
și a întreprinderilor mici și mijlocii 
(denumit în continuare „programul”). 

Or. pt

Amendamentul 82
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru a contribui la consolidarea 
competitivității durabile a întreprinderilor 
din Uniune, în special a IMM-urilor, 
pentru a sprijini IMM-urile existente, 
pentru a încuraja o cultură 
antreprenorială și pentru a promova 
crearea și dezvoltarea IMM-urilor, ar 
trebui instituit un program pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor (denumit în continuare „programul”).

Or. en

Justificare

COSME ar trebui să acorde prioritate sprijinirii IMM-urilor existente.

Amendamentul 83
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru a contribui la consolidarea 
competitivității durabile a întreprinderilor 
din Uniune, în special a IMM-urilor, 
pentru a încuraja o cultură 
antreprenorială și pentru a promova 
crearea și dezvoltarea IMM-urilor, ar 
trebui instituit un program pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor (denumit în continuare „programul”).

Or. en

Amendamentul 85
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele și pentru a sprijini punerea în 
aplicare a „Small Business Act”, cel puțin 
0,5% din bugetul total destinat cadrului 
financiar multianual 2014-2020 ar trebui 
alocat punerii în aplicare a prezentului 
program.

Or. en

Amendamentul 86
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are 
ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor 
instituționale și politice care să creeze 
condițiile necesare pentru ca întreprinderile 
să se poată dezvolta într-un mod durabil. O 
productivitate îmbunătățită reprezintă sursa 
dominantă de creștere durabilă a 
veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la 
îmbunătățirea standardelor de viață. De 
asemenea, competitivitatea depinde de 
capacitatea întreprinderilor de a profita din 
plin de oportunități, cum ar fi piața unică
europeană. Acest lucru este deosebit de 
important pentru IMM-uri, care reprezintă 
99 % din întreprinderile din Uniune, 
asigură două din trei locuri de muncă 
existente în sectorul privat și 80 % din 
locurile de muncă nou create și contribuie 
cu mai mult de jumătate din valoarea 
adăugată totală creată de întreprinderile din 
Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie 
pentru creșterea economică, ocuparea forței 
de muncă și integrarea socială.

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are 
ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor 
instituționale și politice care să creeze 
condițiile necesare pentru ca întreprinderile 
să se poată dezvolta într-un mod durabil. 
Acest obiectiv nu a fost realizat și, 
dimpotrivă, creșterea, autonomia și 
dezvoltarea durabilă au fost 
obstrucționate, în special, pentru 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri). O productivitate 
îmbunătățită reprezintă sursa dominantă de 
creștere durabilă a veniturilor, care, la 
rândul ei, contribuie la îmbunătățirea 
standardelor de viață. De asemenea, 
competitivitatea depinde de capacitatea 
întreprinderilor de a profita din plin de 
oportunitățile create de un cadru 
echilibrat din punct de vedere economic 
pentru rețeaua industrială europeană. 
Acest lucru este deosebit de important 
pentru microîntreprinderi și IMM-uri, care 
reprezintă mai mult de 99% din 
întreprinderile din Uniune, asigură două 
din trei locuri de muncă existente în 



PE491.338v01-00 8/132 AM\905685RO.doc

RO

sectorul privat și mai mult de 80% din 
locurile de muncă nou create și contribuie 
cu mai mult de jumătate din valoarea 
adăugată totală creată de întreprinderile din 
Uniune. Microîntreprinderile și IMM-urile 
sunt un factor-cheie pentru creșterea 
economică, ocuparea forței de muncă și 
integrarea socială. 

Or. pt

Amendamentul 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are 
ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor 
instituționale și politice care să creeze 
condițiile necesare pentru ca întreprinderile 
să se poată dezvolta într-un mod durabil. O 
productivitate îmbunătățită reprezintă sursa 
dominantă de creștere durabilă a 
veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la 
îmbunătățirea standardelor de viață. De 
asemenea, competitivitatea depinde de 
capacitatea întreprinderilor de a profita din 
plin de oportunități, cum ar fi piața unică 
europeană. Acest lucru este deosebit de 
important pentru IMM-uri, care reprezintă 
99 % din întreprinderile din Uniune, 
asigură două din trei locuri de muncă 
existente în sectorul privat și 80 % din 
locurile de muncă nou create și contribuie 
cu mai mult de jumătate din valoarea 
adăugată totală creată de întreprinderile din 
Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie 
pentru creșterea economică, ocuparea forței 
de muncă și integrarea socială.

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are 
ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor 
instituționale și politice care să creeze 
condițiile necesare pentru ca întreprinderile 
să se poată dezvolta într-un mod durabil. 
Competitivitatea durabilă reflectă 
abilitatea de a realiza și menține 
competitivitatea economică a 
întreprinderilor în conformitate cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă. O 
productivitate îmbunătățită reprezintă sursa 
dominantă de creștere durabilă a 
veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la 
îmbunătățirea standardelor de viață. De 
asemenea, competitivitatea depinde de 
capacitatea întreprinderilor de a profita din 
plin de oportunități, cum ar fi piața unică 
europeană. Acest lucru este deosebit de 
important pentru IMM-uri, care reprezintă 
99 % din întreprinderile din Uniune, 
asigură două din trei locuri de muncă 
existente în sectorul privat și 80 % din 
locurile de muncă nou create și contribuie 
cu mai mult de jumătate din valoarea 
adăugată totală creată de întreprinderile din 
Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie 
pentru creșterea economică, ocuparea forței 
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de muncă și integrarea socială.

Or. en

Justificare

Modificarea amendamentului 3 (proiect de raport): s-a înlocuit cuvântul „industrie” cu 
cuvântul „întreprinderi”, întrucât acesta se referă la întreprinderile din toate sectoarele 
economice.

Amendamentul 88
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are 
ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor 
instituționale și politice care să creeze 
condițiile necesare pentru ca întreprinderile 
să se poată dezvolta într-un mod durabil. O 
productivitate îmbunătățită reprezintă sursa 
dominantă de creștere durabilă a 
veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la 
îmbunătățirea standardelor de viață. De 
asemenea, competitivitatea depinde de 
capacitatea întreprinderilor de a profita din 
plin de oportunități, cum ar fi piața unică 
europeană. Acest lucru este deosebit de 
important pentru IMM-uri, care reprezintă 
99 % din întreprinderile din Uniune, 
asigură două din trei locuri de muncă 
existente în sectorul privat și 80 % din 
locurile de muncă nou create și contribuie 
cu mai mult de jumătate din valoarea 
adăugată totală creată de întreprinderile din 
Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie 
pentru creșterea economică, ocuparea forței 
de muncă și integrarea socială.

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are 
ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor 
instituționale și politice care să creeze 
condițiile necesare pentru ca întreprinderile 
să se poată dezvolta într-un mod durabil. O 
productivitate a resurselor și energetică
îmbunătățită reprezintă sursa dominantă de 
creștere durabilă, care, la rândul ei, 
contribuie la îmbunătățirea standardelor de 
viață. De asemenea, competitivitatea 
depinde de capacitatea întreprinderilor de a 
profita din plin de oportunități, cum ar fi 
piața unică europeană. Acest lucru este 
deosebit de important pentru IMM-uri, care 
reprezintă 99 % din întreprinderile din 
Uniune, asigură două din trei locuri de 
muncă existente în sectorul privat și 80 % 
din locurile de muncă nou create și 
contribuie cu mai mult de jumătate din 
valoarea adăugată totală creată de 
întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt 
un factor-cheie pentru creșterea economică, 
ocuparea forței de muncă și integrarea 
socială.

Or. en
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Amendamentul 89
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comunicarea Comisiei „Către o 
redresare generatoare de locuri de 
muncă”1 a estimat că politicile care 
promovează o tranziție către o economie 
durabilă, precum politicile privind 
utilizarea eficientă a resurselor, eficiența 
energetică și schimbările climatice, ar 
putea genera peste 9 milioane de locuri de 
muncă până în 2020 și, în special, în 
sectorul IMM-urilor; studiul întreprins de 
aceasta subliniază faptul că crearea de 
locuri de muncă în industriile ecologice a 
fost pozitivă pe parcursul recesiunii în 
comparație cu numeroase alte sectoare și 
se preconizează să rămână în continuare 
puternică în următorii ani; inițiativele la 
nivelul UE, care să permită exploatarea 
potențialului de ocupare a forței de 
muncă al creșterii ecologice, în special în 
cadrul IMM-urilor, ar trebui să facă parte 
din acest program;
_______________
1 COM(2012)0173 final

Or. en

Amendamentul 90
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Competitivitatea s-a aflat în centrul 
atenției în cadrul elaborării politicilor 
Uniunii în ultimii ani, din cauza 
disfuncționalităților politice, instituționale 
și de piață care subminează 
competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în 
special a IMM-urilor.

(9) Competitivitatea s-a aflat în centrul
atenției în cadrul elaborării politicilor 
Uniunii în ultimii ani, din cauza 
disfuncționalităților politicilor de piață și 
instituționale care subminează 
competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în 
special a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri), care se confruntă zilnic cu 
dominarea pieței de către întreprinderile 
mari și de către grupurile economice.

Or. pt

Amendamentul 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Competitivitatea s-a aflat în centrul 
atenției în cadrul elaborării politicilor 
Uniunii în ultimii ani, din cauza 
disfuncționalităților politice, instituționale 
și de piață care subminează 
competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în 
special a IMM-urilor.

(9) Competitivitatea s-a aflat în centrul 
atenției în cadrul elaborării politicilor 
Uniunii în ultimii ani, din cauza 
disfuncționalităților politicilor de piață și 
instituționale care subminează 
competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în 
special a IMM-urilor, care, în momentul 
înființării, încă se confruntă cu sarcini 
administrative excesive.

Or. en

Amendamentul 92
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se 
ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea economiei 
Uniunii la nivel mondial, în principal din 
cauza problemelor care subminează 
capacitatea întreprinderilor de a concura cu 
întreprinderi similare din alte părți ale 
lumii.

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se 
ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea economiei 
Uniunii la nivel mondial, în principal din 
cauza problemelor care subminează 
capacitatea întreprinderilor de a concura cu 
întreprinderi similare din alte părți ale 
lumii, ar trebui să sprijine punerea în 
aplicare a priorităților Strategiei Europa 
2020, precum inovarea, economia 
ecologică și angajarea tinerilor, să pună 
în aplicare principiile enunțate în „Small 
Business Act” (SBA), să asigure 
coordonarea cu celelalte programe 
europene, să ia în considerare nevoile 
IMM-urilor și să reducă și să simplifice 
sarcinile administrative cu care acestea se 
confruntă.

Or. es

Amendamentul 93
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se 
ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea economiei 
Uniunii la nivel mondial, în principal din 
cauza problemelor care subminează 
capacitatea întreprinderilor de a concura cu 
întreprinderi similare din alte părți ale 
lumii.

