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Amendamentul 318
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 319
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 321
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia contribuie la promovarea 
spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, prin armonizarea 
legislației în vigoare și prin reducerea 
costurilor birocratice suportate de IMM-
urile din diferite state membre. Comisia 
sprijină un mediu de afaceri favorabil 
pentru dezvoltarea, creșterea și 
consolidarea întreprinderilor.

Or. it

Justificare

Întreprinderile ar trebui să beneficieze de asistență și în etapele ulterioare înființării, iar 
poziția lor pe piață ar trebui consolidată printr-o reorganizare/restructurare competitivă, în 
vederea abordării noilor provocări economice, precum și prin armonizarea legislației.

Amendamentul 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia contribuie la promovarea 
spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Comisia sprijină 
un mediu de afaceri favorabil pentru 
dezvoltarea și creșterea întreprinderilor, 
acordând o atenție deosebită strategiilor și 
nevoilor IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă noilor și 
potențialilor antreprenori, tinerilor 
antreprenori și femeilor antreprenor.

Or. en

Amendamentul 324
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori, femeilor antreprenor, 



PE492.830v01-00 6/103 AM\908222RO.doc

RO

precum și grupurilor țintă specifice. artizanilor și grupurilor țintă specifice.

Or. fr

Amendamentul 325
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice, 
precum antreprenorii cu vârste cuprinse 
între 30 și 60 de ani, care au fost afectați 
de criză.

Or. it

Justificare

Criza economică i-a afectat puternic pe antreprenorii peste 50 de ani. Prin urmare, aceștia ar 
trebui să fie incluși în categoriile cărora Comisia ar trebui să le acorde o atenție deosebită.

Amendamentul 326
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori, antreprenorilor din sectorul 
civil și femeilor antreprenor, precum și 
grupurilor țintă specifice.

Or. en
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Amendamentul 327
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice, cum ar 
fi imigranții și grupurile vulnerabile sau 
defavorizate din punct de vedere social, 
precum persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 328
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice, 
precum antreprenorii în vârstă, ale căror 
experiențe și rețele informale se pot 
dovedi foarte valoroase.

Or. en

Justificare

Rolul cetățenilor în vârstă în sectorul antreprenoriatului nu ar trebui să fie subestimat. Grație 
experienței și relațiilor pe care le dețin, cetățenii în vârstă pot avea o contribuție 
semnificativă la înființarea de noi întreprinderi și, astfel, pot deveni membri activi ai unei 
societăți aflate în proces de îmbătrânire.
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Amendamentul 329
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice și 
transferului întreprinderilor.

Or. de

Amendamentul 330
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și grupurilor țintă specifice.

(2) O atenție deosebită se acordă tinerilor 
antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și, prin urmare, organismelor de 
sprijin specifice, care dispun de 
cunoștințe de specialitate.

Or. hu

Amendamentul 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia poate promova crearea de 
rețele de infrastructură pentru 
recuperarea artelor și meșteșugurilor, a 
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competențelor aferente și a tehnicilor 
tradiționale asociate patrimoniului 
cultural și industriei de lux.

Or. en

Amendamentul 332
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre și de regiuni 
pentru a dezvolta o educație, competențe și 
atitudini antreprenoriale, inclusiv la nivel 
local, în special în rândul potențialilor și 
noilor antreprenori, inclusiv prin activități 
de instruire și mentorat pentru 
antreprenori (a se vedea cifra privind 
gestionarea temporară).

Or. it

Justificare

Ar trebui să se facă referire la inițiative regionale permanente de succes care susțin 
dezvoltarea întreprinderilor prin intermediul unor activități de mentorat (instruire, consiliere 
etc.) asigurate de specialiști din afara întreprinderii.

Amendamentul 333
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
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potențialilor și noilor antreprenori. potențialilor și noilor antreprenori, precum 
și programe care promovează activitățile 
independente și înființarea de 
întreprinderi în rândul tinerilor potențiali 
antreprenori.

Or. hu

Amendamentul 334
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile 
adoptate de statele membre pentru a 
dezvolta o educație, competențe și atitudini 
antreprenoriale, în special în rândul 
potențialilor și noilor antreprenori, precum 
și prin promovarea de inițiative care 
susțin acordarea unei a doua șanse 
antreprenorilor care s-au aflat în stare de 
faliment.

Or. en

Amendamentul 335
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia susține acțiunile 
antreprenoriale adresate IMM-urilor din 
sectorul turismului, pentru a sprijini 
turismul durabil de bună calitate, în 
special prin identificarea de bune practici 
care pot aduce beneficii unor sectoare 
specifice, precum turismul de plajă și de 
coastă.
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Or. it

Amendamentul 336
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor, motivarea tinerilor șomeri 
pentru a deveni liber-profesioniști și 
antreprenori, luarea în considerare a 
specializărilor grupului țintă și 
valorificarea cunoștințelor specifice 
grupului țintă de care dispun organizațiile 
care se ocupă cu dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în rândul tineretului 
trebuie să beneficieze de o atenție 
deosebită.

Or. hu

Amendamentul 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia poate consolida educația 
posibililor antreprenori prin intermediul 
programelor Învățare pe tot parcursul 
vieții sau Erasmus pentru toți, pentru a le 
îmbunătăți capacitatea tehnologică și 
competențele de gestionare a 
întreprinderilor.

Or. en
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Amendamentul 338
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia susține consolidarea 
capacității organizațiilor intermediare 
destinate IMM-urilor, cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea și disponibilitatea 
consilierii în materie de responsabilitate 
socială acordată întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Or. en

Amendamentul 339
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia poate susține măsurile 
adoptate de statele membre în direcția 
introducerii de concesii fiscale pentru 
IMM-uri.

Or. it

Justificare

În actuala perioadă de criză trebuie încurajate toate măsurile care pot ajuta întreprinderile 
să se dezvolte și să se consolideze, inclusiv la nivel național.

Amendamentul 340
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Comisia susține înființarea de 
întreprinderi provenite din cercetarea 
universitară și de acceleratoare și 
incubatoare de afaceri în statele membre.

Or. it

Justificare

Este necesar să se dezvolte și să se consolideze rolul pe care îl pot juca universitățile în 
crearea de noi întreprinderi și prin furnizarea de idei.

Amendamentul 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, în etapa de înființare, de 
dezvoltare și de transfer, care sunt 
complementare utilizării de instrumente 
financiare pentru IMM-uri de către statele 
membre la nivel național, regional și local. 
Pentru a se asigura complementaritatea, 
aceste acțiuni vor fi strâns coordonate cu 
cele întreprinse în cadrul politicii de 
coeziune, în cadrul programului 
Orizont 2020 și la nivel național, regional 
sau local. Astfel de acțiuni vizează 
stimularea finanțării atât prin platformele 
de capitaluri proprii, cât și prin platformele 
de datorii.

Or. en

Justificare

Adăugire la amendamentul 41 (proiectul de raport): instrumentele financiare din cadrul 
acestui program ar trebui să completeze schemele existente la nivel național, regional și 
local. Pe lângă autoritățile naționale și regionale, autoritățile locale, precum orașele, joacă 
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un rol important în facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare.

Amendamentul 342
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 343
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, în etapa de înființare și de 
dezvoltare, care sunt complementare 
utilizării de instrumente financiare pentru 
IMM-uri de către statele membre la nivel 
național și regional. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi 
strâns coordonate cu cele întreprinse în 

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

cadrul politicii de coeziune și la nivel 
național. Astfel de acțiuni vizează 
stimularea finanțării atât prin platformele 
de capitaluri proprii, cât și prin platformele 
de datorii. Comisia acordă o atenție 
deosebită vizibilității finanțării acordate 
de UE IMM-urilor, pentru a asigura 
cunoașterea și recunoașterea sprijinului 
UE.

Or. fr

Amendamentul 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 345
Hermann Winkler

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

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

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

Or. de

Amendamentul 346
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, în etapa de înființare și de 
dezvoltare, care sunt complementare 
utilizării de instrumente financiare pentru 
IMM-uri de către statele membre la nivel 
național și regional. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi 
strâns coordonate cu cele întreprinse în 
cadrul politicii de coeziune, în cadrul 
programului Orizont 2020 și la nivel 
național. Astfel de acțiuni vizează 
stimularea finanțării atât prin platformele 
de capitaluri proprii, cât și prin platformele 
de datorii.

Or. en

Amendamentul 348
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, în etapa de înființare și de 
dezvoltare, care sunt complementare 
utilizării de instrumente financiare pentru 
IMM-uri de către statele membre la nivel 
național și regional. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi 
strâns coordonate cu cele întreprinse în 

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

cadrul politicii de coeziune, în cadrul 
programului Orizont 2020 și la nivel 
național și regional. Astfel de acțiuni 
vizează stimularea finanțării prin fonduri 
de demarare, fonduri acordate de 
investitori providențiali, platforme de 
capitaluri proprii, cvasicapital și datorii, 
precum și a absorbției acestora.

Or. en

Amendamentul 349
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca parte a acțiunilor descrise la 
alineatul (1), Comisia dezvoltă măsuri, în 
funcție de cererea de pe piață, pentru a 
îmbunătăți finanțarea transfrontalieră și 
multinațională, sprijinind în consecință 
IMM-urile să își internaționalizeze 
activitățile, în conformitate cu dreptul 
Uniunii.

(2) Ca parte a acțiunilor descrise la 
alineatul (1), Comisia dezvoltă măsuri, în 
funcție de cererea de pe piață, pentru a 
îmbunătăți finanțarea transfrontalieră și 
multinațională, sprijinind în consecință 
IMM-urile să își internaționalizeze 
activitățile sau să încheie alianțe și 
fuziuni cu alte IMM-uri, în conformitate 
cu dreptul Uniunii.

Or. it

Justificare

Fuzionarea cu alte IMM-uri ar trebui sprijinită în cazurile în care o dimensiune mai mare a 
întreprinderii poate genera valoare adăugată.

Amendamentul 350
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a completa lacunele de 
finanțare din ciclul de viață al 
întreprinderilor este necesar să se susțină 
înființarea de întreprinderi, intrarea cât 
mai curând a întreprinderilor inovatoare 
în faza de dezvoltare și promovarea 
întreprinderilor nou înființate într-o etapă 
în care să poată atrage capital. La acest 
lucru vor contribui proiectele noi, care 
sunt pregătite să beneficieze de capital de 
demarare și de capital de risc cât mai 
repede, obiectivul constând în promovarea 
dezvoltării pieței capitalului de risc și, 
astfel, a afacerilor (și a economiei UE).

Or. hu

Amendamentul 351
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cadrul inițiativelor de 
îmbunătățire a accesului la finanțare, se 
vor lua măsuri pentru ca accesul la 
instrumentele financiare să fie însoțit de o 
consiliere corespunzătoare cu privire la 
accesarea oportunităților de mentorat, a 
schemelor de instruire și a prestării de 
servicii comerciale bazate pe cunoștințe, 
care pot fi fundamentale pentru a asigura 
accesul la fonduri.

Or. en

Justificare

Nu este suficient ca instrumentele financiare să fie puse la dispoziția IMM-urilor, fără a se 
asigura accesul la mentorat și consiliere în condiții corespunzătoare. Competențele și 
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capacitățile manageriale (de exemplu pentru crearea unui bun plan de afaceri) pot fi la fel de 
importante precum disponibilitatea finanțării. Asigurarea de oportunități de finanțare prin 
intermediul instrumentelor financiare trebuie să fie însoțită, după caz, de oportunități de 
instruire sau mentorat.

