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Amendamentul 1
Paul Rübig, Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-1. subliniază că toate măsurile prevăzute 
pentru sprijinirea antreprenoriatului la 
nivel naţional şi european trebuie să 
vizeze toate formele acestuia, de exemplu 
profesiile liberale, cooperativele, 
întreprinderile artizanale şi 
întreprinderile sociale.

Or. de

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. reaminteşte că aptitudinile şi capacităţile 
economice şi antreprenoriale reprezintă 
competenţe esenţiale în domeniul învăţării 
pe tot parcursul vieţii şi că, din cauza ratei 
scăzute de creştere economică şi a 
numărului mare de şomeri, în special în 
rândul tinerilor, este nevoie de măsuri 
ferme pe termen scurt şi mediu în vederea 
consolidării antreprenoriatului;

1. reaminteşte că aptitudinile şi capacităţile 
economice şi antreprenoriale reprezintă 
competenţe esenţiale în domeniul învăţării 
pe tot parcursul vieţii şi că, din cauza ratei 
scăzute de creştere economică şi a 
numărului mare de şomeri, în special în 
rândul tinerilor, este nevoie de măsuri 
ferme pe termen scurt şi mediu în vederea 
consolidării şi facilitării antreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 3
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 2
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. recunoaşte competenţele statelor 
membre în domeniul formării economice şi 
antreprenoriale; consideră că iniţiativele 
UE ar putea şi ar trebui să ofere un 
sprijin util statelor membre în exercitarea 
competenţelor respective;

2. recunoaşte competenţele statelor 
membre în domeniul formării economice şi 
antreprenoriale; consideră că programele 
de formare sunt adesea mai bine orientate 
şi mai rentabile dacă sunt structurate la 
nivel local sau naţional în vederea 
satisfacerii nevoilor locale imediate;

Or. en

Amendamentul 4
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. recunoaşte competenţele statelor 
membre în domeniul formării economice şi 
antreprenoriale; consideră că iniţiativele 
UE ar putea şi ar trebui să ofere un sprijin
util statelor membre în exercitarea 
competenţelor respective;

2. recunoaşte competenţele statelor 
membre în domeniul formării economice şi 
antreprenoriale; consideră că iniţiativele 
UE ar putea şi ar trebui să completeze util 
acţiunile statelor membre în acest 
domeniu, în special prin cooperare şi 
schimbul de bune practici;

Or. en

Amendamentul 5
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. recunoaşte competenţele statelor 
membre în domeniul formării economice şi 
antreprenoriale; consideră că iniţiativele 
UE ar putea şi ar trebui să ofere un sprijin 
util statelor membre în exercitarea 

2. recunoaşte competenţele statelor 
membre în domeniul formării economice, 
sociale, de muncă şi antreprenoriale; 
consideră că iniţiativele UE ar putea şi ar 
trebui să ofere un sprijin util statelor 
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competenţelor respective; membre în exercitarea competenţelor 
respective;

Or. es

Amendamentul 6
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază faptul că este necesar să se 
ofere stimulente pentru angajatorii care le 
oferă persoanelor slab calificate sau 
necalificate (inclusiv persoanelor de etnie 
romă) posibilităţi de formare şi şansa de a 
acumula experienţă practică direct la 
locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate;

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent în contextul actual de 
nesiguranţă economică; este de părere că 
UE şi statele membre ar trebui să îşi 
intensifice eforturile coordonate de 
îmbunătăţire a culturii antreprenoriale în 
Europa şi să exploreze posibilitatea de a-
şi stabili obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate;
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Or. en

Amendamentul 8
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate;

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să adopte măsuri
concrete pentru ca antreprenoriatul să 
devină din nou mai atractiv ca alternativă 
la activităţile salariate;

Or. en

Amendamentul 9
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească 
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate;

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească 
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv, în special în domenii şi sectoare a 
căror dezvoltare ar putea fi strategică 
pentru societatea şi economia UE;
consideră că, în acest sens, ar trebui 
creată o legătură puternică între 
iniţiativele care au ca scop stimularea 
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antreprenoriatului şi Comunicarea 
privind politica industrială publicată de 
Comisie în cadrul Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 10
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească 
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate;

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească 
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate; observă, în acest context, în 
special potenţialul antreprenorial al 
specialiştilor care au acumulat deja 
experienţă şi cunoştinţe vaste; 

Or. de

Amendamentul 11
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească 
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 

3. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
numărul în scădere al cetăţenilor UE care 
iau în considerare posibilitatea de a lucra 
independent; este de părere că UE şi statele 
membre ar trebui să îşi stabilească 
obiective concrete pentru ca 
antreprenoriatul să devină din nou mai 
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atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate;

atractiv ca alternativă la activităţile 
salariate; consideră că este esenţială 
evoluţia informaţiilor privind auto-
antreprenoriatul; invită statele membre să 
promoveze un cadru legislativ stabil, clar 
şi favorabil auto-antreprenoriatului;