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se 
ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea economiei 
Uniunii la nivel mondial, în principal din 
cauza problemelor care subminează 
capacitatea întreprinderilor de a concura cu 
întreprinderi similare din alte părți ale 
lumii. Acestea se referă la 
disfuncționalitățile care au legătură cu 
lipsa de reciprocitate dintre UE și 
concurenții săi în ceea ce privește 
condițiile de acces pe piața acestora.

Or. fr
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Justificare

Acțiunile UE ar trebui să vizeze asigurarea punerii în aplicare cu strictețe a principiului 
reciprocității pentru a garanta că condițiile de acces pe piața europeană sunt într-adevăr 
echitabile.

Amendamentul 94
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se 
ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea economiei 
Uniunii la nivel mondial, în principal din 
cauza problemelor care subminează 
capacitatea întreprinderilor de a concura cu 
întreprinderi similare din alte părți ale 
lumii.

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se 
ocupe de disfuncționalitățile pieței care 
afectează competitivitatea și durabilitatea
economiei Uniunii la nivel mondial, în 
principal din cauza problemelor care 
subminează capacitatea întreprinderilor de 
a inova și de a concura cu întreprinderi 
similare din alte părți ale lumii.

Or. en

Amendamentul 95
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Programul ar trebui, de asemenea, 
să sprijine simplificarea procedurilor 
administrative, adaptarea IMM-urilor la 
obiectivele UE 2020 și accesul IMM-
urilor la toate programele relevante ale 
UE

Or. en
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Amendamentul 96
Inês Cristina Zuber

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 (motiv pentru care se 
recomandă înlocuirea acronimului IMM 
cu sintagma microîntreprinderi și IMM-
uri). 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.

Or. pt

Amendamentul 97
Patrizia Toia

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 

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

definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor, 
întreprinderilor implicate în activități de 
artizanat și întreprinderilor sociale și 
întreprinderilor din toate domeniile de 
activitate aferente. 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.

Or. it

Amendamentul 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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, 

(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. La punerea în aplicare a 
programului, Comisia ar trebui să implice 
îndeaproape părțile interesate relevante, 
în special organizațiile reprezentative ale 
IMM-urilor, utilizând, în cea mai mare 
măsură posibilă, structurile existente. O 
atenție deosebită ar trebui acordată 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
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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.

implicate în activități de artizanat, 
activităților independente, profesiilor 
liberale și întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenție 
caracteristicilor specifice și cerințelor 
tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor.

Or. en

Justificare

COSME este destinat în mod specific IMM-urilor. Pentru realizarea obiectivelor 
programului, este esențial ca organizațiile reprezentative ale IMM-urilor să se implice într-o 
mai mare măsură. De exemplu, la elaborarea politicii privind IMM-urile, CE ar trebui să 
sprijine colaborarea cu organizațiile reprezentative ale IMM-urilor și să ia în considerare 
opiniile acestora în momentul elaborării obiectivelor programului anual de lucru. Este 
important de precizat că, în cadrul definiției IMM-urilor, COSME ar trebui să vizeze, de 
asemenea, activitățile independente și profesiile liberale.

Amendamentul 99
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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. Această atenție deosebită ar 
trebui să includă luarea în considerare a 
modului în care se pot promova 
transferurile de întreprinderi, 
întreprinderile de tip „spin-off” și „spin-
out” și dreptul la o a doua șansă pentru 
antreprenori.

Or. fr

Amendamentul 100
Hermann Winkler

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 

(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 
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dreptul la o a doua șansă pentru 
antreprenori.

dreptul la o a doua șansă pentru 
antreprenori. De asemenea, ar trebui să se 
încurajeze transferul și preluarea de 
întreprinderi.

Or. de

Amendamentul 101
Josefa Andrés Barea

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. 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,
lucrătorilor independenți 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, precum și ocupării forței de 
muncă în rândul tinerilor și formării 
antreprenorilor și a angajaților acestora. 
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.

Or. es
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Amendamentul 102
Ioannis A. Tsoukalas

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. 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, a căror experiență și rețele 
informale se pot dovedi deosebit de 
valoroase, să devină și să rămână 
antreprenori, precum și să promoveze 
dreptul la o a doua șansă pentru 
antreprenori.

Or. en

Amendamentul 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 

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

definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor și 
întreprinderilor meșteșugărești din toate 
sectoarele de activitate. 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.

Or. en

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

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 

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special microîntreprinderilor și 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, 
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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.

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.

Or. ro

Amendamentul 105
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Gruparea IMM-urilor reprezintă un 
instrument esențial de consolidare a 
capacității acestora de a inova și de a 
începe să acționeze pe piețe externe; 
formele de cooperare dintre întreprinderi, 
precum grupurile, rețelele de întreprinderi 
și consorțiile de export, ar trebui să fie 
sprijinite, în mod corespunzător, prin 
politici și instrumente adecvate. 

Or. it

Amendamentul 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Programul ar trebui să finanțeze 
activități care să contribuie la 
minimalizarea tuturor obligațiilor IMM-
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urilor, atât a celor reglementare, cât și a 
celor administrative; având în vedere 
costurile de conformitate ridicate și 
impacturile indirecte ale legislației, cum 
ar fi reducerea posibilității de inovare, 
pentru IMM-uri și, în special, pentru 
microîntreprinderi, programul ar trebui 
să analizeze, de asemenea, cazurile 
specifice în care aceste întreprinderi ar 
beneficia de un regim mai puțin restrictiv, 
luând în considerare, în mod 
corespunzător, analizele de impact;

Or. en

Amendamentul 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 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. De asemenea, sporirea 
accesului la servicii bancare abordabile 
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pentru întreprinderile mici și 
microîntreprinderi în cadrul mai multor 
jurisdicții și în mai multe monede este 
esențială pentru creșterea exporturilor;

Or. en

Amendamentul 108
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Studiile arată, de asemenea, faptul 
că nu numai accesul la finanțare, dar și 
accesul la competențe, inclusiv la 
aptitudinile și cunoștințele manageriale, 
reprezintă factori cruciali pentru IMM-
uri pentru a putea accesa fondurile 
existente, a inova, a fi competitive și a se 
dezvolta. Prin urmare, furnizarea 
instrumentelor financiare ar trebui să fie 
însoțită de dezvoltarea unor scheme de 
consiliere și de asistență corespunzătoare, 
precum și de furnizarea unor servicii 
pentru întreprinderi bazate pe cunoaștere.

Or. en

Amendamentul 109
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) De asemenea, ar trebui să se lanseze 
o inițiativă pentru a evalua modul în care 
inițiativele de finanțare inovatoare, 
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precum metoda numită „crowdfunding”, 
ar putea servi intereselor noilor 
antreprenori și ale IMM-urilor, pentru a 
analiza dacă și cum ar trebui promovate 
acestea la nivelul UE și dacă este nevoie 
de un cadru juridic pentru a încadra 
astfel de practici;

Or. en

Justificare

Metoda numită „crowdfunding” permite unui grup mai mare de investitori mai mici să 
investească în proiecte și în întreprinderi mici, de obicei prin portaluri de internet. În Statele 
Unite ale Americii, Jumpstart Our Business Startups Act, sau JOBS Act, a fost adoptat în 
vederea încurajării finanțării întreprinderilor mici și a asigurării unui cadru juridic pentru 
metoda numită „crowdfunding”, garantând, în egală măsură, protecția investitorilor și 
promovarea creșterii economice.

Amendamentul 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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. Cu 
toate acestea, performanța rețelei ar 
trebui optimizată în continuare, în special 
prin obținerea unei cooperări mai strânse 
între rețea și punctele de contact 
naționale (PCN) din cadrul Orizont 2020, 
prin integrarea, într-o mai mare măsură, 
a serviciilor de internaționalizare și de 
inovare, prin consolidarea cooperării 
dintre rețea și alte părți implicate și dintre 
aceasta și structurile de sprijin deja 
existente, prin creșterea numărului 
consultărilor organizațiilor gazdă, prin 
reducerea birocrației, prin îmbunătățirea 
sprijinului IT și prin consolidarea 
profilului rețelei. Pentru a îmbunătăți în 
continuare performanța rețelei, Comisia 
ar trebui să țină seama de structurile 
diferite de guvernare de pe teritoriul UE, 
în colaborare cu organizațiile de IMM-uri 
și cu agențiile de inovare. Sarcinile rețelei 
ar trebui stabilite în program, inclusiv 
informarea, feedback-ul, serviciile de 
cooperare și internaționalizare pentru 
întreprinderi pe piața unică și în țările 
terțe, serviciile de inovare și serviciile de 
încurajare a participării IMM-urilor la 
Orizont 2020.

Or. en

[A se vedea articolul 9a, anexa I a (nouă)]

Justificare

Modificarea amendamentului 7 (proiect de raport) cu privire la punctele de contact naționale 
din cadrul Orizont 2020 și completările privind eventualele îmbunătățiri (cooperarea dintre 
rețea și alte părți implicate și dintre aceasta și structurile de sprijin deja existente, integrarea 
internaționalizării și a serviciilor de inovare) și sarcinile rețelei ar trebui să fie prevăzute de 
prezentul regulament.
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Amendamentul 111
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere. Cu toate 
acestea, structura Rețelei întreprinderilor 
europene (Enterprise Europe Network -
EEN) nu asigură aceeași calitate a 
serviciilor în întreaga Uniune. Structura 
de guvernare ar trebui, prin urmare, să fie 
consolidată cu scopul de a crește 
eficacitatea rețelei în vederea reducerii 
birocrației, prin îmbunătățirea sprijinului 
IT și prin consolidarea profilului rețelei; 
Comisia ar trebui să țină seama de 
structurile diferite de guvernare și să 
utilizeze modelele din statele membre, iar 
cooperarea cu punctele de contact 
naționale (PCN) din cadrul Orizont 2020 
ar trebui consolidată.
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Amendamentul 112
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Cu toate acestea, este nevoie 
de eforturi suplimentare în vederea 
îmbunătățirii eficacității sale, în special în 
ceea ce privește preluarea de la IMM-uri 
a serviciilor propuse, în timp ce distribuția 
sa geografică inegală reprezintă, de 
asemenea, un aspect care trebuie abordat.
Simplificarea metodologiilor și a 
metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere.

Or. en
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Amendamentul 113
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 114
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 
și a metodelor de lucru și asigurarea unei 
dimensiuni europene a serviciilor de sprijin 
în afaceri pot fi realizate numai la nivelul 
Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-
urile să găsească parteneri cu care să 
coopereze sau pentru transferul de 
tehnologie, precum și să primească 
consiliere cu privire la sursele de finanțare, 
la drepturile de proprietate intelectuală și la 
ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a 
obținut, de asemenea, feedback cu privire 
la legislația și standardele Uniunii. 
Expertiza sa unică este deosebit de 
importantă pentru depășirea asimetriilor 
informaționale și pentru reducerea 
costurilor tranzacțiilor asociate cu 
activitățile transfrontaliere. În pofida 
succesului vizibil obținut deja, 
întreprinderile trebuie să fie în continuare 
informate cu privire la activitățile Rețelei 
întreprinderilor europene și să exploateze 
pe deplin potențialul acesteia, întrucât 
consilierea inadecvată reprezintă un 
obstacol în calea IMM-urilor care vizează 
sporirea creșterii economice și a 
competitivității.