Amendamentul 352
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cadrul acțiunilor prevăzute la 
alineatul (1), Comisia analizează 
posibilitatea sprijinirii, dezvoltării sau 
încadrării de instrumente financiare 
inovatoare care să poată avantaja IMM-
urile, precum finanțarea colectivă 
solidară, în urma consultării părților 
implicate, inclusiv a organizațiilor 
reprezentative ale IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Finanțarea colectivă solidară permite unei game mai ample de investitori mai mici să 
investească în proiecte și mici întreprinderi, de obicei prin intermediul portalurilor de 
internet. În Statele Unite a fost adoptată Legea privind înființarea de noi întreprinderi 
(JOBS), cu scopul de a încuraja finanțarea micilor întreprinderi și de a garanta un cadru 
juridic pentru finanțarea colectivă solidară, asigurându-se un echilibru între protecția 
investitorilor și promovarea creșterii economice.

Amendamentul 353
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Detalii privind acțiunile menționate la 
alineatul (1) al prezentului articol sunt 

(3) Detalii privind acțiunile menționate la 
alineatul (1) al prezentului articol sunt 
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prevăzute în anexa II. prevăzute la articolul 14 alineatul (1a).

Or. sl

Amendamentul 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni de îmbunătățire a accesului la piețe Acțiuni de îmbunătățire a accesului la piețe 
și la servicii de asistență

Or. fr

Amendamentul 355
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Ar trebui să se facă o diferențiere între măsurile de îmbunătățire a accesului la piață și 
măsurile referitoare la informarea, consilierea și monitorizarea întreprinderilor. Se propune, 
așadar, împărțirea articolului 9 în două articole separate.

Amendamentul 356
Konrad Szymański
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia își 
menține sprijinul pentru Rețeaua 
întreprinderilor europene. Rețeaua 
întreprinderilor europene nu înlocuiește 
și nu dublează, ci completează activitatea 
organizațiilor existente pentru IMM-uri și 
microîntreprinderi și, de preferință, are la 
bază organizații reprezentative pentru 
IMM-uri. Modalitățile de aplicare la nivel 
teritorial ar trebui să reflecte diversitatea 
IMM-urilor și să conducă la sinergii și la 
o coerență cu rolul pe care îl dețin deja 
organizațiile reprezentative pentru IMM-
uri.

Or. en

Justificare

Rețeaua întreprinderilor europene ar trebui să fie o rețea de întreprinderi, însă în multe 
regiuni organizațiile reprezentative pentru IMM-uri nu sunt implicate și, drept urmare, nu 
este posibilă construirea unei rețele între întreprinderi și organizațiile de întreprinderi.

Amendamentul 357
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\908222RO.doc 23/103 PE492.830v01-00

RO

servicii integrate de sprijin în afaceri 
pentru IMM-urile europene care doresc 
să exploreze oportunități pe piața unică și 
în țările terțe.

Or. en

Justificare

Experiența și expertiza rețelei ar trebui valorificate pentru a consolida sprijinul acordat pe 
viitor IMM-urilor prin intermediul rețelei. Totodată, ar fi utilă o descriere mai detaliată a 
măsurilor planificate.

Amendamentul 358
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia își 
menține sprijinul pentru Rețeaua 
întreprinderilor europene. Cu toate 
acestea, Comisia analizează eficacitatea, 
guvernanța și distribuția geografică a 
rețelei, pentru a îmbunătăți absorbția 
serviciilor propuse de către IMM-uri, 
pentru a îmbunătăți implicarea părților 
interesate în guvernanța rețelei și pentru 
a asigura o distribuție geografică mai 
echilibrată.

Or. en

Amendamentul 359
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune și din țările și 
teritoriile de peste mări, asociate Uniunii, 
Comisia își menține sprijinul pentru 
Rețeaua întreprinderilor europene.

Or. fr

Amendamentul 360
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al
întreprinderilor din Uniune, Comisia își
extinde sprijinul pentru Rețeaua 
întreprinderilor europene, fără a genera, 
însă, o dublare inutilă a activităților.

Or. de

Amendamentul 361
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia își 
menține sprijinul pentru Rețeaua
întreprinderilor europene, verificând 
eficacitatea la nivel local a părților 
implicate în această rețea.
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Or. it

Amendamentul 362
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acțiunile din cadrul rețelei pot 
include, fără a se limita la, următoarele 
elemente:
(a) servicii de informare și consiliere 
privind inițiativele și legislația UE;
(b) sprijin pentru consolidarea 
capacităților manageriale în vederea 
creșterii competitivității IMM-urilor;
(c) sprijin pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor financiare ale IMM-urilor;
(d) măsuri pentru creșterea accesului 
IMM-urilor la expertiză în domeniul 
eficienței energetice, al climei și al 
mediului;
(e) promovarea altor surse de finanțare 
din partea UE;
(f) facilitarea activităților transfrontaliere 
în materie de afaceri, de cercetare și 
dezvoltare, de tehnologie și de 
parteneriate pentru inovare;
(g) furnizarea unui canal de comunicare 
între IMM-uri și Comisie.

Or. en

Justificare

Ar fi utilă introducerea unei descrieri a posibilelor activități ale rețelei, însă această 
descriere nu trebuie să fie una restrictivă, ci trebuie să se permită eventuale adaptări la 
modificările ulterioare.
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Amendamentul 363
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații și de sensibilizare. Printre 
altele, Comisia susține sprijinirea IMM-
urilor de către organizațiile reprezentative 
la nivel european sau național, în special 
a acțiunilor care vizează:
- punerea în aplicare a programului,
- alinierea IMM-urilor la legislația UE,
- facilitarea accesului IMM-urilor la 
programe și finanțare europeană,
- identificarea de bune practici și 
cooperarea între aceste organizații.

Or. fr

Amendamentul 364
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații și de sensibilizare și măsurile 
de promovare a participării IMM-urilor și 
microîntreprinderilor la procesul de 
elaborare și adaptare a cerințelor și 
standardelor europene, precum și în ceea 
ce privește conformitatea întreprinderilor.

Or. es
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Amendamentul 365
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire a accesului IMM-urilor la 
piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare 
de informații și de sensibilizare. Totodată, 
Comisia susține consolidarea participării 
organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor la dezvoltarea unor inițiative 
strategice privind piața unică, precum 
achizițiile publice, procesele de 
standardizare și regimurile de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 366
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 367
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 368
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 369
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În punerea în aplicare a prezentului 
articol, Comisia acordă o atenție 
deosebită întreprinderilor mici și 
microîntreprinderilor, precum și coerenței 
acțiunilor desfășurate în temeiul 
alineatelor (1) și (2).

Or. fr
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Amendamentul 370
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea 
accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, precum și consolidarea serviciilor 
de sprijin existente în cadrul acestor piețe. 
Pentru a evita dublarea activităților, 
Comisia Europeană va evalua mai întâi 
serviciile de consiliere existente în acest 
domeniu, înainte de dezvoltarea unor noi 
facilități de consiliere. În etapa următoare 
vor fi consultate organizațiile de IMM-
uri, pentru a stabili necesitățile 
întreprinderilor. Prin intermediul 
programului, IMM-urile pot primi sprijin 
în ceea ce privește normele și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe 
prioritare.

Or. de

Amendamentul 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea 
accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, în special prin furnizarea de 
informații privind barierele la intrarea pe 
piață și oportunitățile de afaceri, precum 
și prin îmbunătățirea serviciilor de sprijin 
în ceea ce privește informațiile privind 
normele, achizițiile publice și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe 
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prioritare. Aceste măsuri vin în 
completarea activităților de bază pentru 
promovarea comerțului, și nu ca o 
dublare a acestora.

Or. en

Amendamentul 372
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea 
accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, precum și consolidarea serviciilor 
de sprijin existente în cadrul acestor piețe, 
precum furnizarea de instrumente de 
diagnosticare, distribuția de informații și 
sprijinirea acestor întreprinderi, astfel 
încât ele să își poată continua activitățile
internaționale. Prin intermediul 
programului, IMM-urile pot primi sprijin 
în ceea ce privește normele și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe 
prioritare. Acest sprijin vizează acoperirea 
necesităților tuturor IMM-urilor, 
indiferent dacă acestea exportă pentru 
prima dată, în mod ocazional sau în mod 
tradițional.

Or. fr

Amendamentul 373
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

accesului IMM-urilor la piețele din afara 
Uniunii, precum și consolidarea serviciilor 
de sprijin existente în cadrul acestor piețe. 
Prin intermediul programului, IMM-urile 
primesc sprijin, în special prin furnizarea 
de informații cu privire la barierele care 
împiedică accesul pe piață și la 
oportunitățile de afaceri, precum și prin 
îmbunătățirea serviciilor de sprijin în
domenii precum normele și drepturile de 
proprietate intelectuală în țări terțe 
prioritare.

Or. en

Justificare

Ar fi utilă introducerea unei descrieri mai detaliate a posibilelor activități în vederea 
sprijinirii internaționalizării IMM-urilor, însă această descriere nu trebuie să fie una 
restrictivă, ci trebuie să se permită eventuale adaptări la modificările ulterioare.

Amendamentul 374
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Întreprinderile ar trebui sprijinite atunci când încearcă să acceseze atât piața unică, cât și 
piețele din afara UE. Cunoașterea procedurilor vamale, combinată cu o reorganizare pe baza 
bunelor practici, va reduce pericolele distorsionării comerțului cu bunuri și servicii.
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Amendamentul 375
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programului pot avea drept scop 
promovarea cooperării industriale 
internaționale, inclusiv dialogurile cu țările 
terțe în domeniul industrial și al 
reglementării. Măsurile specifice pot avea 
scopul de a reduce diferențele din cadrele 
de reglementare pentru produsele 
industriale și din domeniul politicii 
industriale care există între Uniune și alte 
țări și de a îmbunătăți mediul de afaceri.

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programului pot avea drept scop 
promovarea cooperării industriale 
internaționale și a cooperării în sectorul 
terțiar asociat întreprinderii, inclusiv 
dialogurile cu țările terțe în domeniul 
industrial și al reglementării. Măsurile 
specifice pot avea scopul de a reduce 
diferențele din cadrele de reglementare 
pentru produsele industriale și pentru 
servicii și din domeniul politicii industriale 
care există între Uniune și alte țări și de a 
îmbunătăți mediul de afaceri.

Or. it

Justificare

Scopul este acela de a ajusta acțiunile și indicatorii în vederea integrării evaluării de impact 
a programului COSME, care vizează sprijinirea întreprinderilor de servicii și turism, dar și a 
întreprinderilor industriale.

Amendamentul 376
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programului pot avea drept scop 
promovarea cooperării industriale 
internaționale, inclusiv dialogurile cu țările 
terțe în domeniul industrial și al 
reglementării. Măsurile specifice pot avea 

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programului pot avea drept scop 
promovarea cooperării industriale 
internaționale, inclusiv dialogurile și 
acțiunile reciproce cu țările terțe în 
domeniul industrial și al reglementării. 
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scopul de a reduce diferențele din cadrele 
de reglementare pentru produsele 
industriale și din domeniul politicii 
industriale care există între Uniune și alte 
țări și de a îmbunătăți mediul de afaceri.

Măsurile specifice pot avea scopul de a 
reduce diferențele din cadrele de 
reglementare pentru produsele industriale 
și din domeniul politicii industriale care 
există între Uniune și alte țări și de a 
îmbunătăți mediul de afaceri.

Or. fr

Justificare

Acțiunile UE ar trebui să vizeze aplicarea strictă a principiului reciprocității, pentru a 
garanta un acces cu adevărat egal pe piața europeană.