Or. de

Amendamentul 115
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A se vedea în continuare articolul 9b

Amendamentul 116
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În vederea descrierii pe larg a actualelor sarcini și realizări ale rețelei, ar trebui să se 
menționeze sarcina importantă de a încuraja participarea IMM-urilor la programele de 
finanțare ale UE.

Amendamentul 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 118
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
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Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național. În 
cazul în care aceste măsuri de sprijin și 
asistență eșuează, mai ales în urma 
obstacolelor excesive impuse, în mod 
aleatoriu, în calea întreprinderilor 
străine, această rețea informează 
autoritățile naționale și europene cu 
privire la problemele relevante în vederea 
adoptării măsurilor adecvate.

Or. fr

Justificare

Rețelele care sprijină dezvoltarea IMM-urilor pe plan internațional reprezintă un instrument 
puternic care permite ca informațiile să fie transmise autorităților în condiții de siguranță. 
Aceste rețele ar trebui să fie încurajate să informeze autoritățile naționale și europene 
competente cu privire la toate dificultățile cu care se confruntă IMM-urile pe piețele externe 
astfel încât aceste autorități să poată evalua dacă partenerii comerciali în cauză își respectă 
datoria de reciprocitate.
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Amendamentul 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia,
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național. Aceste 
servicii ar putea să includă, printre altele, 
informații privind drepturile de 
proprietate intelectuală, standardele și 
oportunitățile de achiziții publice.

Or. en

Justificare

Eliminarea ultimei propoziții a amendamentului 8 (proiect de raport): întrucât Comisia 
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efectuează exercițiul de identificare cu privire la serviciile de sprijin existente în țările terțe 
din cadrul CIP, nu este necesară solicitarea sa în cadrul prezentului regulament. În vederea 
clarificării faptului că lista propusă de servicii de sprijin are caracter indicativ, „ar trebui” 
se înlocuiește cu „ar putea”.

Amendamentul 120
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. De 
asemenea, ancheta Eurobarometru din 
2012 evidențiază potențialul neexploatat 
de creștere de care dispun IMM-urile UE 
pe piețele ecologice din interiorul și din 
afara Europei în ceea ce privește 
internaționalizarea și accesul la achizițiile 
publice. În conformitate cu „Small 
Business Act”, care a impus Uniunii și 
statelor membre să sprijine și să încurajeze 
IMM-urile să profite de creșterea piețelor 
din afara Uniunii, UE sprijină o rețea de 
organizații europene de afaceri pe mai mult 
de 20 de piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 



PE491.338v01-00 36/132 AM\905685RO.doc

RO

naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

Or. en

Justificare

Flash Eurobarometer 342, „IMM-urile, utilizarea eficientă a resurselor și piețele ecologice” 
realizat în ianuarie-februarie 2012 și publicat în martie 2012

Amendamentul 121
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
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naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național. Aceste 
servicii ar trebui să includă informații 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, standardele, normele și 
oportunitățile de achiziții publice. 
Eficiența sistemelor de sprijin ale UE ar 
trebui evaluată pe baza „localizării” 
sistemelor de sprijin existente la nivel 
local, regional, național și european 
înainte de introducerea unor sisteme noi. 

Or. en

Amendamentul 122
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
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din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național. Prin 
urmare, într-o primă etapă, ar trebui 
întocmit un inventar al tuturor serviciilor 
de consultanță existente înainte de 
implicarea, într-o mai mare măsură, a 
Comisiei Europene. În etapa următoare, 
ar trebui consultate asociațiile de IMM-
uri.

Or. de

Amendamentul 123
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-
urilor, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei, afectează competitivitatea. 
Potrivit unor estimări, în prezent 25 % 
dintre IMM-urile din Uniune exportă sau 
au exportat la un moment dat în ultimii trei 
ani, dintre care doar 13 % exportă în afara 
Uniunii în mod regulat și doar 2 % au 
investit în afara țării lor de origine. Cu 
toate acestea, în viitor, 90% din creștere se 
va realiza în afara Uniunii. În 
conformitate cu „Small Business Act”, care 
a impus Uniunii și statelor membre să 
sprijine și să încurajeze IMM-urile să 
profite de creșterea piețelor din afara 
Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații 
europene de afaceri pe mai mult de 20 de 
piețe din străinătate. Aceasta oferă 
asistență financiară Centrului pentru 
cooperare industrială UE-Japonia, 
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European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

organismelor de afaceri din Hong Kong, 
Malaysia și Singapore, precum și Centrului 
European de Afaceri și Tehnologii din 
India, centrelor pentru IMM-urile europene 
din China și din Thailanda și serviciului de 
asistență în materie de DPI pentru IMM-uri 
din China. Valoarea adăugată europeană 
este creată prin concentrarea eforturilor 
naționale în acest domeniu, evitând 
suprapunerea, promovând cooperarea și 
oferind servicii care nu ar avea masă critică 
dacă ar fi furnizate la nivel național.

Or. en

Justificare

Se subliniază importanța piețelor din țările terțe pentru viitoarea creștere economică a UE.

Amendamentul 124
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Drepturile de proprietate intelectuală și standardele tehnice reprezintă adesea obstacole în 
calea accesului IMM-urilor pe piața internațională. Prin urmare, aceste aspecte importante 
ar trebui menționate în mod explicit.
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Amendamentul 125
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Drepturile de proprietate intelectuală și standardele tehnice reprezintă adesea obstacole în 
calea accesului IMM-urilor pe piața internațională. Prin urmare, aceste aspecte importante 
ar trebui menționate în mod explicit.

Amendamentul 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 

(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 
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concurență echitabile pentru IMM-uri și 
pentru a face schimb de informații și de 
cunoștințe la scară europeană.

concurență echitabile pentru IMM-uri și 
pentru a face schimb de informații și de 
cunoștințe la scară europeană. Este 
important să se dezvolte tehnologii-
platformă care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv într-un număr mare de 
sectoare cu impact economic.

Or. en

Amendamentul 127
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor, statele membre și Comisia 
trebuie să creeze un mediu de afaceri 
favorabil. Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită intereselor IMM-urilor, precum 
și sectoarelor în care acestea sunt cele mai 
active. Comisia ar trebui să asigure 
implicarea corespunzătoare a 
organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor și a altor părți interesate, precum 
organismele de standardizare, 
organizațiile sindicale și organizațiile 
societății civile, în dezvoltarea și punerea 
în aplicare a inițiativelor Uniunii.
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.

Or. en
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Amendamentul 128
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor, statele membre și Comisia 
trebuie să creeze un mediu de afaceri 
favorabil. Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită intereselor IMM-urilor, în 
special în ceea ce privește reducerea 
sarcinilor administrative, precum și 
sectoarelor în care acestea sunt cele mai 
active. Inițiativele ambițioase 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.

Or. de

Amendamentul 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Programul ar trebui, de asemenea, 
să sprijine dezvoltarea politicilor pentru 
IMM-uri și cooperarea dintre factorii de 
decizie în ceea ce privește politicile și 
organizațiile reprezentative ale IMM-
urilor, de exemplu prin finanțarea 
reuniunilor, rapoartelor și bazelor de 
date. Aceste activități ar trebui să vizeze 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
programe și reducerea sarcinilor 
reglementare în ansamblul lor, în special 
a sarcinilor administrative. În special, 
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Uniunea ar trebui să stabilească un nou 
obiectiv ambițios de reducere a sarcinii 
administrative nete în întreaga legislație 
UE cu 25% până în 2020. Obiectivul 
cantitativ ar trebui completat de obiective 
calitative, pe baza nevoilor 
întreprinderilor și, în special, a IMM-
urilor.

Or. en

Justificare

Pe lângă obiectivul cantitativ de reducere a sarcinilor administrative, raportorul consideră 
necesară stabilirea unor obiective calitative printr-o abordare „de jos în sus”.

Amendamentul 130
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În vederea continuării îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor europene, 
piața europeană a achizițiilor publice 
trebuie să fie ușor accesibilă IMM-urilor. 
În vederea obținerii atât a reducerii 
costurilor, cât și a participării sporite a 
IMM-urilor, ar trebui să se încurajeze 
utilizarea achizițiilor publice electronice, 
în conformitate cu comunicarea Comisiei 
„O strategie pentru achizițiile publice 
electronice”1 și cu Directiva privind 
„achizițiile publice”2. 
_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en
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Amendamentul 131
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Competitivitatea întreprinderilor 
europene în afara UE depinde, de
asemenea, de capacitatea acestora de a 
pune baze solide în Europa și de a rivaliza 
în condiții echitabile cu întreprinderile 
concurente pe piața mondială. Autoritățile 
naționale și europene competente ar 
trebui să sprijine IMM-urile care își 
desfășoară activitatea de producție în 
Europa, asigurându-le 20% din 
contractele de achiziții publice.

Or. fr

Justificare

Unii concurenți ai UE își favorizează propriile întreprinderi în momentul acordării 
contractelor de achiziții publice. În vederea protejării locurilor noastre de muncă și a 
competitivității întreprinderilor noastre, Uniunea Europeană ar trebui să rezerve o parte din 
contractele sale de achiziții publice întreprinderilor care își desfășoară activitatea de 
producție în Europa. Acest fapt ar permite IMM-urilor să se dezvolte și, astfel, să își 
consolideze capacitatea de a face față ulterior concurenței internaționale.

Amendamentul 132
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Programul ar trebui, de asemenea, 
să sprijine dezvoltarea politicilor pentru 
IMM-uri, de exemplu prin finanțarea 
reuniunilor, rapoartelor și bazelor de 
date. Aceste activități ar trebui să vizeze 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
programe și reducerea sarcinilor 
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reglementare în ansamblul lor, în special 
a sarcinilor administrative. O abordare 
ambițioasă axată pe întreprinderi ar 
trebui adoptată pentru a asigura că 
reducerea sarcinilor reglementare, 
inclusiv a sarcinilor administrative, 
vizează nevoile practice identificate de 
întreprinderi, în special de IMM-uri.

Or. en

Justificare

Programul trebuie să pună în aplicare SBA și, prin urmare, ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la continuarea dezvoltării politicii privind IMM-urile. Reducerea sarcinii 
administrative reprezintă o parte importantă a acesteia și Comisia ar trebui să ia în 
considerare, în acest sens, opiniile întreprinderilor și să le asigure acum cele mai bune 
condiții pentru creșterea lor economică.

Amendamentul 133
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ar trebui creat un mediu de afaceri 
favorabil pentru întreprinderile din 
Uniune prin măsuri menite a îmbunătăți 
elaborarea, punerea în aplicare și 
evaluarea politicilor și prin măsuri de 
încurajare a cooperării în domeniul 
elaborării politicilor și al schimbului de 
bune practici, inclusiv al reducerii 
sarcinii administrative. Aceste măsuri ar 
putea include studii, evaluări de impact, 
evaluări și conferințe, precum și crearea 
de grupuri consultative la nivelul UE, 
cum ar fi Grupul la nivel înalt al părților 
interesate independente privind sarcinile 
administrative. În special, Uniunea ar 
trebui să stabilească un nou obiectiv 
ambițios de reducere a sarcinii 
administrative nete în întreaga legislație 
relevantă a UE cu 25% până în 2020.
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Or. en

Amendamentul 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Programul ar trebui, de asemenea, 
să sprijine dezvoltarea politicilor pentru 
IMM-uri și cooperarea dintre factorii de 
decizie, organizațiile reprezentative ale 
IMM-urilor, autoritățile regionale și 
intermediarii financiari, inclusiv prin 
finanțarea reuniunilor, rapoartelor și 
bazelor de date. Aceste activități ar trebui 
să vizeze facilitarea accesului IMM-urilor 
la programe și reducerea sarcinilor 
reglementare în ansamblul lor, în special 
a sarcinilor administrative. O abordare 
ambițioasă axată pe întreprinderi ar 
trebui adoptată pentru a asigura că 
reducerea sarcinilor reglementare, 
inclusiv a sarcinilor administrative, 
vizează nevoile practice identificate de 
întreprinderi, în special de IMM-uri.

Or. en

Justificare

Cooperarea dintre responsabilii politici, organizațiile reprezentative ale IMM-urilor, 
autoritățile regionale și intermediarii financiari este determinantă și pentru instrumentele 
financiare destinate IMM-urilor.

Amendamentul 135
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Având în vedere faptul că costurile 
de conformitate pot fi adesea mai ridicate 
într-o întreprindere mai mică, 
îmbunătățirea condițiilor-cadru ale IMM-
urilor și a mediului de afaceri ar trebui să 
includă activități care să evalueze și să 
abordeze problema reducerii sarcinii 
administrative disproporționate pentru 
IMM-uri. Acest aspect ar trebui abordat 
ca un proces care implică consultarea 
unei game largi de părți interesate și a 
unor grupuri adecvate de experți, în 
special Grupul la nivel înalt al părților 
interesate independente privind sarcinile 
administrative, în vederea promovării 
simplificării și îmbunătățirii 
reglementării, asigurând totodată 
standarde ridicate de protecție socială, a 
mediului și a consumatorilor și condiții de 
concurență echitabile pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 136
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Întrucât identificarea electronică 
este un element esențial în domeniul 
comerțului european, ar trebui să se 
promoveze recunoașterea reciprocă și 
interoperabilitatea identificării, 
autentificării și semnăturii electronice și a 
infrastructurii parolelor private (PKI), în 
vederea unei utilizări raționale a acestor 
resurse.

Or. en
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Justificare

Aceste măsuri ale administrației on-line sunt avantajoase mai ales pentru IMM-uri, care se 
confruntă cu sarcini semnificative în domeniul comerțului transfrontalier.

Amendamentul 137
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) În vederea dezvoltării politicii 
pentru IMM-uri și a unor activități noi, ar 
trebui luate în considerare opiniile 
părților interesate relevante, inclusiv ale 
organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor. În acest sens, structurile existente, 
precum rețeaua reprezentanților naționali 
pentru IMM-uri, ar trebui utilizate în cea 
mai mare măsură posibilă pentru a evita 
dublarea structurilor existente și crearea 
unor niveluri suplimentare de birocrație.

Or. en

Justificare

În momentul elaborării politicii pentru IMM-uri, este important să se ia în considerare 
expertiza și experiența organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor. Cu toate acestea, acest 
lucru ar trebui realizat astfel încât să nu creeze sarcini administrative suplimentare sau să 
dubleze structurile existente.

Amendamentul 138
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) În vederea dezvoltării politicii 
pentru IMM-uri și a unor activități noi, ar 
trebui luate în considerare opiniile 
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părților interesate relevante, inclusiv ale 
organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor. În acest sens, structurile existente, 
precum rețeaua reprezentanților naționali 
pentru IMM-uri, ar trebui utilizate în cea 
mai mare măsură posibilă pentru a evita 
dublarea structurilor existente și crearea 
unor niveluri suplimentare de birocrație.

Or. en

Justificare

În momentul elaborării politicii pentru IMM-uri, este important să se ia în considerare 
expertiza și experiența organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor. Cu toate acestea, acest 
lucru ar trebui realizat astfel încât să nu creeze sarcini administrative suplimentare sau să 
dubleze structurile existente.

Amendamentul 139
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 15c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15c) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei intitulată „Cum poate Europa să 
profite din plin de avantajele facturării 
electronice”1, facturarea electronică 
reprezintă un instrument esențial de care 
întreprinderile europene se pot folosi 
pentru a reduce costul de facturare și 
pentru a-și spori eficiența. Facturarea 
electronică are alte avantaje, cum ar fi 
eficiența sporită, perioade de plată mai 
scurte, mai puține erori, colectarea mai 
eficientă a TVA-ului și costuri mai 
reduse.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en
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Amendamentul 140
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Bunurile de consum bazate pe proiectare reprezintă un sector economic important în Uniune, 
întreprinderile din acest sector contribuind substanțial la creștere și la crearea de locuri de 
muncă. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine întreprinderile din acest sector, care se 
caracterizează, în același timp, printr-o pondere mare a IMM-urilor.

Amendamentul 141
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Bunurile de consum bazate pe proiectare reprezintă un sector economic important în Uniune, 
întreprinderile din acest sector contribuind substanțial la creștere și la crearea de locuri de 
muncă. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine întreprinderile din acest sector, care se 
caracterizează, în același timp, printr-o pondere mare a IMM-urilor.

Amendamentul 142
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) De asemenea, programul ar trebui 
să sprijine activități specifice de punere în 
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aplicare a inițiativei Small Business Act, 
având ca scop sensibilizarea IMM-urilor 
în privința aspectelor legate de mediu și 
energie și acordarea unui sprijin în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
legislației, evaluarea performanțelor lor 
ecologice și energetice și actualizarea 
competențelor și a calificărilor acestora.

Or. en

Justificare

Principiul 9 prevăzut în Small Business Act (SBA): „Ajutarea IMM-urilor să transforme 
provocările în materie de mediu în oportunități”.

Amendamentul 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial, cu 10 % din
produsul intern brut (PIB) al Uniunii și cu 
12 % din nivelul total de ocupare a forței 
de muncă, fiind astfel a treia cea mai 
importantă activitate socioeconomică din 
UE, și au un potențial semnificativ de 
dezvoltare a activității antreprenoriale, 
deoarece aceasta este desfășurată în 
principal de IMM-uri.
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special prin furnizarea de date și de 
analize, prin elaborarea de strategii 
transnaționale de promovare și prin 
schimbul de bune practici.

Or. en

Justificare

Turismul reprezintă un sector economic important în Uniune, întreprinderile sale contribuind 
substanțial la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Furnizarea de date 
contribuie la evidențierea acestei importanțe.

Amendamentul 144
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Acest sector joacă un rol 
semnificativ în dezvoltarea economică a 
Uniunii și în realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020. Prin urmare, sectorul 
turismului ar trebui să figureze printre 
obiectivele generale și specifice ale 
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practici. programului. 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.

Or. en

Amendamentul 145
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Acest sector joacă un rol 
semnificativ în dezvoltarea economică a 
Uniunii și în realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020. Prin urmare, sectorul 
turismului ar trebui să figureze printre 
obiectivele generale și specifice ale 
programului. Inițiativele luate la nivelul 
Uniunii în domeniul turismului prezintă o 
valoare adăugată clară, în special prin 
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furnizarea de date și de analize, prin 
elaborarea de strategii transnaționale de 
promovare și prin schimbul de bune 
practici.

Or. en

Amendamentul 146
Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. În pofida acestui fapt, 
acest domeniu nu este inclus într-un 
anumit program al UE și nu este 
considerat o prioritate în cadrul celorlalte 
programe, precum cele din cadrul politicii 
de coeziune. 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.
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Or. fr

Amendamentul 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului și a patrimoniului 
cultural, subliniind competențele specifice 
ale Uniunii în acest domeniu, care 
completează acțiunile statelor membre. 
Prin intermediul turismului, patrimoniul 
are o contribuție substanțială la 
economie. 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, precum și prin contribuția la 
durabilitatea resurselor locale și la 
crearea de locuri de muncă.

Or. en
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Amendamentul 148
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Inițiativele 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, care pot spori durabilitatea și 
calitatea destinațiilor turistice europene,
și prin identificarea celor mai bune 
practici care pot aduce beneficii unor 
sectoare specifice, precum turismul 
maritim și de coastă.

Or. it

Amendamentul 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 150
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Inițiativele luate la 
nivelul Uniunii în domeniul turismului 
prezintă o valoare adăugată clară, în special 
prin furnizarea de date și de analize, prin 
elaborarea de strategii transnaționale de 
promovare și prin schimbul de bune 
practici.

fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial la produsul 
intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la 
crearea de locuri de muncă și au un 
potențial semnificativ de dezvoltare a 
activității antreprenoriale, deoarece aceasta 
este desfășurată în principal de IMM-uri. 
Tratatul de la Lisabona recunoaște 
importanța turismului, subliniind 
competențele specifice ale Uniunii în acest 
domeniu, care completează acțiunile 
statelor membre. Programul ar trebui să 
sprijine inițiativele în domeniul 
turismului, care prezintă o valoare 
adăugată clară la nivelul Uniunii, în 
special prin furnizarea de date și de 
analize, prin elaborarea de strategii 
transnaționale de promovare și prin 
schimbul de bune practici.

Or. en

Amendamentul 151
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 
fost aprobată prin concluziile Consiliului 
European din octombrie 2010, turismul 
este un sector important al economiei 
Uniunii Europene. Întreprinderile din acest 
sector contribuie substanțial, cu 10 % din
produsul intern brut (PIB) al Uniunii și cu
12 % din nivelul total de ocupare a forței 
de muncă, fiind astfel a treia cea mai 
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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.

importantă activitate socioeconomică din 
UE, și au un potențial semnificativ de 
dezvoltare a activității antreprenoriale, 
deoarece aceasta este desfășurată în 
principal de IMM-uri.

Or. en

Justificare

Turismul reprezintă un sector economic important în Uniune, întreprinderile sale contribuind 
substanțial la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Furnizarea de date 
contribuie la evidențierea acestei importanțe.

Amendamentul 152
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice 
ale Uniunii în acest domeniu, pe care acest program le va pune în aplicare. Prin urmare, 
textul ar trebui să ofere mai multe detalii.

Amendamentul 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice 
ale Uniunii în acest domeniu, pe care acest program le va pune în aplicare. Prin urmare, 
textul ar trebui să ofere mai multe detalii.
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Amendamentul 154
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Uniunea Europeană reprezintă 
prima destinație turistică din lume în 
termeni de sosiri internaționale și este 
necesară consolidarea acestei poziții prin 
abordarea provocărilor generate, pe de o 
parte, de creșterea concurenței la nivel 
mondial și o piață a cererii în continuă 
schimbare și, pe de altă parte, de 
necesitatea de a garanta o sustenabilitate 
mai mare și de durată.