Amendamentul 377
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programului pot avea drept scop 
promovarea cooperării industriale 
internaționale, inclusiv dialogurile cu țările 
terțe în domeniul industrial și al 
reglementării. Măsurile specifice pot avea 
scopul de a reduce diferențele din cadrele 
de reglementare pentru produsele 
industriale și din domeniul politicii 
industriale care există între Uniune și alte 
țări și de a îmbunătăți mediul de afaceri.

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programului pot avea drept scop 
promovarea cooperării internaționale, 
inclusiv dialogurile cu țările terțe în 
domeniul industrial și al reglementării. 
Măsurile specifice pot avea scopul de a 
reduce diferențele din cadrele de 
reglementare pentru produse și din 
domeniul politicii antreprenoriale care 
există între Uniune și alte țări și de a 
îmbunătăți mediul de afaceri.

Or. en

Justificare

Cuvântul „industriale” ar trebui să fie eliminat. Nu există motive pentru limitarea acestor 
acțiuni la cooperarea industrială, produsele industriale și politica industrială.

Amendamentul 378
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia va sprijini măsurile destinate 
să asigure participarea IMM-urilor la 
procesul european și internațional de 
standardizare, adaptarea normelor și a 
cerințelor europene și internaționale la 
necesitățile și particularitățile IMM-urilor 
și facilitarea punerii în aplicare a acestor 
standarde în cadrul IMM-urilor.

Or. en

(În general, standardizarea este recunoscută drept un instrument important pentru 
garantarea accesului la piețe, care facilitează accesibilitatea standardelor și reduce costurile 
aferente acestora.)

Amendamentul 379
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Măsurile specifice vizează asigurarea 
corectitudinii în atribuirea contractelor de 
achiziții publice către IMM-uri a căror 
activitate de producție se derulează 
Europa. Acestor întreprinderi ar trebui să 
li se rezerve o cotă de 20 % din contractele 
de achiziții publice.

Or. fr

Justificare

O parte dintre concurenții UE își favorizează propriile întreprinderi atunci când atribuie 
contracte de achiziții publice. Pentru a proteja locurile de muncă și competitivitatea 
întreprinderilor sale, Uniunea Europeană ar trebui să rezerve o cotă din contractele sale de 
achiziții publice pentru întreprinderile care produc în Europa. Aceasta le-ar permite IMM-
urilor să crească și să se dezvolte și, astfel, le-ar crește capacitatea de a face față ulterior 
concurenței internaționale.
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Amendamentul 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Rețeaua întreprinderilor europene

(1) Pentru a furniza servicii integrate de 
sprijin în afaceri, în special IMM-urilor, 
Comisia își menține sprijinul pentru 
Rețeaua întreprinderilor europene 
(denumită în continuare „rețeaua”).
Ținând seama de experiența și de 
competențele deținute de către actualele 
rețele europene care sprijină 
întreprinderile, se poate acorda un ajutor 
financiar membrilor rețelelor în vederea 
furnizării, în special, de:
(a) informații și consiliere, feedback, 
servicii în materie de cooperare și 
internaționalizare a întreprinderilor pe 
piața unică și în țările terțe;
(b) servicii de inovare și de transfer, atât 
al tehnologiei, cât și al cunoștințelor;
(c) servicii care încurajează participarea 
IMM-urilor la programe europene, 
inclusiv la programul Orizont 2020 și la 
fondurile structurale.
(2) Detaliile privind serviciile menționate 
sunt enumerate în anexa IIa.
(3) Serviciile prestate de rețea în 
beneficiul programelor Uniunii sunt 
finanțate de programele respective.
(4) Cu scopul de a adopta noi măsuri 
pentru îmbunătățirea performanței 
rețelei, Comisia, în colaborare cu 
organizațiile IMM-urilor și cu agențiile de 
inovare, evaluează diferitele structuri de 
guvernare și utilizează modelele din 
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statele membre.

Or. en

Amendamentul 381
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Acțiuni referitoare la informarea, 

consilierea și monitorizarea 
întreprinderilor

(1) Comisia facilitează accesul 
organizațiilor IMM-urilor la programele 
Uniunii și oferă măsuri de asistență 
tehnică pentru informarea și consilierea 
IMM-urilor.
(2) Pentru a îmbunătăți în continuare 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune, Comisia își 
menține sprijinul pentru Rețeaua 
întreprinderilor europene, a cărei 
activitate este definită în urma consultării 
cu organizațiile europene care reprezintă 
IMM-urile.

Or. es

Justificare

Garantarea accesului tuturor IMM-urilor la informare, consiliere și monitorizare ar trebui să 
constituie o prioritate.

Amendamentul 382
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Acțiuni de îmbunătățire a asistenței 

acordate IMM-urilor și a accesului la 
servicii de asistență

(1) Pentru a asigura continuarea unei 
inițiative care vizează facilitarea 
furnizării de informații și consiliere 
pentru IMM-uri, Comisia își menține 
sprijinul pentru Rețeaua întreprinderilor 
europene (EEN). Pentru ca rețeaua să fie 
mai ușor de înțeles pentru IMM-uri și 
pentru a promova o asistență coerentă, 
această rețea cooperează îndeaproape cu 
diferitele rețele existente la nivel local, 
regional și național.
(2) Comisia susține, de asemenea, 
sprijinirea IMM-urilor de către 
organizațiile reprezentative la nivel 
european sau național, în special a 
acțiunilor care vizează:
- punerea în aplicare a programului,
- alinierea IMM-urilor la legislația UE,
- facilitarea accesului IMM-urilor la 
programe și finanțare europeană,
- identificarea de bune practici și 
cooperarea între aceste organizații.
(3) În punerea în aplicare a prezentului 
articol, Comisia acordă o atenție 
deosebită întreprinderilor mici și 
microîntreprinderilor și coerenței 
acțiunilor desfășurate în temeiul 
alineatelor (1) și (2).

Or. fr

Justificare

Ar trebui încurajate sinergiile și raționalizarea măsurilor ce vizează asistarea și sprijinirea 
IMM-urilor, în vederea înființării de ghișee unice.
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Amendamentul 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului, Comisia adoptă separat 
programe anuale de lucru pentru 
instrumente financiare și nefinanciare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 16 alineatul (2). 
Programele anuale de lucru stabilesc 
obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, 
metoda de punere în aplicare și suma lor 
totală. Ele conțin, de asemenea, o descriere 
a acțiunilor care urmează a fi finanțate, o 
indicație privind suma alocată fiecărei 
acțiuni și un calendar orientativ de punere 
în aplicare, profilul plății, informații-cheie 
privind instrumentele financiare, cum ar 
fi nivelul garanției și relația cu programul 
Orizont 2020, precum și indicatori adecvați 
pentru monitorizarea eficacității în ceea ce 
privește obținerea rezultatelor și atingerea 
obiectivelor. În cazul subvențiilor, ele 
includ prioritățile, criteriile esențiale de 
evaluare și rata maximă de cofinanțare.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure coerența între instrumentele financiare aferente programelor 
COSME și Orizont 2020.

Amendamentul 384
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia ar trebui să promoveze 
crearea unor sisteme online integrate și 
ușor de utilizat în statele membre, care să 
sprijine punerea la dispoziție a tuturor 
informațiilor și programelor relevante 
pentru IMM-uri, precum procedurile de 
cerere, termenele, normele și 
reglementările, prezentarea proiectelor și 
a rapoartelor curente și finalizate.

Or. en

Amendamentul 385
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul de lucru este elaborat în 
urma consultării cu organizațiile părților 
implicate, incluzând organizații care 
reprezintă IMM-urile, dar și cu alte părți 
interesate, precum organele de 
standardizare sau organizațiile din 
domeniul muncii și al mediului.

Or. en

Amendamentul 386
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Elaborarea, punerea în aplicare și 
evaluarea programului anual fac obiectul 
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consultărilor cu organizațiile 
întreprinderilor și IMM-urilor europene.

Or. fr

Amendamentul 387
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Elaborarea, punerea în aplicare și 
evaluarea programului anual fac obiectul 
consultărilor cu organizațiile 
întreprinderilor și IMM-urilor europene.

Or. fr

Amendamentul 388
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea bunelor practici și a 
abordărilor de politică, precum și 
dezvoltarea în continuare a acestora;

(b) identificarea și diseminarea bunelor 
practici și a abordărilor de politică, precum 
și dezvoltarea în continuare a acestora;

Or. en

Amendamentul 389
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea bunelor practici și a 
abordărilor de politică, precum și 
dezvoltarea în continuare a acestora;

(b) identificarea bunelor practici și a 
abordărilor de politică, precum și 
dezvoltarea și diseminarea în continuare 
acestora;

Or. en

Amendamentul 390
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) verificări ale adecvării legislației 
existente și evaluări ale impactului noilor 
măsuri ale Uniunii care au o importanță 
deosebită pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în vederea identificării 
domeniilor din legislația existentă care 
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trebuie să fie propuse noi măsuri 
legislative;

trebuie să fie simplificate și în vederea 
asigurării reducerii la minimum a 
sarcinilor suportate de IMM-uri în 
domeniile în care sunt propuse noi măsuri 
legislative;

Or. en

Amendamentul 392
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 393
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) evaluări ale impactului măsurilor 
Uniunii care au o importanță deosebită 
pentru competitivitatea întreprinderilor, în 
vederea identificării domeniilor din 
legislația existentă care trebuie să fie 
simplificate, sau a domeniilor în care 
trebuie să fie propuse noi măsuri 
legislative, cu ajutorul unui test al IMM-
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urilor pe baza principiului „ gândiți mai 
întâi la scară mică” și în urma unei 
analize riguroase a tuturor posibilităților 
de facilitare pentru microîntreprinderi;

Or. de

Amendamentul 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) verificări ale adecvării legislației 
existente și evaluări ale impactului noilor 
măsuri ale Uniunii care au o importanță 
deosebită pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în vederea identificării 
domeniilor din legislația existentă care 
trebuie să fie simplificate sau în care se pot 
aplica scutiri specifice IMM-urilor și în 
vederea asigurării reducerii la minimum a 
sarcinilor suportate de IMM-uri în 
domeniile în care trebuie să fie propuse 
noi măsuri legislative;

Or. en

Justificare

Verificarea caracterului adecvat este de asemenea importantă pentru a evalua legislația 
actuală a UE și a asigura reducerea la minimum a sarcinilor suportate de întreprinderile din 
UE, în special de IMM-uri.

Amendamentul 395
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d



PE492.830v01-00 44/103 AM\908222RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

La litera (d), în ceea ce privește evaluarea legislației referitoare la întreprinderi, ar trebui 
clarificat faptul că aceste două măsuri vor fi puse în aplicare în special în cazul IMM-urilor 
și mai ales al întreprinderilor mici și al microîntreprinderilor. Aceasta este, totodată, o 
aplicare pragmatică a principiului „a gândi mai întâi la scară mică”.

Amendamentul 396
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 397
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

întreprinderi, în special la IMM-uri, a 
politicii industriale specifice și a măsurilor 
referitoare la competitivitate.

Or. en

Amendamentul 398
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) monitorizarea și evaluarea punerii în 
aplicare a Small Business Act și a 
abordării „a gândi mai întâi la scară 
mică”.

Or. fr

Amendamentul 400
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste măsuri de sprijin menționate la 
alineatul (1) nu fac parte în mod necesar
din programele anuale de lucru menționate 
la articolul 10.

(2) Aceste măsuri de sprijin menționate la 
alineatul (1) fac parte din programele 
anuale de lucru menționate la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste măsuri de sprijin menționate la 
alineatul (1) nu fac parte în mod necesar 
din programele anuale de lucru menționate 
la articolul 10.

(2) Aceste măsuri de sprijin menționate la 
alineatul (1) nu fac parte în mod necesar 
din programele anuale de lucru menționate 
la articolul 10 și nu costă mai mult de 
[2,5 %] din pachetul financiar al 
programului.

Or. en

Amendamentul 402
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia elaborează un raport anual de 
monitorizare care să analizeze eficiența și 
eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma 
execuției financiare, a rezultatelor și, în 
cazul în care este posibil, a impactului. 
Raportul cuprinde informații privind 
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valoarea cheltuielilor legate de climă și 
impactul sprijinului acordat obiectivelor în 
materie de schimbări climatice, în măsura 
în care colectarea acestor informații nu 
creează sarcini administrative nejustificate 
pentru IMM-uri.

valoarea cheltuielilor legate de climă și 
impactul sprijinului acordat obiectivelor în 
materie de schimbări climatice, în măsura 
în care colectarea acestor informații nu 
creează sarcini administrative nejustificate 
pentru IMM-uri. Raportul anual este 
prezentat comisiei competente a 
Parlamentului European și pus la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 403
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 404
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se elaborează un set de indicatori-
cheie de performanță ca o bază pentru 
evaluarea gradului în care au fost 
realizate obiectivele acțiunilor sprijinite în 
cadrul programului. Acestea sunt 
măsurate pe baza unui scenariu de 
referință predefinit care reflectă situația 
înainte de punerea în aplicare a 
acțiunilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât indicatorii vor fi definiți de colegislatori prin prezentul regulament, nu este necesară 
dezvoltarea unor indicatori suplimentari.

Amendamentul 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se elaborează un set de indicatori-cheie 
de performanță ca o bază pentru evaluarea 
gradului în care au fost realizate 
obiectivele acțiunilor sprijinite în cadrul 
programului. Acestea sunt măsurate pe 
baza unui scenariu de referință predefinit 
care reflectă situația înainte de punerea în 
aplicare a acțiunilor.

(5) Se elaborează, în colaborare cu 
specialiști și cu părțile interesate 
relevante, inclusiv cu organizațiile care 
reprezintă IMM-urile, cu autoritățile 
regionale și cu intermediarii financiari,
un set de indicatori-cheie de performanță 
ca o bază pentru evaluarea gradului în care
au fost realizate obiectivele acțiunilor 
sprijinite în cadrul programului. Acestea 
sunt măsurate pe baza unui scenariu de 
referință predefinit care reflectă situația 
înainte de punerea în aplicare a acțiunilor.
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Or. en

Amendamentul 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Instrumentele financiare din cadrul 
programului sunt gestionate cu scopul de a 
facilita accesul la finanțare al IMM-urilor 
orientate spre creștere, concentrându-se 
totodată asupra etapelor de înființare și 
transfer al acestora. Instrumentele 
financiare includ un mecanism de 
capitaluri proprii și un mecanism de 
garantare a împrumuturilor. Alocarea de 
fonduri diferitelor facilități se face pe 
baza cererii de pe piață și ține cont de 
avizele organizațiilor care reprezintă 
IMM-urile, ale autorităților regionale și 
ale intermediarilor financiari.

Or. en

Amendamentul 407
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Instrumentele financiare din cadrul 
programului sunt gestionate cu scopul de a 
facilita accesul la finanțare al IMM-urilor 
orientate spre creștere. Instrumentele 
financiare includ un mecanism de 
capitaluri proprii și un mecanism de 
garantare a împrumuturilor. Utilizarea 
instrumentelor financiare ar trebui să fie 
posibilă în orice etapă a ciclului de viață 
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al unei IMM.

Or. de

Amendamentul 408
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 411
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 8.

Amendamentul 412
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mecanismul de capitaluri proprii al 
Programului pentru competitivitate și 
IMM-uri, mecanismul de capitaluri 
proprii pentru creștere (EFG), este pus în 
aplicare ca element al unui instrument 
financiar de capitaluri proprii unic al 
Uniunii pentru finanțarea creșterii 
întreprinderilor din Uniune și a CDI din 
faza inițială („seed”) până în faza de 
creștere, cu sprijinul financiar al 
programului Orizont 2020 și al 
prezentului program.
EFG utilizează același mecanism de 
realizare precum mecanismul de 
capitaluri proprii pentru CDI care 
urmează să fie stabilit în cadrul inițiativei 
Orizont 2020, conform modalităților 
stabilite mai jos.
Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF) este pus în 
aplicare ca element al unui instrument 
financiar unic al UE pentru finanțarea 
prin împrumut a creșterii și a CDI pentru 
întreprinderile din UE, utilizând același 
mecanism de realizare ca elementul 
orientat spre cerere al facilității de 
împrumut a IMM-urilor în cadrul 
Orizont 2020 (RSI II), conform 
modalităților stabilite mai jos.
Mecanismele de capitaluri proprii și de 
garantare a împrumuturilor sunt 
conforme cu dispozițiile privind 
instrumentele financiare din 
Regulamentul financiar și din actul 
delegat care înlocuiește normele de 
aplicare, precum și cu cerințele 
operaționale specifice mai detaliate care 
vor fi definite în orientările Comisiei.
Mecanismele de capitaluri proprii și de 
garantare a împrumuturilor vor fi 
complementare utilizării de către statele 
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membre a instrumentelor financiare 
pentru IMM-uri în cadrul politicii de 
coeziune. Mecanismele de capitaluri 
proprii și de garantare a împrumuturilor 
pot permite, după caz, punerea în comun 
a resurselor financiare cu statele membre 
care doresc să dedice o parte din fondurile 
structurale care le sunt alocate în 
conformitate cu [articolul 33 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul privind 
fondurile structurale]. Veniturile și 
rambursările referitoare la Instrumentul 
financiar destinat IMM-urilor cu o rată 
mare de creștere și capacitate de inovare 
(GIF 2) în cadrul Programului-cadru 
pentru competitivitate și inovare sunt 
atribuite Programului pentru 
competitivitate și IMM-uri.
Instrumentele financiare pentru IMM-
urile orientate spre creștere sunt puse în 
aplicare în conformitate cu normele UE 
relevante în materie de ajutoare de stat.

Or. sl

Amendamentul 413
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) EFG se concentrează asupra 
fondurilor care furnizează capital de risc 
și finanțare de tip mezanin, cum ar fi 
împrumuturile subordonate și de 
participare, unor întreprinderi aflate în 
curs de extindere sau în faza de creștere, 
în special celor care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, având 
totodată posibilitatea de a efectua 
investiții în întreprinderile aflate în faza 
inițială, împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru CDI din cadrul 
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Orizont 2020. În acest din urmă caz, 
investițiile EFG nu depășesc 20 % din 
investițiile totale ale Uniunii, mai puțin în 
cazul fondurilor în mai multe faze, pentru 
care finanțarea de către EFG și 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI va fi furnizată în mod proporțional, 
pe baza politicii de investiții a fondurilor. 
EFG evită preluarea sau capitalul de 
înlocuire destinat desființării unei 
întreprinderi dobândite. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20 % în 
funcție de evoluția condițiilor pieței. 
Sprijinul este acordat sub forma uneia 
dintre următoarele investiții:
(a) direct de Fondul european de investiții 
(FEI) sau de alte entități însărcinate cu 
punerea în aplicare în numele Comisiei; 
sau
(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme 
de investiții care investesc în afara 
granițelor, stabilite de FEI sau de alte 
entități însărcinate cu punerea în aplicare 
în numele Comisiei, împreună cu 
investitori privați și/sau instituții 
financiare publice naționale.

Or. sl

Amendamentul 414
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) LGF este gestionat de FEI sau de alte 
entități însărcinate cu punerea în aplicare 
în numele Comisiei. Mecanismul oferă:
(a) contragaranții și alte modalități de 
partajare a riscurilor pentru schemele de 
garantare;
(b) garanții directe și alte modalități de 
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partajare a riscurilor pentru orice alt 
intermediar financiar care îndeplinește 
criteriile de eligibilitate.
Mecanismul LGF este compus din 
următoarele două acțiuni:
prima acțiune, finanțarea datoriilor prin 
credite sau leasing, inclusiv 
împrumuturile subordonate și de 
participare, reduce dificultățile specifice 
cu care se confruntă IMM-urile în 
accesarea finanțării, fie din cauza riscului 
ridicat perceput sau din lipsa
disponibilității unor garanții colaterale 
suficiente;
a doua acțiune, securizarea portofoliilor 
de finanțare a datoriilor IMM-urilor, 
mobilizează finanțarea suplimentară a 
datoriilor IMM-urilor în cadrul 
modalităților adecvate de partajare a 
riscului cu instituțiile vizate.
Sprijinul pentru aceste tranzacții este 
condiționat de un angajament al 
instituțiilor emitente de a utiliza o parte 
semnificativă a lichidității care rezultă 
sau a capitalului mobilizat pentru a 
acorda noi împrumuturi IMM-urilor într-
o perioadă rezonabilă de timp. Valoarea 
acestei noi finanțări a datoriei se 
calculează în raport cu valoarea riscului 
de portofoliu garantat și se negociază, 
alături de perioada de timp, în mod 
individual cu fiecare instituție emitentă.
Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile cu o scadență minimă 
de 12 luni. LGF este conceput astfel încât 
să se poată prezenta rapoarte privind 
IMM-urile inovatoare sprijinite, atât în 
ceea ce privește numărul, cât și volumul 
împrumuturilor.

Or. sl
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Amendamentul 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Mecanismele de capitaluri proprii și 
de garantare a împrumuturilor pot fi 
complementare utilizării de către statele 
membre a instrumentelor financiare 
pentru IMM-uri în cadrul politicii de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Mecanismele de capitaluri proprii și 
de garantare a împrumuturilor pot 
permite, după caz, punerea în comun a 
resurselor financiare cu statele membre 
și/sau cu regiunile care doresc să dedice o 
parte din fondurile structurale care le 
sunt alocate în conformitate cu 
[articolul 33 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul privind fondurile 
structurale].

Or. en

Amendamentul 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentele financiare ale 
programului sunt exploatate în strânsă 
cooperare cu mecanismele de capitaluri 
proprii și de garantare a împrumuturilor 
în cadrul programului Orizont 2020, 
pentru a crea un instrument unic dedicat 
intermediarilor și pentru ca IMM-urile să 
poată identifica programul care 
corespunde cel mai bine necesităților lor, 
prin intermediul unei surse comune de 
informare.

Or. en

Justificare

Se dorește clarificarea faptului că, deși nu se poate preconiza ca intermediarii financiari să 
apeleze la instrumente financiare în cadrul programelor COSME și Orizont 2020, ambele 
programe ar trebui să fie coordonate îndeaproape, pentru a le oferi intermediarilor un 
instrument unic și pentru a îndruma IMM-urile în direcția programului de asistență care 
corespunde cel mai bine necesităților lor printr-o sursă comună de informare, de exemplu 
printr-o pagină web dedicată a Uniunii.
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Amendamentul 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia și statele membre iau 
măsurile corespunzătoare pentru 
diseminarea informațiilor privind 
instrumentele financiare disponibile la 
nivelul IMM-urilor și al intermediarilor.

Or. en

Amendamentul 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Instrumentele financiare destinate 
IMM-urilor se pun în aplicare în 
conformitate cu normele relevante ale 
Uniunii privind ajutoarele de stat. 
Condițiile pentru excluderea 
instrumentelor financiare de la normele 
privind ajutoarele de stat sunt prevăzute 
în mod clar în orientările și în manualele 
programului.

Or. en

Justificare

Pentru a simplifica procedurile și a facilita accesul la programul COSME, condițiile pentru 
orice excludere a instrumentelor financiare de la normele privind ajutoarele de stat (de 
exemplu, plafonul minim sau condițiile contractuale) ar trebui să fie prevăzute în mod clar în 
orientările și în manualele COSME.