Or. en

Justificare

A se vedea mai sus

Amendamentul 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Uniunea Europeană reprezintă 
prima destinație turistică din lume în 
termeni de sosiri internaționale și este 
necesară consolidarea acestei poziții prin 
abordarea provocărilor generate, pe de o 
parte, de creșterea concurenței la nivel 
mondial și o piață a cererii în continuă 
schimbare și, pe de altă parte, de 
necesitatea de a garanta o sustenabilitate 
mai mare și de durată.
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Or. en

Justificare

Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice 
ale Uniunii în acest domeniu, pe care acest program le va pune în aplicare. Prin urmare, 
textul ar trebui să ofere mai multe detalii.

Amendamentul 156
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) În Europa, turismul se confruntă cu 
multe provocări: criza economică 
mondială, concurența din partea altor 
destinații din afara UE și diversitatea 
atracțiilor turistice aflate în ofertă, 
efectele schimbărilor climatice și ale 
fluctuațiilor sezoniere ale activităților 
turistice, evoluțiile demografice din 
Europa, impactul din ce în ce mai mare al 
tehnologiilor informației și comunicării și 
multe alte evenimente neprevăzute care 
afectează ocazional acest sector. Prin 
urmare, Uniunea Europeană ar trebui să 
se asigure că sectorul turismului ocupă o 
poziție de lider.

Or. en

Justificare

A se vedea cele de mai sus

Amendamentul 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Considerentul 18c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) În Europa, turismul se confruntă cu 
multe provocări: criza economică 
mondială, concurența din partea altor 
destinații din afara UE și diversitatea 
atracțiilor turistice aflate în ofertă, 
efectele schimbărilor climatice și ale 
fluctuațiilor sezoniere ale activităților 
turistice, evoluțiile demografice din 
Europa, impactul din ce în ce mai mare al 
tehnologiilor informației și comunicării și 
multe alte evenimente neprevăzute care 
afectează ocazional acest sector. Prin 
urmare, Uniunea Europeană ar trebui să 
se asigure că sectorul turismului ocupă o 
poziție de lider.

Or. en

Justificare

Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice 
ale Uniunii în acest domeniu, pe care acest program le va pune în aplicare. Prin urmare, 
textul ar trebui să ofere mai multe detalii.

Amendamentul 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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, 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. O atenție deosebită 
ar trebui acordată instrumentelor 
financiare de monitorizare. Un nou set de 
indicatori de performanță ar trebui să 
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permită flexibilitatea punerii în aplicare a 
acestor instrumente financiare.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea ar trebui să reprezinte un element esențial în vederea punerii în aplicare a unui 
sistem favorabil accesului IMM-urilor la finanțare.

Amendamentul 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program, alte programe ale 
Uniunii și fondurile structurale.

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program, alte programe ale 
Uniunii, în special Orizont 2020, și 
fondurile structurale. Aceste sinergii pot fi 
construite, de asemenea, pe experiența 
națională și regională ascendentă a rețelei 
Eureka și Eurostars în ceea ce privește 
sprijinirea activităților de inovare și 
cercetare ale IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 160
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program, alte programe ale 
Uniunii și fondurile structurale.

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program și alte programe ale 
Uniunii, cum ar fi, în special, 
Orizont 2020, și fondurile structurale.

Or. de

Amendamentul 161
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Deciziile de a acorda sprijin 
financiar unei IMM ar trebui luate în 
urma unui proces transparent. Acordarea 
acestui sprijin și plata acestuia ar trebui 
să fie transparente, nebirocratice și în 
conformitate cu normele comune.

Or. en

Amendamentul 162
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Programul ar trebui să fie monitorizat 
și evaluat, astfel încât să se permită 
efectuarea de ajustări.

(25) Programul ar trebui să fie monitorizat 
și evaluat, astfel încât să se permită 
efectuarea de ajustări. Ar trebui să se 
întocmească un raport anual cu privire la 
punerea în aplicare a acestuia, care să 
prezinte progresul înregistrat și activitățile 
planificate; acesta ar trebui să fie 
prezentat comisiei competente din cadrul 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 163
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2020, se stabilește un program 
pentru acțiunile Uniunii destinate stabilirii 
unui echilibru economic și social între 
întreprinderi de diverse dimensiuni, în 
vederea promovării, în special, a creării, a 
creșterii solide și a dezvoltării de lungă 
durată a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
(denumit în continuare „programul”).

Or. pt

Amendamentul 164
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra activităților independente, 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici, întreprinderilor meșteșugărești și 
întreprinderilor mijlocii, întreprinderilor 
din sectorul economiei sociale și 
profesiilor liberale (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Programul ar trebui să facă referire la toate IMM-urile și să ia în considerare diferențele 
dintre dimensiunile și tipurile de întreprinderi.

Amendamentul 165
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra activităților independente, 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și profesiilor liberale
(denumit în continuare „programul”), 
pentru perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Programul ar trebui să facă referire la toate IMM-urile și să ia în considerare diferențele 
dintre dimensiunile întreprinderilor.
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Amendamentul 166
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri), microîntreprinderilor 
și întreprinderilor meșteșugărești 
(denumit în continuare „programul”), 
pentru perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020.

Or. es

Justificare

Programul COSME trebuie să includă măsuri destinate în mod special acestui tip de 
întreprindere.

Amendamentul 167
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra activităților independente, 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
și mijlocii (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Or. en
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Justificare

Programul ar trebui să facă referire la toate IMM-urile și să ia în considerare diferențele 
dintre dimensiunile întreprinderilor.

Amendamentul 168
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
(denumit în continuare „programul”), 
pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2020.

Or. ro

Amendamentul 169
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor, cu accent 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare 
„programul”), pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile 
Uniunii destinate îmbunătățirii 
competitivității microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
(denumit în continuare „programul”), 
pentru perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020.

Or. de
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Amendamentul 170
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor la nivel european și global:

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale:

Or. de

Amendamentul 171
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor la nivel european și global:

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor europene:

Or. en

Justificare

Corectarea amendamentului 19 (proiect de raport).

Amendamentul 172
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale, acordând o atenție 
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deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor la nivel european și global:

deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor din UE și din țările terțe
participante la program în conformitate 
cu articolul 5.

Or. sl

Amendamentul 173
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor la nivel european și global:

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale 
microîntreprinderilor și ale IMM-urilor la 
nivel local, regional, european și global:

Or. ro

Amendamentul 174
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul contribuie la următoarele
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor la nivel european și global:

(1) Programul contribuie la următoarele 
obiective generale și acordă o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor din Uniune:

Or. en

Amendamentul 175
Inês Cristina Zuber
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) stabilirea unui echilibru economic și 
social între întreprinderi de diverse 
dimensiuni;

Or. pt

Amendamentul 176
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune, 
inclusiv a celor din sectorul turismului, 
având în vedere contribuția semnificativă 
a acestui sector la PIB-ul Uniunii și la 
crearea de locuri de muncă și proporția 
ridicată de IMM-uri active în acest sector,

Or. en

Amendamentul 177
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încurajarea creării 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri) și menținerea 
condițiilor de finanțare, a autonomiei, a
competitivității și a durabilității, care sunt 
necesare în vederea creșterii lor solide și a 
dezvoltării de lungă durată, inclusiv în 
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sectorul turismului;

Or. pt

Amendamentul 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune;

Or. en

Amendamentul 179
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 180
Hermann Winkler

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 IMM-urilor din Uniune, 
inclusiv în sectorul turismului;

Or. de

Amendamentul 181
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune;

Or. en

Amendamentul 182
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune;

Or. sl

Amendamentul 183
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor din Uniune;

Or. lv

Amendamentul 184
Inês Cristina Zuber

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) garantarea accesului deplin și a 
finanțării în vederea înființării și a 
dezvoltării microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri).

Or. pt

Amendamentul 185
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale, 
începând cu nivelul învățământului 
secundar, și promovarea creării, 
consolidării și dezvoltării IMM-urilor.

Or. it

Justificare

Obiectivul acestui program ar trebui să fie sprijinirea tuturor fazelor ciclului de viață a unei 
întreprinderi, inclusiv a consolidării, în sensul restructurării sau al reorganizării competitive. 
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Cultura antreprenorială ar trebui predată începând cu nivelul învățământului secundar și ar 
trebui asigurată o pregătire corespunzătoare, în special în cadrul instituțiilor de învățământ 
profesional superior.   

Amendamentul 186
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale 
și promovarea creării și dezvoltării 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor.

Or. ro

Amendamentul 187
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) punerea în aplicare a principiilor 
SBA și a priorităților acestuia în cadrul 
politicilor și programelor UE.

Or. en

Justificare

SBA stabilește 10 principii și prezintă acțiuni de politică și legislative pentru promovarea 
potențialului IMM-urilor de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă. Punerea în aplicare a 
SBA contribuie la realizarea obiectivelor „Strategiei Europa 2020”, textul propunerii nu 
conține nicio altă referire la SBA.

Amendamentul 188
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acordarea de asistență în vederea 
punerii în aplicare, urmăririi și evaluării 
Small Business Act pentru Europa;

Or. fr

Amendamentul 189
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea dezvoltării de lungă 
durată a IMM-urilor; 

Or. es

Justificare

Obiectivele generale ale programului ar trebui să includă o referire specifică la dezvoltarea 
de lungă durată.

Amendamentul 190
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) punerea în aplicare a principiilor 
SBA și a priorităților acestuia în cadrul 
politicilor și programelor UE;

Or. es
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Amendamentul 191
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul măsurilor favorabile IMM-
urilor și al punerii în aplicare a 
programului, Comisia și statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
diferitelor forme sub care aceste 
întreprinderi se pot prezenta.

Or. fr

Amendamentul 192
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul măsurilor favorabile IMM-
urilor și al punerii în aplicare a 
programului, Comisia și statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
diferitelor forme sub care aceste 
întreprinderi se pot prezenta.

Or. fr

Amendamentul 193
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial al Uniunii în raport cu creșterea 
produsului intern brut (PIB) total;

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial și a sectorului serviciilor 
industriale ale Uniunii în raport cu 
creșterea produsului intern brut (PIB) total;

Or. it

Justificare

Programul nu ar trebui să se concentreze doar asupra sectorului industrial, ci și asupra 
sectorului serviciilor.