PE492.830v01-00 60/103 AM\908222RO.doc

RO

Amendamentul 423
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este necesar să se garanteze 
transmiterea la nivel local a informațiilor 
privind disponibilitatea instrumentelor 
financiare. Procedurile de utilizare a 
instrumentelor financiare trebuie să fie 
identice în toate statele membre, 
simplificate și puse la dispoziția 
publicului.

Or. it

Amendamentul 424
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia elaborează contracte 
obligatorii cu intermediarii financiari, 
ceea ce generează obligația de a face 
publică existența acestor instrumente.

Or. it

Justificare

Finanțarea acordată de Comisie trebuie să fie făcută publică și comunicată în mod 
corespunzător.

Amendamentul 425
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 4 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Trebuie să se prevadă combinarea 
instrumentelor financiare sprijinite de UE 
cu finanțările naționale și regionale, 
precum și utilizarea fondurilor structurale 
ca garanție financiară.

Or. it

Justificare

Întrucât este necesar ca IMM-urile să acceseze credite, ar trebui să se garanteze capacitatea 
de a apela la toate instrumentele financiare disponibile.

Amendamentul 426
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Trebuie să fie posibilă utilizarea 
instrumentelor financiare în combinație 
cu alte fonduri UE și în special cu 
fondurile structurale.

Or. it

Amendamentul 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Mecanismul de capitaluri proprii pentru 

creștere
(1) Mecanismul de capitaluri proprii al 
Programului pentru competitivitate și 
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IMM-uri, mecanismul de capitaluri 
proprii pentru creștere (EFG), este pus în 
aplicare ca element al unui instrument 
financiar de capitaluri proprii unic al UE 
pentru finanțarea creșterii 
întreprinderilor din UE și a CDI din faza 
inițială („seed”) până în faza de creștere, 
cu sprijinul financiar al programului 
Orizont 2020 și al prezentului program, 
utilizându-se instrumente dezvoltate într-o 
manieră interdependentă.
(2) EFG se concentrează asupra 
fondurilor care furnizează capital de risc 
și finanțare de tip mezanin, cum ar fi 
împrumuturile subordonate și de 
participare, unor întreprinderi aflate în 
curs de extindere sau în faza de creștere, 
în special celor care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, având 
totodată posibilitatea de a efectua 
investiții în întreprinderile aflate în faza 
inițială, împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru CDI din cadrul 
Orizont 2020. În acest din urmă caz, 
investițiile EFG nu depășesc 20 % din 
investițiile totale ale UE, mai puțin în 
cazul fondurilor în mai multe faze, pentru 
care finanțarea de către EFG și 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI va fi furnizată în mod proporțional, 
pe baza politicii de investiții a fondurilor. 
EFG evită preluarea sau capitalul de 
înlocuire destinat desființării unei 
întreprinderi dobândite. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20 % în 
funcție de evoluția condițiilor pieței.
(3) Sprijinul este acordat sub forma uneia 
dintre următoarele investiții:
(a) direct de Fondul european de investiții 
(FEI) sau de alte entități însărcinate cu 
punerea în aplicare în numele Comisiei; 
sau
(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme 
de investiții care investesc în afara 
granițelor, stabilite de FEI sau de alte 
entități însărcinate cu punerea în aplicare 
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în numele Comisiei, împreună cu 
investitori privați și/sau instituții 
financiare publice naționale.

Or. en

Amendamentul 428
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Mecanismul de garantare a 

împrumuturilor
(1) Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF) oferă:
(a) contragaranții și alte modalități de 
partajare a riscurilor pentru schemele de 
garantare;
(b) garanții directe și alte modalități de 
partajare a riscurilor pentru orice alt 
intermediar financiar care îndeplinește 
criteriile de eligibilitate.
(2) LGF funcționează utilizând același 
mecanism ca elementul orientat spre 
cerere al facilității de împrumut a IMM-
urilor din cadrul programului 
Orizont 2020. El conține următoarele 
elemente:
(a) finanțarea datoriilor prin 
împrumuturi, inclusiv împrumuturi 
subordonate și de participare, sau prin 
leasing, ceea ce reduce dificultățile 
specifice cu care se confruntă IMM-urile 
în accesarea finanțării, fie din cauza 
riscului ridicat perceput, fie din lipsa 
disponibilității unor garanții colaterale 
suficiente;
(b) securizarea portofoliilor de finanțare 
prin îndatorarea IMM-urilor, care 
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mobilizează finanțarea suplimentară prin 
îndatorare pentru IMM-uri în cadrul 
modalităților adecvate de partajare a 
riscului cu instituțiile vizate. Sprijinul 
pentru aceste tranzacții este condiționat 
de un angajament al instituțiilor emitente 
de a utiliza o parte semnificativă a 
lichidității care rezultă sau a capitalului 
mobilizat pentru a acorda noi 
împrumuturi IMM-urilor într-o perioadă 
rezonabilă de timp. Valoarea acestei noi 
finanțări a datoriei se calculează în raport 
cu valoarea riscului de portofoliu 
garantat și se negociază, alături de 
perioada de timp, în mod individual cu 
fiecare instituție emitentă.
(c) Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 1 000 000 EUR 
și cu o scadență minimă de 12 luni. LGF 
este conceput astfel încât să se poată 
prezenta rapoarte privind IMM-urile 
inovatoare sprijinite, atât în ceea ce 
privește numărul, cât și volumul 
împrumuturilor.

Or. en

Amendamentul 429
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Mecanismul de capitaluri proprii pentru 

creștere (EFG)
(1) Mecanismul de capitaluri proprii 
(EFG) se concentrează asupra fondurilor 
care furnizează: capital de risc și 
finanțare de tip mezanin, cum ar fi 
împrumuturile subordonate și de 
participare, unor întreprinderi aflate în 
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curs de extindere sau în faza de creștere, 
în special celor care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, având 
totodată posibilitatea de a efectua 
investiții în fonduri aflate în faza inițială, 
împreună cu mecanismul de capitaluri 
proprii pentru cercetare și inovare (C&I) 
din cadrul Orizont 2020 și oferă scheme 
de coinvestiții pentru investitorii 
providențiali. În acest cazul investițiilor 
într-o fază timpurie, investiția din partea 
EFG nu depășește 20 % din investițiile 
totale ale Uniunii, mai puțin în cazul 
fondurilor în mai multe faze și al 
fondurilor de fonduri, pentru care 
finanțarea de către EFG și mecanismul 
de capitaluri proprii pentru C&I va fi 
furnizată în mod proporțional, pe baza 
politicii de investiții a fondurilor. Comisia 
evită preluarea sau capitalul de înlocuire 
destinat desființării unei întreprinderi 
dobândite. Comisia poate decide să 
modifice pragul de 20 % în funcție de 
evoluția condițiilor pieței.
(2) Mecanismul de capitaluri proprii al 
programului și EFG, sunt puse în 
aplicare ca elemente ale unui instrument 
financiar de capitaluri proprii unic al 
Uniunii pentru finanțarea creșterii 
întreprinderilor din Uniune și a C&I din 
faza inițială („seed”) până în faza de 
creștere, cu sprijinul financiar al 
Orizont 2020 și al prezentului program.
EFG utilizează aceleași mecanism de 
realizare precum mecanismul de 
capitaluri proprii pentru C&I care 
urmează să fie stabilit în cadrul 
Orizont 2020.
(3) Sprijinul din partea EFG este acordat 
sub forma uneia dintre următoarele 
investiții:
(a) direct de Fondul european de investiții 
(FEI) sau de alte entități însărcinate cu 
punerea în aplicare în numele Comisiei; 
sau
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(b) de fonduri de fonduri publice sau 
private sau mecanisme de investiții care 
investesc în afara granițelor, stabilite de 
FEI sau de alte entități însărcinate cu 
punerea în aplicare în numele Comisiei, 
împreună cu investitori privați și/sau 
instituții financiare publice.
(4) EFG investește în fonduri 
intermediare de capital de risc care 
investesc, la rândul lor, în IMM-uri, în 
general în fazele de expansiune și 
dezvoltare. Investițiile din cadrul EFG 
sunt investiții pe termen lung, care, de 
exemplu, de obicei implică participații cu 
o durată de 5 până la 15 ani în fonduri de 
capital de risc. În orice caz, durata de 
viață a investițiilor efectuate în cadrul 
EFG nu depășește 20 de ani de la data 
semnării acordului de delegare dintre 
Comisie și entitatea însărcinată cu 
punerea lui în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 430
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14b
Fondul de fonduri de capital de risc

Având în vedere poziția extrem de dificilă 
a pieței europene a capitalului de risc, 
precum și urgența situației, ar trebui să 
fie posibilă înființarea unui proiect-pilot 
pentru un fond de fonduri de capital de 
risc până la următoarea perioadă 
bugetară (2014-2020), finanțat parțial din 
fonduri comunitare care nu au fost 
absorbite, dar și de către alți investitori.
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Or. fr

Justificare

Capitalul de risc este o sursă esențială de finanțare pentru crearea de noi întreprinderi 
inovatoare și de IMM-uri europene cu creștere puternică, acestea confruntându-se cu 
dificultăți în accesarea finanțării bancare. Înființarea, printr-un proiect-pilot, a unui fond 
pentru fondurile de capital de risc ar contribui la combaterea crizei întrucât ar permite 
maximizarea efectului de levier al bugetului UE. Aceasta ar pune la dispoziția UE un 
instrument financiar care ar deveni operațional înainte de începerea următoarei perioade de 
programare financiară (2014-2020).

Amendamentul 431
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet care 
consultă părțile interesate. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.

Or. fr

Amendamentul 432
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
Componența comitetului respectă 
principiul echilibrului de gen. 

Or. en
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Amendamentul 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul 
în care comitetul nu emite niciun aviz, 
Comisia nu adoptă proiectul de act de 
punere în aplicare și se aplică articolul 5 
alineatul (4) al treilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Amendamentul sugerat ar însemna că un program anual de lucru propus nu ar putea fi 
adoptat în absența unui aviz (de exemplu, dacă minoritatea opozantă blochează propunerea).
În astfel de situații, Comisia va trebui să își modifice propunerea sau să o supună atenției 
Comitetului de apel.

Amendamentul 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este autorizată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 18 cu 
privire la modificările aduse detaliilor 
acțiunilor specifice stabilite în anexa II la 
prezentul regulament, dacă evoluția 
situației economice cere acest lucru sau în 
funcție de rezultatele obținute de 
mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF – Loan Guarantee 
Facility) al programului-cadru pentru 
competitivitate și inovare și de 
instrumentul de partajare a riscurilor 

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare, Comisia este autorizată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 18 cu privire la modificările aduse 
cotei de investiții din EFG în totalul 
investițiilor UE în fonduri de capital de 
risc aflate în faza inițială și componenței 
portofoliilor securizate de împrumuturi.
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(RSI – Risk Sharing Instrument) al celui 
de-al 7-lea program-cadru pentru 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor.

Or. en

Amendamentul 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este necesar din motive 
imperioase de urgență, de exemplu în caz 
de evoluție rapidă a condițiilor 
economice, procedura prevăzută la 
articolul 19 se aplică actelor delegate 
adoptate în temeiul prezentului articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Procedura de urgență
(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în 
vigoare și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecție în conformitate 
cu alineatul (2). În notificarea unui act 
delegat către Parlamentul European și 
Consiliu se precizează motivele aplicării 
procedurii de urgență.
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(2) Fie Parlamentul European, fie 
Consiliul pot formula obiecții la un act 
delegat în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 18 alineatul (5). În 
acest caz, Comisia abrogă actul fără 
întârziere ca urmare a notificării din 
partea Parlamentului European sau a 
Consiliului a deciziei de a formula 
obiecții.

Or. en

Amendamentul 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Procedura de urgență
(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în 
vigoare și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecție în conformitate 
cu alineatul (2). În notificarea unui act 
delegat către Parlamentul European și 
Consiliu se precizează motivele aplicării 
procedurii de urgență.
(2) Fie Parlamentul European, fie 
Consiliul pot formula obiecții la un act 
delegat în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 18 alineatul (5). În 
acest caz, Comisia abrogă actul fără 
întârziere ca urmare a notificării din 
partea Parlamentului European sau a 
Consiliului a deciziei de a formula 
obiecții.

Or. en
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Amendamentul 438
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul general – punctul 1 – Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul 
turismului

Textul propus de Comisie

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

Indicator de impact Situația actuală Obiectiv esențial pe termen lung (2020)
Creșterea competitivității industriale 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Creștere anuală de 1 % și creștere de 5 % în 2015

2009: -3,1 %

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

Numărul de zile pentru a înființa o întreprindere nouă: 
7 zile lucrătoare

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei 
întreprinderi noi: 3 zile lucrătoare în 2020. 

Creșterea producției manufacturiere a UE în 
industriile ecologice (modificarea în procente 
față de anul anterior)

Creștere anuală de 6 – 7 % în ultimii ani Creștere anuală de 8 % în medie în următorii zece 
ani; până în 2015, se urmărește o creștere cu 50 % a 
producției

Amendamentul Parlamentului

Obiectivul general: 1. Consolidarea competitivității durabile a întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor
Indicator de impact Situația actuală Obiectiv esențial pe termen lung (2020)
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Creșterea competitivității IMM-urilor din 
Uniunea Europeană, în comparație cu 
competitivitatea IMM-urilor de pe teritoriul 
concurenților principali ai IMM-urilor (creșterea 
competitivității industriale a UE față de 
principalii săi concurenți)

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Creștere anuală de 1 %

Modificarea sarcinii administrative și de 
reglementare pentru IMM-uri (nr. de zile și 
costurile suportate pentru a înființa o 
întreprindere nouă, timpul necesar obținerii de 
licențe și autorizații pentru demararea și 
desfășurarea activității specifice a unei 
întreprinderi)

Numărul de zile pentru a înființa o întreprindere nouă 
în 2011: 6,5 zile lucrătoare. 

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei 
întreprinderi noi la 3 zile lucrătoare. 

Costul înființării: 379 EUR. Reducerea costurilor de înființare la 100 EUR.1

Numărul statelor membre care respectă obiectivul SBA 
de a reduce la o lună timpul necesar obținerii de licențe 
și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) pentru 
demararea și desfășurarea activității specifice a unei 
întreprinderi: 2

Numărul statelor membre care respectă obiectivul SBA 
de a reduce la o lună timpul necesar obținerii de licențe 
și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) demararea 
și desfășurarea activității specifice a unei 
întreprinderi: 242

Numărul statelor membre în care există un ghișeu unic 
pentru înființarea de noi întreprinderi, astfel încât 
antreprenorii să poată desfășura toate procedurile 
necesare (de exemplu, înregistrarea, înregistrarea 
fiscală și scopuri de TVA și înregistrarea la asigurările 
sociale) printr-un singur punct de contact 
administrativ, la nivel fizic (la un ghișeu) sau virtual 
(online) sau în ambele modalități, în 2009: 18

Creșterea la 28 a numărului statelor membre în care 
există un ghișeu unic pentru înființarea de noi 
întreprinderi3

Intensitatea energetică a industriei Uniunii 
(consumul final de energie/GVA) (pentru 
UE 23) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: a se completa cu date

Productivitatea materială (GVA/ tonă consumul
material direct) (pentru UE 27)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 
0,30

2020: a se completa cu date
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Procentul de IMM-uri din Uniune care oferă 
produse sau servicii eficiente din punct de vedere 
al mediului

2011: 26 % 2020: 38 %

________________

1 Concluziile din 31 mai 2011 ale Consiliului 
Competitivitate includ un apel lansat către statele 
membre de a „reduce numărul zilelor necesare pentru 
înființarea unei întreprinderi noi la 3 zile și costurile 
aferente la 100 EUR până în 2012.
2 SBA revizuit invită statele membre ca, „până la finele 
anului 2013, să reducă la o lună timpul necesar 
obținerii de licențe și autorizații (inclusiv autorizații de 
mediu) pentru demararea și desfășurarea activității 
specifice a unei întreprinderi”. 24 de state membre au 
redus deja această perioadă la 3 luni.
3 În conformitate cu Concluziile Consiliului European 
de primăvară din anul 2006, „în toate statele membre 
trebuie să existe un ghișeu unic sau un mecanism 
similar, pentru ca toate formalitățile impuse de 
înființarea unei companii să se poată desfășura într-un 
singur punct.”

Or. en

Amendamentul 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul general – punctul 1 – Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul 
turismului

Textul propus de Comisie

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

Indicator de impact Situația actuală Obiectiv esențial pe termen lung (2020)
Creșterea competitivității industriale 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Creștere anuală de 1 % și creștere de 5 % în 2015

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

2009: -3,1 % numărul de zile pentru a înființa o 
întreprindere nouă: 7 zile lucrătoare

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei 
întreprinderi noi: 3 zile lucrătoare în 2020. 

Creșterea producției manufacturiere a UE în 
industriile ecologice (modificarea în procente 
față de anul anterior)

Creștere anuală de 6 - 7 % în ultimii ani Creștere anuală de 8 % în medie în următorii zece ani; 
până în 2015, se urmărește o creștere cu 50 % a 
producției

Amendamentul Parlamentului

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

Indicator de impact Situația actuală Obiectiv esențial pe termen lung (2020)
Creșterea competitivității industriale 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Creștere anuală de 1 % și creștere de 5 % în 2015

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

2009: -3,1 % numărul de zile pentru a înființa o 
întreprindere nouă: 7 zile lucrătoare

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei 
întreprinderi noi: 3 zile lucrătoare în 2020. Costuri: sub 
media țărilor OCDE cu venituri mari.

Creșterea producției manufacturiere a UE în Creștere anuală de 6 - 7 % în ultimii ani Creștere anuală de 8 % în medie în următorii zece ani; 
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industriile ecologice (modificarea în procente față 
de anul anterior)

până în 2015, se urmărește o creștere cu 50 % a 
producției

Or. en

Amendamentul 440
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în 
sectorul turismului – Activități de îmbunătățire a competitivității

Textul propus de Comisie

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Activități de îmbunătățire a 
competitivității
Numărul de măsuri de simplificare adoptate Programul de simplificare al Comisiei a fost actualizat 

în 2010 și este pe cale să reducă birocrația cu 25 % 
în 2012. S-au adoptat 5 măsuri de simplificare pe an 
până în 2010.

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Numărul de verificări de conformitate în ceea ce 
privește calitatea și valoarea adăugată a 

Patru verificări de conformitate, care au inclus părțile 
interesate, au fost efectuate în 2010 cu privire la 

Abordarea privind feedback-ul la verificările de 
conformitate va fi extinsă la alte politici și va conduce la 
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activităților politicile în materie de mediu, transporturi, ocupare a 
forței de muncă și industrială. Feedback-ul a inclus 
observații cu privire la legislație și la valoarea adăugată a 
activităților.

simplificări cu impact pozitiv asupra industriei. Până la 
douăsprezece verificări de conformitate sunt prevăzute, 
în scopul unei mai bune reglementări.

Nivelul de adoptare de către întreprinderi a 
produselor și a instrumentelor de producție 
europene durabile, inclusiv EMAS, eticheta 
ecologică și proiectarea ecologică

Aproximativ 35 000 de certificări ISO 14001 EMS și 
4 500 de înregistrări în EMAS, 18 000 de licențe pentru 
eticheta ecologică a UE

Un număr semnificativ de întreprinderi își 
supraveghează performanța, aplică sisteme de 
management de mediu și realizează îmbunătățiri în ceea 
ce privește productivitatea resurselor și protecția 
mediului. O parte semnificativă a producției constă în 
produse eficiente din punct de vedere al exploatării 
resurselor și al protecției mediului

Amendamentul Parlamentului

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Activități de îmbunătățire a 
competitivității 
Numărul de măsuri de simplificare adoptate Programul de simplificare al Comisiei a fost actualizat 

în 2010 și este pe cale să reducă birocrația cu 25 % 
în 2012. S-au adoptat 5 măsuri de simplificare pe an 
până în 2010.

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Numărul de verificări de conformitate în ceea ce 
privește calitatea și valoarea adăugată a 
activităților

Patru verificări de conformitate, care au inclus părțile 
interesate, au fost efectuate în 2010 cu privire la 
politicile în materie de mediu, transporturi, ocupare a 
forței de muncă și industrială. Feedback-ul a inclus 
observații cu privire la legislație și la valoarea adăugată a 
activităților.

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

Nivelul de adoptare de către întreprinderi a Aproximativ 35 000 de certificări ISO 14001 EMS și Un număr semnificativ de întreprinderi își 
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produselor și a instrumentelor de producție 
europene durabile, inclusiv EMAS, eticheta 
ecologică și proiectarea ecologică

4 500 de înregistrări în EMAS, 18 000 de licențe pentru 
eticheta ecologică a UE

supraveghează performanța, aplică sisteme de 
management de mediu și de IT și realizează îmbunătățiri 
în ceea ce privește productivitatea resurselor și protecția 
mediului. O parte semnificativă a producției constă în 
produse eficiente din punct de vedere al exploatării 
resurselor și al protecției mediului

Nivelul de adoptare de către întreprinderi a 
noilor tehnologii

Or. ro

Amendamentul 441
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în 
sectorul turismului – Dezvoltarea politicii privind IMM-urile

Textul propus de Comisie

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Dezvoltarea politicii privind IMM-urile
Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 
15 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 
21 de state membre



PE492.830v01-00 78/103 AM\908222RO.doc

RO

Publicitate sporită la nivelul UE cu privire la 
„Premiile europene pentru spiritul antreprenorial” 
prin publicații/articole mass-media în toate statele 
membre

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 60 în 2010

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 80

Reducerea termenului de înființare a unei noi 
întreprinderi și a complexității procedurilor

Reducerea termenului de înființare: 7 zile lucrătoare Reducerea termenului de înființare: 5 zile lucrătoare

Amendamentul Parlamentului

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Dezvoltarea politicii privind IMM-urile
Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 
15 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 
21 de state membre

Publicitate sporită la nivelul UE cu privire la 
„Premiile europene pentru spiritul antreprenorial” 
prin publicații/articole mass-media în toate statele 
membre

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 60 în 2010

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 80

Reducerea termenului de înființare a unei noi 
întreprinderi și a complexității procedurilor

Reducerea termenului de înființare: 7 zile lucrătoare Reducerea termenului de înființare: 3 zile lucrătoare 
până în 2020.