Amendamentul 194
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial al Uniunii în raport cu creșterea 
produsului intern brut (PIB) total;

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial al fiecărui stat membru și al 
Uniunii în raport cu creșterea produsului 
intern brut (PIB) total,

Or. pt

Amendamentul 195
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial al Uniunii în raport cu creșterea 
produsului intern brut (PIB) total;

(a) procentul de creștere a sectorului 
industrial și al serviciilor Uniunii în raport 
cu creșterea produsului intern brut (PIB) 
total;

Or. ro
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Amendamentul 196
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) reducerea costului factorilor de 
producție, precum energia, transportul și 
comunicațiile, printre altele;

Or. pt

Amendamentul 197
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea producției manufacturiere a 
Uniunii în industriile ecologice;

(b) creșterea producției naționale a 
fiecărui stat membru și a producției 
manufacturiere a Uniunii în industriile 
ecologice, 

Or. pt

Amendamentul 198
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea producției manufacturiere a 
Uniunii în industriile ecologice;

(b) creșterea producției manufacturiere a 
Uniunii în
industriile ecologice și aprovizionarea cu
produse și servicii eco-durabile,
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Or. it

Justificare

Industriile ecologice sunt sectoare a căror activitate principală este producerea de bunuri și 
servicii într-un mod care restricționează, previne, limitează, minimalizează sau remediază 
daunele de mediu aduse apei, aerului și solului și care abordează, de asemenea, aspecte 
legate de deșeuri, zgomot și ecosisteme.   Sunt incluse aici tehnologiile, produsele și serviciile 
care reduc riscul asupra mediului și care minimalizează poluarea. 

Amendamentul 199
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea producției manufacturiere a 
Uniunii în industriile ecologice;

(b) creșterea producției manufacturiere a 
Uniunii, în special în industriile ecologice,
dar fără a se limita la acestea;

Or. ro

Amendamentul 200
Bendt Bendtsen

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 
reglementare pentru IMM-uri, precum și 
modificări în ceea ce privește rata de 
înființare a acestora, numărul de 
transferuri de întreprinderi, precum și 
falimentele

Or. en

Amendamentul 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) modificări ale sarcinilor administrative 
atât pentru noile IMM-uri, cât și pentru 
cele deja existente.

Or. en

Amendamentul 203
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) reducerea sarcinilor administrative 
pentru microîntreprinderi și IMM-uri,

Or. ro

Amendamentul 204
Konrad Szymański, Vicky Ford
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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 
reglementare pentru IMM-uri; 

Or. en

Amendamentul 205
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a principiilor 
SBA și a priorităților acestuia în cadrul 
politicilor și programelor UE.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a SBA contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
textul propunerii nu conține nicio altă referire la SBA.

Amendamentul 206
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) creșterea investițiilor în tehnologiile 
ecologice,

Or. it
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Justificare

În conformitate cu Strategia UE 2020.

Amendamentul 207
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) simplificarea cadrului legislativ,

Or. it

Amendamentul 208
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce 
privește valoarea adăugată și numărul de 
angajați

(d) creșterea microîntreprinderilor și a 
IMM-urilor în ceea ce privește valoarea 
adăugată, numărul de angajați și 
contractele pe termen nedeterminat, 

Or. pt

Amendamentul 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce 
privește valoarea adăugată și numărul de 
angajați,

(d) creșterea IMM-urilor,
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Or. en

Amendamentul 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Diferența dintre numărul IMM-
urilor nou înființate și numărul celor deja 
existente.

Or. en

Amendamentul 211
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sprijinirea grupărilor și a dezvoltării 
IMM-urilor,

Or. it

Justificare

Ar trebui să se sprijine grupările și dezvoltarea IMM-urilor atunci când oferă valoare
adăugată competitivității.

Amendamentul 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) și rata de reînnoire a IMM-urilor. eliminat

Or. en

Amendamentul 213
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) creșterea numărului de 
microîntreprinderi și IMM-uri.

Or. ro

Amendamentul 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) creșterea competitivității IMM-urilor 
din Uniune în comparație cu 
competitivitatea IMM-urilor principalilor 
concurenți;

Or. en

Amendamentul 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera eb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) creșterea ponderii comerțului 
transfrontalier desfășurat de IMM-uri în 
cadrul Uniunii sau în afara acesteia;

Or. en

Amendamentul 216
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul sprijină punerea în aplicare 
a Strategiei Europa 2020 și contribuie la 
realizarea obiectivului de „creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”. În special, programul 
contribuie la obiectivul principal privind
ocuparea forței de muncă.

(3) Programul sprijină dezvoltarea 
echilibrată a sectoarelor industriale din 
statele membre și contribuie la echilibrul 
economic și social între întreprinderi de 
diverse dimensiuni, prin încurajarea 
creării microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
și prin menținerea condițiilor de 
finanțare, a autonomiei, a competitivității 
și a durabilității, care sunt necesare în 
vederea creșterii lor inteligente și solide și 
a dezvoltării de lungă durată, prin 
garantarea accesului deplin și finanțare 
în vederea înființării și a dezvoltării 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri), contribuind în 
mod semnificativ la ocuparea forței de 
muncă. 

Or. pt

Amendamentul 217
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 218
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Reducerea dezechilibrului economic 
actual dintre dimensiunile diferite ale 
întreprinderilor;

Or. pt

Amendamentul 219
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune;

Or. it

Amendamentul 220
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune;

Or. en

Amendamentul 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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, accesul la piață și 
durabilitatea întreprinderilor din Uniune, 
inclusiv în sectorul turismului, al 
patrimoniului cultural, al industriilor 
creative și al meșteșugurilor și 
artizanatului.

Or. en

Amendamentul 222
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune, inclusiv a 
celor din sectorul turismului, având în 
vedere contribuția semnificativă a acestui 
sector la PIB-ul Uniunii și la crearea de 
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locuri de muncă și proporția ridicată de 
IMM-uri active în acest sector,

Or. en

Amendamentul 223
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune în sectoare 
precum turismul, mecanica, ingineria, 
prelucrarea lemnului, prelucrarea 
produselor alimentare etc.;

Or. lv

Amendamentul 224
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor,
inclusiv în sectorul turismului;

Or. ro

Amendamentul 225
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea și durabilitatea IMM-
urilor din Uniune, inclusiv în sectorul 
turismului;

Or. de

Amendamentul 226
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Promovarea inovării în cadrul 
întreprinderilor în vederea adaptării și a 
tranziției către o economie cu emisii 
reduse de carbon, rezistentă la 
schimbările climatice și eficientă din 
punct de vedere energetic și din punct de 
vedere al utilizării resurselor.

Or. en

Amendamentul 227
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Consolidarea rolului fundamental al 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri) în ceea ce 
privește dimensiunea lor socială, 
încurajându-le, în special, să creeze locuri 
de muncă cu drepturi adecvate;
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Or. pt

Amendamentul 228
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Stimularea atractivității și a 
durabilității întreprinderilor din domeniul 
turismului;

Or. it

Amendamentul 229
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 230
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Îmbunătățirea accesului la 
consiliere.

Or. de



PE491.338v01-00 94/132 AM\905685RO.doc

RO

Amendamentul 231
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) promovarea antreprenoriatului și 
cultura spiritului antreprenorial;

Or. en

Amendamentul 232
Inês Cristina Zuber

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, în 
funcție de nevoile identificate de fiecare 
stat membru;

Or. pt

Amendamentul 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, precum
femeile antreprenor și tinerii 
antreprenori;

Or. en
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Amendamentul 234
Bendt Bendtsen

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 și 
cultura spiritului antreprenorial;

Or. en

Amendamentul 235
Marian-Jean Marinescu

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 și 
cultura spiritului antreprenorial;

Or. en

Amendamentul 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en
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Amendamentul 237
Hermann Winkler

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, 
acordând o atenție specială simplificării 
transferurilor de întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 238
Marian-Jean Marinescu

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 la piețe, în 
special în interiorul Uniunii și la nivel 
global;

Or. en

Amendamentul 239
Silvia-Adriana Țicău

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 
microîntreprinderilor și IMM-urilor la 
finanțare sub formă de capitaluri proprii și 
datorii;

Or. ro
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Amendamentul 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 și la instrumentele financiare
sub formă de capitaluri proprii și datorii;

Or. en

Amendamentul 241
Marian-Jean Marinescu

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 condițiilor-cadru pentru
competitivitatea și durabilitatea 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, în toate sectoarele, inclusiv 
în sectorul turismului;

Or. en

Amendamentul 242
Ioan Enciu

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 în interiorul Uniunii și la nivel 
mondial.
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Or. en

Amendamentul 243
Bendt Bendtsen

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 în interiorul Uniunii, dar și la 
nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 244
Silvia-Adriana Țicău

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 
microîntreprinderilor și IMM-urilor la 
piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele 
mondiale.

Or. ro

Amendamentul 245
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Îmbunătățirea accesului la piețe prin 
promovarea adaptării standardelor și 
regulamentelor europene la nevoile și 
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realitățile microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici;

Or. en

Amendamentul 246
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Îmbunătățirea accesului la piețe prin 
promovarea adaptării normei și 
regulamentelor europene la nevoile și 
realitățile microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici;

Or. en

Justificare

Cele trei obiective specifice menționate în amendamente ar trebui să fie adăugate.  Accesul și 
adaptarea la standarde și transferul de întreprinderi reprezintă unul din cele 10 principii ale 
SBA.

Amendamentul 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Sprijinirea și consolidarea dezvoltării 
unei industrii europene de calitate și a 
creării unei „etichete europene” ca simbol 
al excelenței.

Or. en
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Amendamentul 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Consolidarea programelor care să 
permită și să încurajeze IMM-urile, în 
special microîntreprinderile, să utilizeze 
serviciile de sprijin.

Or. fr

Amendamentul 249
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Îmbunătățirea accesului la 
consiliere.

Or. es

Amendamentul 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Promovarea incluziunii pe piață a 
industriilor creative, a inovației în ceea ce 
privește proiectarea, a patrimoniului 
cultural, a artizanatului și meșteșugurilor 
tradiționale și calificate în vederea 
recunoașterii acestora.

Or. en
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Amendamentul 251
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Îmbunătățirea accesului la consiliere 
și promovarea sprijinului acordat IMM-
urilor, cu accent special asupra 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici;

Or. en

Amendamentul 252
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Îmbunătățirea accesului la consiliere 
și promovarea sprijinului acordat IMM-
urilor, cu accent special asupra 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici;

Or. en

Amendamentul 253
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) Facilitarea transferului de 
întreprinderi.
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Or. en

Amendamentul 254
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) Facilitarea transferului de 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 255
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) sprijinirea rolului și activităților 
organizațiilor intermediare ale 
IMM-urilor

Or. en

Amendamentul 256
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acțiunile cuprinse în obiectivele 
specifice contribuie la punerea în aplicare 
a Small Business Act:
(a) îmbunătățirea accesului la piețe prin 
promovarea adaptării normelor și 
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regulamentelor europene la nevoile și 
realitățile microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici;
(b) îmbunătățirea accesului la consiliere 
și promovarea sprijinului acordat IMM-
urilor, cu accent special asupra 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici;
(c) facilitarea transferului de 
întreprinderi;
(d) sprijinirea rolului și activităților 
organizațiilor intermediare ale 
IMM-urilor

Or. en

Justificare

Accesul și adaptarea la standarde, precum și transferul de întreprinderi se numără printre 
cele 10 principii ale SBA - accesul la consiliere poate să reprezinte o acțiune sau un obiectiv 
suplimentar.

Amendamentul 257
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acțiunile cuprinse în obiectivele 
specifice contribuie la punerea în aplicare 
a Comunicării Comisiei - „Gândiți mai 
întâi la scară mică” - Un „Small Business 
Act” pentru Europa1

_______________
.1 COM(2008) 394

Or. en
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Amendamentul 258
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se 
adapteze la o economie cu emisii reduse 
de carbon, rezistentă la schimbările 
climatice și eficientă din punct de vedere 
energetic și din punctul de vedere al 
utilizării resurselor este promovată în 
punerea în aplicare a programului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 259
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se 
adapteze la o economie cu emisii reduse de 
carbon, rezistentă la schimbările climatice 
și eficientă din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al utilizării resurselor 
este promovată în punerea în aplicare a 
programului.

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se 
adapteze la o economie cu emisii reduse de 
carbon, rezistentă la schimbările climatice 
și eficientă din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al utilizării resurselor 
este promovată în planificarea și în 
punerea în aplicare a programului.

Or. en

Amendamentul 260
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se 
adapteze la o economie cu emisii reduse de 
carbon, rezistentă la schimbările climatice 
și eficientă din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al utilizării resurselor 
este promovată în punerea în aplicare a 
programului.

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se 
adapteze la societatea informațională și la
o economie cu emisii reduse de carbon, 
rezistentă la schimbările climatice și 
eficientă din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al utilizării resurselor 
este promovată în punerea în aplicare a 
programului.

Or. ro

Amendamentul 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
2,522 miliarde EUR, dintre care
aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt 
alocate instrumentelor financiare.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de aproximativ 
0,5% din cadrul financiar multianual și 
cel puțin 60% se alocă instrumentelor 
financiare.

Or. it

Justificare

Valoarea totală a finanțării se va stabili în funcție de rezultatele negocierii CFM. Pentru ca 
eficacitatea programului să fie garantată, este nevoie de alocarea unui buget de cel puțin 
0,5% din CFM și cel puțin 60% din respectivul buget ar trebui alocat acordării sprijinului 
financiar IMM-urilor.

Amendamentul 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
2,522 miliarde EUR, dintre care 
aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt alocate 
instrumentelor financiare.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 2,522 
miliarde EUR, dintre care cel puțin 1,4 
miliarde EUR sunt alocate instrumentelor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
2,522 miliarde EUR, dintre care 
aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt alocate 
instrumentelor financiare.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de [2,522 
miliarde EUR], dintre care cel puțin [1,4 
miliarde EUR/55,5%] sunt alocate 
instrumentelor financiare.

Or. en

Amendamentul 264
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
2,522 miliarde EUR, dintre care 
aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt 
alocate instrumentelor financiare.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de [2,522 
miliarde] EUR, dintre care aproximativ 
65% se alocă instrumentelor financiare.

Or. en
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Amendamentul 265
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
2,522 miliarde EUR, dintre care 
aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt alocate 
instrumentelor financiare.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 2,522 
miliarde EUR, dintre care cel puțin [1,4 
miliarde EUR/55,5%] sunt alocate 
instrumentelor financiare.

Or. sl

Amendamentul 266
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pachetul financiar instituit în temeiul 
prezentului regulament poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile legate de activitățile 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea programului și realizarea 
obiectivelor sale, în special studii, reuniuni 
ale experților, acțiuni de informare și 
comunicare, inclusiv comunicare 
corporativă a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
programului, cheltuieli legate de rețelele IT 
care se concentrează pe prelucrarea și 
schimbul de informații, precum și toate 
celelalte cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea programului.

(2) Pachetul financiar instituit în temeiul 
prezentului regulament poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile legate de activitățile 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea programului și realizarea 
obiectivelor sale, în special studii, reuniuni 
ale experților, acțiuni de informare și 
comunicare, inclusiv comunicare 
corporativă a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
programului, cheltuieli legate de rețelele IT 
care se concentrează pe prelucrarea și 
schimbul de informații, precum și toate 
celelalte cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea programului. Aceste cheltuieli 
nu trebuie să depășească 5% din valoarea 
pachetului financiar.

Or. ro
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Amendamentul 267
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea țărilor terțe Participarea țărilor și a teritoriilor de peste 
mări și a țărilor terțe

Or. fr

Amendamentul 268
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Țările și teritoriile de peste mări 
menționate în Decizia 2001/822/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind 
asocierea țărilor și teritoriilor de peste 
mări la Comunitatea Europeană, astfel 
cum a fost modificată prin Decizia 
2007/249/CE a Consiliului din 19 martie 
2007

Or. fr

Amendamentul 269
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor-cadru 
pentru competitivitatea și durabilitatea 

Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor-cadru 
pentru competitivitatea și durabilitatea 
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întreprinderilor din Uniune întreprinderilor din Uniune, în special a 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor 

Or. ro

Amendamentul 270
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, a 
durabilității și a dezvoltării întreprinderilor 
în Europa.

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității și 
a consolidării, a durabilității și a 
dezvoltării întreprinderilor în Europa, 
acordând o atenție deosebită creării 
întreprinderilor în sectoare inovatoare, cu 
posibilități semnificative de dezvoltare, 
precum și introducând marcajul de 
origine ( „Made in...”- „Fabricat în...”).

Or. it

Justificare

Regulamentul ar trebui să sprijine toate fazele ciclului de viață a unei întreprinderi, inclusiv 
consolidarea, în sensul restructurării sau al reorganizării competitive.

Amendamentul 271
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de (1) Comisia sprijină acțiunile de 
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îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, 
a durabilității și a dezvoltării 
întreprinderilor în Europa.

îmbunătățire și de consolidare a condițiilor 
de finanțare, a autonomiei, a 
competitivității și a durabilității, care sunt 
necesare în vederea creșterii solide și a 
dezvoltării de lungă durată a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri) din Uniune, 
pentru a spori eficacitatea, coerența și 
consecvența politicilor naționale în 
vederea promovării și a dezvoltării 
echilibrului economic în mediul de 
afaceri al fiecărui stat membru.

Or. pt

Amendamentul 272
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, a 
durabilității și a dezvoltării întreprinderilor 
în Europa.

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității IMM-
urilor, pentru a spori eficacitatea, coerența 
și consecvența politicilor naționale de 
promovare a competitivității, a durabilității 
și a dezvoltării întreprinderilor în Europa.

Or. de

Amendamentul 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de (1) Comisia sprijină acțiunile de 



AM\905685RO.doc 111/132 PE491.338v01-00

RO

îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, a 
durabilității și a dezvoltării întreprinderilor 
în Europa.

îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, a 
durabilității și a dezvoltării întreprinderilor 
în Europa.

Or. en

Amendamentul 274
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, a 
durabilității și a dezvoltării întreprinderilor 
în Europa.

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor locale, 
regionale și naționale de promovare a 
competitivității, a durabilității și a 
dezvoltării întreprinderilor în Europa, 
inclusiv în sectorul turismului.

Or. fr

Amendamentul 275
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire și de consolidare a 
competitivității și a durabilității 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
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IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, 
coerența și consecvența politicilor 
naționale de promovare a competitivității, a 
durabilității și a dezvoltării întreprinderilor 
în Europa.

microîntreprinderilor și a IMM-urilor, 
pentru a spori eficacitatea, coerența și
consecvența politicilor naționale de 
promovare a competitivității, a durabilității 
și a dezvoltării întreprinderilor în Europa.

Or. ro

Amendamentul 276
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 –  teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate sprijini acțiuni menite să 
dezvolte noi strategii pentru 
competitivitate. Aceste acțiuni pot include 
următoarele:

(2) Comisia sprijină acțiuni menite să 
dezvolte noi strategii în vederea asigurării 
competitivității și a dezvoltării continue a 
întreprinderilor, precum și acțiuni menite 
să sprijine punerea în aplicare a Small 
Business Act pentru Europa. Aceste 
acțiuni pot include următoarele:

Or. fr

Amendamentul 277
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 –  teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate sprijini acțiuni menite să 
dezvolte noi strategii pentru 
competitivitate. Aceste acțiuni pot include 
următoarele:

(2) Comisia poate sprijini acțiuni menite să 
dezvolte noi strategii pentru 
competitivitate, ca parte a măsurilor 
vizând stimularea condițiilor de finanțare 
necesare în vederea creșterii solide și a 
dezvoltării de lungă durată a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri). Aceste acțiuni 
pot include următoarele:
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Or. pt

Amendamentul 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 –  teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate sprijini acțiuni menite să 
dezvolte noi strategii pentru 
competitivitate. Aceste acțiuni pot include 
următoarele:

(2) Comisia sprijină acțiuni menite să 
dezvolte noi strategii în vederea asigurării 
competitivității și a dezvoltării continue a 
întreprinderilor, precum și acțiuni menite 
să sprijine punerea în aplicare a Small 
Business Act pentru Europa. Aceste 
acțiuni pot include următoarele:

Or. fr

Amendamentul 279
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

(a) măsuri pentru a corecta elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la creșterea și la dezvoltarea 
de lungă durată a microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri), precum și la accesul dificil al 
acestora la piețe, la competitivitatea și la
concurența neloială cauzată de ponderea 
pe piață deținută de marile grupuri 
economice, care pun în pericol 
durabilitatea și capacitatea de 
supraviețuire a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri), inclusiv rezistența la dezastre și 
pentru a asigura dezvoltarea de 
infrastructuri adecvate, grupuri de nivel 
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mondial, rețele de întreprinderi și condiții-
cadru, precum și dezvoltarea de produse, 
servicii și procese durabile; 

Or. pt

Amendamentul 280
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi, pentru a asigura cooperarea 
dintre centrele europene de 
competitivitate și pentru a îmbunătăți 
atractivitatea acestora si pentru a stabili
condiții-cadru, precum și dezvoltarea de 
produse, servicii și procese durabile și, în 
egală măsură, acordarea de sprijin pentru 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

Or. fr

Amendamentul 281
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
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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;

durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate și 
dezvoltarea logistică eficientă și sigură, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

Or. it

Justificare

Trebuie să se sublinieze natura strategică a logisticii, care reprezintă un aspect esențial al 
competitivității, împreună cu dezvoltarea infrastructurii.