Or. it

Amendamentul 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în 
sectorul turismului – Dezvoltarea politicii privind IMM-urile

Textul propus de Comisie

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Dezvoltarea politicii privind IMM-urile
Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”: 15 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”: 21 de state membre

Publicitate sporită la nivelul UE cu privire la 
„Premiile europene pentru spiritul antreprenorial” 
prin publicații/articole mass-media în toate statele 
membre

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 60 în 2010

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 80

Reducerea termenului de înființare a unei noi 
întreprinderi și a complexității procedurilor

Reducerea termenului de înființare: 7 zile lucrătoare Reducerea termenului de înființare: 5 zile lucrătoare

Amendamentul Parlamentului

Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea durabilă a întreprinderilor din UE, în 
special a IMM-urilor

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Dezvoltarea politicii privind IMM-
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urile
Numărul de state membre care utilizează 
„testul IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”: 15 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”: 23 de state membre

Publicitate sporită la nivelul UE cu privire la 
„Premiile europene pentru spiritul 
antreprenorial” prin publicații/articole mass-
media în toate statele membre

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 60 în 2010

Numărul de publicații/articole mass-media din toate 
statele membre: 80

Reducerea termenului de înființare a unei noi 
întreprinderi și a complexității procedurilor

Reducerea termenului de înființare: 7 zile lucrătoare Reducerea termenului de înființare: 4 zile lucrătoare

Or. en

Amendamentul 443
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în 
sectorul turismului – Turism

Textul propus de Comisie

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Turism
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Numărul de cereri de finanțare Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile 
de propuneri) în total: aproximativ 75 pe an (media 
pentru 2011)

Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile 
de propuneri) în total: mai mult de 100 pe an

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de 
oportunități de finanțare legate de turism

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat direct 
cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-
urilor

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

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

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

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

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

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

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. it

Amendamentul 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în 
sectorul turismului – Turism

Textul propus de Comisie
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Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, 
inclusiv în sectorul turismului

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Turism
Numărul de cereri de finanțare Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 

propuneri) în total: aproximativ 75 pe an (media 
pentru 2011)

Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 
propuneri) în total: mai mult de 100 pe an 

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de 
oportunități de finanțare legate de turism

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat direct 
cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-
urilor

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

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

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

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

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

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

Amendamentul Parlamentului

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Turism și patrimoniu cultural
Numărul de cereri de finanțare Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 

propuneri) în total: aproximativ 75 pe an (media 
pentru 2011)

Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 
propuneri) în total: mai mult de 100 pe an 

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de 
oportunități de finanțare legate de turism, inclusiv 
în ceea ce privește proiectele referitoare la 

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat direct 
cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-
urilor
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conservarea, reconstrucția și răspândirea 
patrimoniului cultural

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 445
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în 
sectorul turismului – Turism

Textul propus de Comisie

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Turism
Numărul de cereri de finanțare Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 
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propuneri) în total: aproximativ 75 pe an (media 
pentru 2011)

propuneri) în total: mai mult de 100 pe an 

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de 
oportunități de finanțare legate de turism

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat direct 
cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-
urilor

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

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

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

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

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

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

Amendamentul Parlamentului

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

Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Turism
Numărul de cereri de finanțare Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 

propuneri) în total: aproximativ 75 pe an (media 
pentru 2011)

Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 
propuneri) în total: mai mult de100 pe an 

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de 
oportunități de finanțare legate de turism

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat direct 
cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-
urilor

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

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

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

Numărul de destinații care au adoptat modele 
durabile de dezvoltare a turismului promovate de 
„Destinațiile europene de excelență” și de rețeaua 
europeană a regiunilor pentru un turism durabil 

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

Mai mult de 200 de destinații adoptă modele durabile de 
dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile 
europene de excelență” (până la 30 pe an) și de rețeaua 
europeană a regiunilor pentru un turism durabil și 
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și competitiv competitiv

Numărul de destinații care au testat fezabilitatea 
indicatorilor de turism durabil: 29 în 2011 
și 12 în 2012.

Or. fr

Amendamentul 446
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Promovarea atractivității și a durabilității întreprinderilor de turism (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Obiectiv specific Promovarea atractivității și durabilității întreprinderilor de turism
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Acțiuni de susținere a atractivității 
întreprinderilor de turism
Numărul de cereri de finanțare Numărul de cereri de finanțare (pentru toate Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de 
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cererile de propuneri) în total: aproximativ 75 
pe an (media pentru 2011)

propuneri) în total: mai mult de 100 pe an

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de 
oportunități de finanțare legate de turism

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat 
direct cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-urilor

Promovarea unui model de turism durabil

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

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

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

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

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

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

Or. it

Amendamentul 447
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii

Textul propus de Comisie

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Instrumente financiare pentru creștere
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Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) și valoarea creditării

Instrumentele propuse nu sunt încă lansate și sunt 
diferite de instrumentele actuale, astfel încât datele 
referitoare la instrumentele actuale nu pot fi comparate

Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) (+/- 95 000) și valoarea creditării 
(+/-10,7 miliarde EUR)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital 
de risc și valoarea investițiilor (dintre care 
investiții transfrontaliere)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital de 
risc: (+/- 180) și valoarea investițiilor (+/- 220 de 
milioane EUR)

Amendamentul Parlamentului

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare 
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (2017)
Instrumente financiare pentru creștere

Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) în cadrul programului și 
valoarea creditării

Începând cu 31 decembrie 2011, sunt mobilizate 
împrumuturi de 10,2 miliarde EUR, destinate unui 
număr de 171 000 de IMM-uri (SMEG).

Numărul de societăți care beneficiază de garanții la 
împrumuturi (credite) (+/- 145 000) și valoarea creditării 
(+/-9,6 miliarde EUR)

Numărul de societăți care beneficiază de investiții 
de capital de risc în cadrul programului și 
volumul total investit.

Începând cu 31 decembrie 2011, sunt mobilizate 
împrumuturi CR de 1,9 miliarde EUR, destinate unui 
număr de 194 de IMM-uri (GIF).

Numărul de societăți care beneficiază de investiții de 
capital de risc în cadrul programului și volumul total 
investit: (+/- 240) și valoarea investițiilor (+/-
2,0 miliarde EUR)

Or. en

Amendamentul 448
Edit Herczog
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Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii – Instrumente 
financiare pentru creștere

Textul propus de Comisie

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Instrumente financiare pentru creștere
Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) și valoarea creditării

Instrumentele propuse nu sunt încă lansate și sunt 
diferite de instrumentele actuale, astfel încât datele 
referitoare la instrumentele actuale nu pot fi comparate

Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) (+/- 95 000) și valoarea creditării 
(+/-10,7 miliarde EUR)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital 
de risc și valoarea investițiilor (dintre care 
investiții transfrontaliere)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital de risc: 
(+/- 180) și valoarea investițiilor (+/- 220 de milioane 
EUR)

Amendamentul Parlamentului

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Instrumente financiare pentru creștere
Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) și valoarea creditării

Instrumentele propuse nu sunt încă lansate și sunt 
diferite de instrumentele actuale, astfel încât datele 
referitoare la instrumentele actuale nu pot fi comparate

Numărul de societăți care primesc garanții la 
împrumuturi (credite) (+/- 95 000) și valoarea creditării 
(+/-10,7 miliarde EUR)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital 
de risc și valoarea investițiilor (dintre care 
investiții transfrontaliere)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital de risc: 
(+/- 180) și valoarea investițiilor (+/-
220 de milioane EUR)
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(nou) Numărul de state membre care participă la 
programele de capitaluri și împrumuturi

La program ar trebui să participe instituții financiare 
din cel puțin 20 (sau din toate cele 27) de state membre.

Or. hu

Justificare

Întrucât de programul de garantare al PCI-EIP au beneficiat instituții financiare din 11 state membre, instrumentele financiare din cadrul 
programului COSME trebuie puse la dispoziția instituțiilor din statele membre care încă nu au fost implicate, în baza unor prevederi speciale.

Amendamentul 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale – Rețeaua întreprinderilor 
europene

Textul propus de Comisie

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Rețeaua întreprinderilor europene Rețeaua întreprinderilor europene Rețeaua întreprinderilor europene 
Numărul de acorduri de parteneriat semnate Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 1 950 

(2010)
Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 3 000 pe an

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a 
„culturii mărcii” (de exemplu, sensibilizarea cu 

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii 
mărcii”: nu a fost măsurată încă

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii 
mărcii”: 30 % din IMM-urile abordate
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privire la mărci în rândul IMM-urilor)

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-
uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a 
serviciilor specifice)

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri 
care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a 
serviciilor specifice): 78 %

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri 
care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a 
serviciilor specifice): >80 %

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii 
de sprijin

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de 
sprijin: 435 000 (2010)

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de 
sprijin: 500 000 pe an

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente 
de brokeraj și la misiuni ale companiilor

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de 
brokeraj și la misiuni ale companiilor: 45 000 (2010)

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de 
brokeraj și la misiuni ale companiilor: 60 000 pe an

Amendamentul Parlamentului

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Rețeaua întreprinderilor europene Rețeaua întreprinderilor europene Rețeaua întreprinderilor europene 
Numărul de acorduri de parteneriat semnate Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 1 950 

(2010)
Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 3 000 pe an

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a 
„culturii mărcii” (de exemplu, sensibilizarea cu 
privire la mărci în rândul IMM-urilor)

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii 
mărcii”: nu a fost măsurată încă

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii 
mărcii”: 30 % din IMM-urile abordate

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-
uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a 
serviciilor specifice)

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri 
care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a 
serviciilor specifice): 78 %

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri 
care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a 
serviciilor specifice): ≥ 85 %

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii 
de sprijin

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de 
sprijin: 435 000 (2010)

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de 
sprijin: 500 000 pe an

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente 
de brokeraj și la misiuni ale companiilor

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de 
brokeraj și la misiuni ale companiilor: 45 000 (2010)

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de 
brokeraj și la misiuni ale companiilor: 60 000 pe an
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Or. en

Amendamentul 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale – Servicii de sprijin furnizate 
IMM-urilor pe piețele din afara UE

Textul propus de Comisie

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Servicii de sprijin furnizate IMM-urilor 
pe piețele din afara UE
Ponderea (%) IMM-urilor implicate în activitățile 
internaționale (exporturi, importuri, ISD și alte 
activități) în afara UE

13 % (2009) 17 % (2017)

Amendamentul Parlamentului

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Servicii de sprijin furnizate IMM-urilor 
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pe piețele din afara UE
Ponderea (%) IMM-urilor implicate în activitățile 
internaționale (exporturi, importuri, ISD și alte 
activități) în afara UE

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Amendamentul 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
Detalii privind serviciile furnizate de 
Rețeaua întreprinderilor europene 
menționate la articolul 9a
1. Informații, feedback, servicii în materie 
de cooperare și internaționalizare a 
întreprinderilor pe piața unică și în țările 
terțe:
(a) difuzarea de informații privind 
funcționarea pieței interne a bunurilor și 
serviciilor și oportunităților oferite de 
aceasta, inclusiv informații legate de 
legislația Uniunii, standardele și 
oportunitățile de achiziții publice, accesul 
la finanțare și durabilitatea IMM-urilor;
(b) promovarea din proprie inițiativă și în 
mod activ a inițiativelor, politicilor și 
programelor Uniunii relevante pentru 
IMM-urile din regiunile respective și 
furnizarea de informații IMM-urilor cu 
privire la procedurilor de cerere pentru 
astfel de programe;
(c) exploatarea instrumentelor care 
permit măsurarea impactului legislației 
existente asupra IMM-urilor;
(d) contribuția la realizarea evaluărilor de 
impact ale Comisiei;
(e) exploatarea altor instrumente adecvate 
pentru a încuraja IMM-urile să participe 
la procesul decizional european;
(f) acordarea de asistență IMM-urilor 
pentru dezvoltarea de activități 
transfrontaliere și de rețele 
internaționale;
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(g) sprijinirea IMM-urilor în găsirea de 
parteneri comerciali relevanți în sectorul 
privat sau în cel public prin instrumente 
adecvate.
2. Servicii de inovare și de transfer al 
tehnologiilor și cunoștințelor:
(a) diseminarea de informații și 
sensibilizarea în ceea ce privește politicile, 
legislația și programele de asistență în 
materie de inovare;
(b) participarea la diseminarea și 
exploatarea rezultatelor cercetării;
(c) furnizarea de servicii de brokeraj 
pentru transferul de tehnologii și 
cunoștințe, precum și pentru constituirea 
de parteneriate între toți actorii care sunt 
parte la inovație;
(d) stimularea capacităților 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
de a inova;
(e) facilitarea legăturii cu alte servicii din 
domeniul inovării, inclusiv cu serviciile 
referitoare la proprietatea intelectuală.
3. Servicii de încurajare a participării 
IMM-urilor la programul Orizont 2020:
(a) sensibilizarea IMM-urilor cu privire la 
programul Orizont 2020;
(b) acordarea de asistență IMM-urilor în 
identificarea propriilor necesități 
tehnologice și de dezvoltare și în găsirea 
de parteneri relevanți;
(c) acordarea de asistență IMM-urilor în 
pregătirea și coordonarea propunerilor de 
proiecte pentru participarea la programul 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Adăugire la amendamentul 77 (proiectul de raport) la punctul 1 litera (b): „din regiunile 
respective”
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Amendamentul 452
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminată

Or. en

Amendamentul 453
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminată.