Amendamentul 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, schimbul de 
bune practici cu privire la condițiile-cadru
și la gestionarea grupurilor de nivel 
mondial și a rețelelor de întreprinderi și 
încurajarea colaborării transnaționale în 
rândul grupurilor, precum și promovarea 
dezvoltării de produse, servicii și procese 
durabile;

Or. en

Amendamentul 283
Hermann Winkler

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, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, cum ar fi, în 
special, o reducere a sarcinilor 
administrative, precum și dezvoltarea de 
produse, servicii și procese durabile;

Or. de

Amendamentul 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea și la 
durabilitatea întreprinderilor, inclusiv 
rezistența la dezastre și pentru a asigura 
dezvoltarea de infrastructuri adecvate, 
grupuri de nivel mondial, rețele de 
întreprinderi și condiții-cadru, precum și 
dezvoltarea de produse, tehnici, servicii și 
procese durabile;

Or. en

Amendamentul 285
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsuri pentru a proteja sectoarele 
aflate în situație de criză sau amenințate 
serios de lichidare, în special 
microîntreprinderile și IMM-urile, în 
fiecare stat membru, prin programe și 
măsuri speciale de intervenție, în special 
în domeniul comerțului local, al 
construcției civile, în sectorul textil și în 
sectorul metalurgic, printre altele;

Or. pt

Amendamentul 286
Ioan Enciu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsuri de promovare a 
competitivității și durabilității IMM-urilor 
Uniunii din sectorul turismului, printre 
altele, prin promovarea cooperării între 
statele membre prin intermediul 
schimbului de bune practici.

Or. en

Amendamentul 287
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni menite să sprijine și să 
îmbunătățească rolul organizațiilor 
reprezentative ale IMM-urilor în asistarea 
și consilierea acestora;
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Or. en

Amendamentul 288
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să încurajeze cooperarea în 
elaborarea politicilor și schimbul de bune 
practici între statele membre, alte țări care 
participă la program și principalii 
concurenți din Uniune și măsuri care să 
abordeze aspectele internaționale ale 
politicilor de competitivitate;

(b) măsuri care să încurajeze cooperarea în 
elaborarea politicilor și schimbul de bune 
practici între statele membre, alte țări care 
participă la program și principalii 
concurenți din Uniune și măsuri care să 
abordeze aspectele internaționale ale 
politicilor de competitivitate, acordând, de 
asemenea, atenție mecanismelor legate de 
protecția împotriva importurilor care fac 
obiectul unui dumping din partea țărilor 
care nu sunt membre ale Comunității 
Europene.

Or. it

Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă mecanisme de protecție și apărare a IMM-urilor europene 
împotriva concurenței neloiale din partea țărilor care nu aparțin UE, în conformitate cu 
legislația privind concurența și comerțul liber. 

Amendamentul 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să încurajeze cooperarea în 
elaborarea politicilor și schimbul de bune 
practici între statele membre, alte țări care 
participă la program și principalii 
concurenți din Uniune și măsuri care să 
abordeze aspectele internaționale ale 

(b) măsuri care să încurajeze cooperarea în 
elaborarea politicilor și schimbul de bune 
practici între statele membre, alte țări care 
participă la program și principalii parteneri 
comerciali mondiali din Uniune;
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politicilor de competitivitate;

Or. en

Amendamentul 290
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri pentru a îmbunătăți 
condițiile-cadru, în special pentru IMM-
uri, prin reducerea sarcinii 
administrative. Aceste măsuri pot include, 
dar nu se limitează la:
- stabilirea unor obiective calitative și 
cantitative de reducere netă, luând în 
considerare legislația în vigoare, precum 
și noua legislație, care intră în vigoare 
după stabilirea obiectivului;
- stabilirea grupurilor de experți 
independenți care să acorde consultanță 
Comisiei cu privire la reducerea sarcinilor 
administrative impuse de legislația 
Uniunii;
- informarea și schimbul de bune practici 
în legătură cu transpunerea legislației UE 
în legislația națională, inclusiv aplicarea 
sistematică a unui test IMM.

Or. en

Amendamentul 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Măsuri care să încurajeze cooperarea 
între părțile interesate în ceea ce privește 
schimbul de bune practici

Or. en

Amendamentul 292
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijin pentru schimbul de bune 
practici, cooperarea și schimbul de 
informații între organizațiile 
reprezentative ale IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 293
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 294
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru microîntreprinderi și IMM-uri și 
cooperarea între responsabilii politici 
pentru a asigura un transfer și o absorbție 
demonstrabilă a fondurilor comunitare de 
către microîntreprinderi și IMM-uri și în 
special pentru îmbunătățirea facilității de 
acces la programe și a măsurilor favorabile 
microîntreprinderilor și IMM-urilor.

Or. pt

Amendamentul 295
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru IMM-uri, în strânsă colaborare cu 
asociațiile de IMM-uri, care reprezintă 
vocea acestora și cooperarea între 
responsabilii politici, în special în vederea 
îmbunătățirii facilității de acces la 
programe și a măsurilor favorabile IMM-
urilor.

Or. de

Amendamentul 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 297
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 298
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru IMM-uri și cooperarea între 
responsabilii politici, în special în vederea 
îmbunătățirii facilității de acces la 
programe și a măsurilor favorabile IMM-
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urilor. urilor, în conformitate cu principiile 
cuprinse în Small Business Act și 
acordând o atenție deosebită rolului 
deținut de autoritățile locale.

Or. it

Justificare

Trebuie luate în considerare întreprinderile mici și principiile directoare care stau la baza 
Small Business Act, în special principiul „a gândi mai întâi la scară mică”; autoritățile 
locale ar trebui, de asemenea, implicate, întrucât acestea își cunosc IMM-urile la nivel local, 
precum și nevoile acestora.  

Amendamentul 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru IMM-uri și cooperarea între 
responsabilii politici, în special în vederea 
îmbunătățirii facilității de acces la 
programe și a măsurilor favorabile IMM-
urilor la nivel european, regional și 
național, inclusiv la Orizont 2020 și la 
fondurile structurale.

Or. en

Amendamentul 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice 
ale Uniunii în acest domeniu, pe care acest program le va pune în aplicare. Prin urmare, 
textul ar trebui să ofere mai multe detalii.

Amendamentul 301
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea IMM-urilor în punerea în 
aplicare a legislației, evaluarea și 
îmbunătățirea performanței lor ecologice 
și energetice, actualizarea competențelor 
și a calificărilor acestora, dezvoltarea 
unor noi modele de afaceri durabile și a 
unor lanțuri de valori eficiente din punct 
de vedere al utilizării resurselor.

Or. en

Amendamentul 302
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijin pentru agregare, inclusiv 
crearea grupurilor și a rețelelor 
transnaționale și dezvoltarea IMM-urilor.
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Or. it

Amendamentul 303
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri de promovare a 
competitivității și a durabilității IMM-
urilor Uniunii din sectorul turismului, 
printre altele, prin promovarea cooperării 
între statele membre prin intermediul 
schimbului de bune practici.

Or. en

Amendamentul 304
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijin pentru crearea de 
rețele/schimbul de experiență/bune 
practici între organizațiile reprezentative 
ale IMM-urilor privind punerea în 
aplicare a SBA.

Or. en

Amendamentul 305
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri de punere în aplicare a 
principiilor SBA „a gândi mai întâi la 
scară mică” și „o singură dată”.

Or. es

Amendamentul 306
Edit Herczog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijin în vederea dezvoltării 
sistemelor care ajută cetățenii europeni să 
înființeze întreprinderi și să aibă acces la 
piețele din afara statului membru în care 
se găsesc în vederea valorificării 
potențialului pieței unice europene;

Or. hu

Amendamentul 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Trebuie să se acorde prioritate 
sprijinirii întreprinderilor private, în 
special a IMM-urilor, în ceea ce privește 
introducerea pe piață a unor idei 
inovatoare legate de mediu.

Or. en
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Amendamentul 308
Edit Herczog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) crearea bazei de cunoștințe a 
întreprinderii europene și a sistemului de 
e-învățare în limbile celor 27 de state 
membre, împreună cu un registru al 
consilierilor și o platformă de consultanță 
online, care să permită statelor membre să 
acceseze rapid și ușor informații specifice.

Or. hu

Amendamentul 309
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsuri de promovare a 
competitivității și a durabilității IMM-
urilor din sectorul turismului, prin 
încurajarea creării unui mediu propice 
dezvoltării de întreprinderi în acest sector 
și prin promovarea cooperării între statele 
membre.

Or. en

Justificare

Turismul reprezintă un sector economic important în Uniune, întreprinderile sale contribuind 
substanțial la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.

Amendamentul 310
Inês Cristina Zuber
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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 
microîntreprinderi și IMM-uri și care au o 
contribuție mare la PIB-ul statelor membre 
și al Uniunii. Aceste inițiative stimulează 
dezvoltarea producției naționale și sporesc 
productivitatea, eficiența utilizării 
resurselor, durabilitatea și responsabilitatea 
socială a întreprinderilor, permițând 
creșterea economică, care este de o 
importanță vitală pentru a face față 
problemelor sociale determinate de criza 
sistemică, în special pentru țările ale 
căror economii sunt slăbite.

Or. pt

Amendamentul 311
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care 
accelerează apariția unor industrii 
competitive, bazate pe activități 
transsectoriale, în domenii de activitate 
caracterizate de un număr mare de 
microîntreprinderi și IMM-uri și care au o 
contribuție mare la creșterea gradului de 
ocupare a forței de muncă și a PIB-ului
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 
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resurselor, durabilitatea și responsabilitatea 
socială a întreprinderilor.

modificate. Ele includ inițiative pentru a 
spori productivitatea, eficiența utilizării 
resurselor, durabilitatea și responsabilitatea 
socială a întreprinderilor.

Or. ro

Amendamentul 312
Patrizia Toia

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, precum și apariția unor industrii 
inovatoare, precum industriile creative 
legate de inovațiile în domeniul TIC. 
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.

Or. it

Justificare

În vederea sporirii competitivității IMM-urilor europene, trebuie să se pună accentul pe 
industriile inovatoare și creative.

Amendamentul 313
Amalia Sartori
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Activitățile ar trebui să vizeze inițiativele transsectoriale care aduc beneficii celui mai mare 
număr posibil de IMM-uri. Pe lângă modele competitive de întreprinderi și lanțuri de valori 
modificate, la apariția unor industrii competitive pot contribui și produsele și procesele 
îmbunătățite și structurile organizaționale modificate.

Amendamentul 314
Konrad Szymański

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-

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care 
accelerează apariția unor industrii 
competitive, în domenii de activitate 
caracterizate de un număr mare de IMM-
uri și care au o contribuție mare la PIB-ul 
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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.

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.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a restricționa acest aspect numai la activitățile transsectoriale.

Amendamentul 315
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să poată sprijini inițiativele specifice unor sectoare.

Amendamentul 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să poată sprijini inițiativele specifice unor sectoare.

Amendamentul 317
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia promovează dezvoltarea 
indicatorilor privind spiritul 
antreprenorial în rândul IMM-urilor și 
colectează datele relevante.  Datele sunt 
colectate la nivel local și agregate la nivel 
european în vederea asigurării 
comparabilității acestora și în vederea 
informării cu privire la bunele practici 
sau la eventualele disfuncționalități.

Or. it

Justificare

În vederea dezvoltării strategiilor eficiente pentru IMM-uri, este necesară prezența unor 
indicatori valabili, care să permită agregarea și compararea datelor pentru a evita orice 
disfuncționalitate.