Or. sl

Amendamentul 454
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiune eliminată

Or. en

Amendamentul 455
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF) este pus în aplicare 
ca element al unui instrument financiar 
unic al UE pentru finanțarea prin împrumut 
a creșterii și a CDI pentru întreprinderile 
din UE, utilizând același mecanism de 
realizare ca elementul orientat spre cerere 
al facilității de împrumut a IMM-urilor în 
cadrul Orizont 2020 (RSI II), conform 
modalităților stabilite mai jos.

3. Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF) este pus în aplicare 
ca element al unui instrument financiar 
unic al UE pentru finanțarea prin împrumut 
a creșterii și a CDI pentru întreprinderile 
din UE, utilizând același mecanism de 
realizare ca elementul orientat spre cerere 
al facilității de împrumut a IMM-urilor în 
cadrul Orizont 2020 (RSI II), conform 
modalităților stabilite mai jos. Acest 
mecanism se aplică pe parcursul tuturor 
etapelor ciclului de viață al întreprinderii: 
înființare, dezvoltare și transfer, fără 
diferențiere în funcție de activități sau de 
dimensiunea pieței. Acest mecanism se 
aplică, de asemenea, oricărui tip de 
investiții, inclusiv investițiilor 
necorporale.

Or. es

Amendamentul 456
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creștere (EFG)

eliminată

1. EFG se concentrează asupra fondurilor 
care furnizează capital de risc și finanțare 
de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile 
subordonate și de participare, unor 
întreprinderi aflate în curs de extindere 
sau în faza de creștere, în special celor 
care își desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier, având totodată 
posibilitatea de a efectua investiții în 
întreprinderile aflate în faza inițială, 
împreună cu mecanismul de capitaluri 
proprii pentru CDI din cadrul 
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Orizont 2020. În acest din urmă caz, 
investițiile EFG nu depășesc 20 % din 
investițiile totale ale UE, mai puțin în 
cazul fondurilor în mai multe faze, pentru 
care finanțarea de către EFG și 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI va fi furnizată în mod proporțional, 
pe baza politicii de investiții a fondurilor. 
EFG evită preluarea sau capitalul de 
înlocuire destinat desființării unei 
întreprinderi dobândite. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20 % în 
funcție de evoluția condițiilor pieței.
2. Sprijinul este acordat sub forma uneia 
dintre următoarele investiții:
(a) direct de Fondul european de investiții 
(FEI) sau de alte entități însărcinate cu 
punerea în aplicare în numele Comisiei; 
sau
(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme 
de investiții care investesc în afara 
granițelor, stabilite de FEI sau de alte 
entități însărcinate cu punerea în aplicare 
în numele Comisiei, împreună cu 
investitori privați și/sau instituții 
financiare publice naționale.

Or. en

Amendamentul 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. EFG se concentrează asupra fondurilor 
care furnizează capital de risc și finanțare 
de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile 
subordonate și de participare, unor 
întreprinderi aflate în curs de extindere sau 
în faza de creștere, în special celor care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier, având totodată posibilitatea 

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

de a efectua investiții în întreprinderile 
aflate în faza inițială, împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI din cadrul Orizont 2020. EFG evită
preluarea sau capitalul de înlocuire destinat 
desființării unei întreprinderi dobândite.

Or. en

Justificare

Pragul de 20 % va reduce flexibilitatea și va constitui un obstacol pentru utilizarea, ca 
instrument unic, a mecanismelor de capitaluri proprii ale programelor COSME și 
Orizont 2020.

Amendamentul 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2 litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme de 
investiții care investesc în afara granițelor, 
stabilite de FEI sau de alte entități 
însărcinate cu punerea în aplicare în 
numele Comisiei, împreună cu investitori 
privați și/sau instituții financiare publice 
naționale.

(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme de 
investiții care investesc în afara granițelor, 
stabilite de FEI sau de alte entități (inclusiv 
de administratori din sectorul privat și de 
operatori naționali) însărcinate cu punerea 
în aplicare în numele Comisiei, împreună 
cu investitori din sectorul privat și/sau 
instituții financiare publice naționale.

Or. en
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Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă în mod clar faptul că administratorii din sectorul privat și 
operatorii naționali pot fi însărcinați cu punerea în aplicare, iar rolul lor nu se rezumă la 
asigurarea coinvestițiilor.

Amendamentul 459
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2 litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme de 
investiții care investesc în afara granițelor, 
stabilite de FEI sau de alte entități 
însărcinate cu punerea în aplicare în 
numele Comisiei, împreună cu investitori 
privați și/sau instituții financiare publice 
naționale.

(b) de fonduri de fonduri sau mecanisme de 
investiții care investesc în afara granițelor, 
stabilite de FEI sau de alte entități 
însărcinate cu punerea în aplicare în 
numele Comisiei, împreună cu investitori 
privați, instituții financiare publice 
naționale și operatori de capital de risc 
care activează la nivel regional și local.

Or. it

Justificare

Fiind întreprinderi mici, IMM-urile au nevoie de investitori locali în etapele inițiale ale 
existenței lor, inclusiv pentru reducerea la minimum a disfuncționalităților pieței, cauzate de 
eventualele asimetrii informaționale.

Amendamentul 460
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF)

eliminată

1. LGF este gestionat de FEI sau de alte 
entități însărcinate cu punerea în aplicare 
în numele Comisiei. Mecanismul oferă:
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contragaranții și alte modalități de 
partajare a riscurilor pentru schemele de 
garantare;
garanții directe și alte modalități de 
partajare a riscurilor pentru orice alt 
intermediar financiar care îndeplinește 
criteriile de eligibilitate.
2. Mecanismul LGF este compus din 
următoarele două acțiuni:
prima acțiune, finanțarea datoriilor prin 
credite sau leasing, inclusiv 
împrumuturile subordonate și de 
participare, reduce dificultățile specifice 
cu care se confruntă IMM-urile în
accesarea finanțării, fie din cauza riscului 
ridicat perceput sau din lipsa 
disponibilității unor garanții colaterale 
suficiente;
a doua acțiune, securizarea portofoliilor 
de finanțare a datoriilor IMM-urilor, 
mobilizează finanțarea suplimentară a 
datoriilor IMM-urilor în cadrul 
modalităților adecvate de partajare a 
riscului cu instituțiile vizate. Sprijinul 
pentru aceste tranzacții este condiționat 
de un angajament al instituțiilor emitente 
de a utiliza o parte semnificativă a 
lichidității care rezultă sau a capitalului 
mobilizat pentru a acorda noi 
împrumuturi IMM-urilor într-o perioadă 
rezonabilă de timp. Valoarea acestei noi 
finanțări a datoriei se calculează în raport 
cu valoarea riscului de portofoliu 
garantat și se negociază, alături de 
perioada de timp, în mod individual cu 
fiecare instituție emitentă.
3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 150 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. LGF 
este conceput astfel încât să se poată 
prezenta rapoarte privind IMM-urile 
inovatoare sprijinite, atât în ceea ce 
privește numărul, cât și volumul 
împrumuturilor.
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Or. en

Amendamentul 461
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 150 000 EUR și
cu o scadență minimă de 12 luni. LGF este 
conceput astfel încât să se poată prezenta 
rapoarte privind IMM-urile inovatoare 
sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, 
cât și volumul împrumuturilor.

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile cu o scadență minimă 
de 12 luni.

În fiecare acord de punere în aplicare 
încheiat cu un intermediar financiar se 
menționează o valoare maximă a 
împrumutului, eligibilă pentru 
mecanismul LGF. Valoarea astfel definită 
ia în considerare obiectivele stabilite, tipul 
de întreprinderi și tipul de acțiuni vizate 
de acordul respectiv. Ea nu poate 
depăși 300 000 EUR.
LGF este conceput astfel încât să se poată 
elabora diferite rapoarte în funcție de 
tipurile de întreprinderi identificate în 
Recomandarea 2003/361/CE privind 
definirea IMM-urilor, atât în ceea ce 
privește numărul, cât și volumul 
împrumuturilor.

Or. fr

Justificare

Pragul de 150 000 EUR penalizează micile întreprinderi. Acest prag exclude sprijinul 
acordat măsurilor care în prezent beneficiază de asistență prin garanția pentru IMM-uri. 
Totodată, pragul privează aceste întreprinderi de orice altă finanțare, întrucât, având în 
vedere caracteristicile lor, ele nu mai pot fi eligibile în temeiul EFG (mecanismul de capital 
de risc) sau al instrumentelor Orizont 2020, deoarece aceste instrumente se referă la alte 
obiective și întreprinderi-țintă. De asemenea, aceste întreprinderi nu beneficiază de asistență 
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în temeiul instrumentelor financiare ale FEDER.

Amendamentul 462
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 150 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. LGF este 
conceput astfel încât să se poată prezenta 
rapoarte privind IMM-urile inovatoare 
sprijinite, atât în ceea ce privește 
numărul, cât și volumul împrumuturilor.

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 150 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. De 
asemenea, LGF acoperă împrumuturi mai 
mari de 150 000 EUR în situațiile în care 
IMM-urile care îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate din cadrul COSME nu 
îndeplinesc și criteriile de eligibilitate ale
componentei pentru IMM-uri a facilității 
de împrumut din cadrul Orizont 2020 și 
care au o scadență minimă de 12 luni. 
Intermediarilor financiari le revine 
responsabilitatea de a demonstra dacă 
IMM-ul este sau nu eligibil în 
conformitate cu componenta pentru 
IMM-uri a facilității de împrumut din 
cadrul Orizont 2020. Comisia poate 
formula recomandări pentru situații 
exemplare în care LGF acoperă 
împrumuturile peste 150 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 463
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
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împrumuturile de până la 150 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. LGF este 
conceput astfel încât să se poată prezenta 
rapoarte privind IMM-urile inovatoare 
sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, 
cât și volumul împrumuturilor.

împrumuturile de până la 500 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. LGF este 
conceput astfel încât să se poată prezenta 
rapoarte privind IMM-urile inovatoare 
sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, 
cât și volumul împrumuturilor.

Or. it

Justificare

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Amendamentul 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 150 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. LGF este 
conceput astfel încât să se poată prezenta 
rapoarte privind IMM-urile inovatoare 
sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, 
cât și volumul împrumuturilor.

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de până la 1 000 000 EUR
și cu o scadență minimă de 12 luni. LGF 
este conceput astfel încât să se poată 
prezenta rapoarte privind IMM-urile 
inovatoare sprijinite, atât în ceea ce 
privește numărul, cât și volumul 
împrumuturilor.

Or. en