Or. fr

Amendamentul 12
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare;

4. ia act de măsurile şi iniţiativele propuse 
de Comisie privind formarea 
antreprenorială şi solicită statelor membre 
să le pună neîntârziat în aplicare;

Or. es

Amendamentul 13
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare;

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare; salută importanţa 
acordată de planul de acţiune educaţiei şi 
formării antreprenoriale, statele membre 
fiind invitate în special să considere 
spiritul de întreprindere ca fiind o 
competenţă-cheie în programele de 
educaţie şi de formare; 

Or. fr
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Amendamentul 14
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare;

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare; subliniază că 
Comisia ar trebui să extindă promovarea 
educaţiei antreprenoriale pentru a include 
toate categoriile de vârstă, începând cu 
copiii, cu scopul de a insufla o cultură 
antreprenorială;

Or. en

Amendamentul 15
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare;

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare; subliniază valoarea 
adăugată a iniţiativei UE „Noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă” 
pentru dobândirea de competenţe şi 
abilităţi antreprenoriale;

Or. de

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula
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Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare;

4. salută măsurile şi iniţiativele propuse de 
Comisie privind formarea antreprenorială 
şi solicită statelor membre să le pună 
neîntârziat în aplicare, în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii;

Or. en

Amendamentul 17
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că, pentru a oferi 
potenţialilor noi antreprenori 
competenţele de a gestiona o întreprindere 
astfel încât să îi îmbunătăţească 
contribuţia pozitivă adusă societăţii, în 
acelaşi timp reducând la minimum 
consecinţele negative asupra oamenilor şi 
mediului, ar trebui adoptate iniţiative care 
să includă criterii ferme privind 
sustenabilitatea şi responsabilitatea 
socială în formarea antreprenorială;

Or. en

Amendamentul 18
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. speră ca măsurile şi acţiunile care 
promovează antreprenoriatul la nivel 
european sau naţional vor viza toate 
tipurile de modele de întreprinderi: 
cooperative, centrele meşteşugăreşti, 
profesiile liberale şi întreprinderile 
sociale;

Or. en

Amendamentul 19
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că Reţeaua reprezentanţilor 
IMM-urilor reprezintă un forum central 
pentru schimbul de cele mai bune practici 
şi pentru evaluarea progreselor înregistrate 
în implementare;

5. consideră că Reţeaua reprezentanţilor 
IMM-urilor reprezintă un potenţial forum 
central pentru schimbul de cele mai bune 
practici şi pentru evaluarea progreselor 
înregistrate în implementare;

Or. en

Amendamentul 20
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 

6. ia act de introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, dacă consideră 
insuficiente resursele financiare 
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antreprenoriale, deoarece acestea 
urmăresc crearea de locuri de muncă 
durabile şi nu duc la apariţia unor efecte 
de balast semnificative;

prevăzute în acest sens; în această 
privinţă, subliniază nevoia urgentă de a 
consolida o politică privind locurile de 
muncă pentru tineret care să acorde 
credit fiecărui loc de muncă creat pentru 
tinerii antreprenori care dezvoltă iniţiative 
în sectoare emergente;

Or. es

Amendamentul 21
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

6. sprijină cu hotărâre introducerea 
preconizată a garanţiei pentru tineret, 
precum şi disponibilitatea de a aloca 
fonduri suficiente în acest sens ca un prim 
instrument de atenuare a efectelor 
şomajului masiv din rândul tinerilor, în 
special din ţările profund afectate de 
criză; subliniază importanţa măsurilor 
prevăzute pentru sprijinirea 
antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 22
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. salută introducerea preconizată a
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

6. salută obiectivele ambiţioase din spatele
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea statelor membre de a aloca 
fonduri pentru a soluţiona şomajul în 
rândul tinerilor; subliniază importanţa 
măsurilor prevăzute pentru sprijinirea 
antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 23
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative; propune ca statele membre 
să poată solicita fonduri suplimentare din 
Fondul european de ajustare la 
globalizare pentru măsuri pe termen 
scurt, cum ar fi acordarea de sprijin şi de 
consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi; 

Or. de
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Amendamentul 24
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază că 
nivelul finanţărilor nu ar trebui redus pe 
parcursul negocierilor privind CFM;
subliniază importanţa măsurilor prevăzute 
pentru sprijinirea antreprenoriatului şi a 
formării antreprenoriale, deoarece acestea 
urmăresc crearea de locuri de muncă 
durabile şi nu duc la apariţia unor efecte de 
balast semnificative;

Or. en

Amendamentul 25
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative;

6. salută introducerea preconizată a 
garanţiei pentru tineret, precum şi 
disponibilitatea de a aloca fonduri 
suficiente în acest sens; subliniază 
importanţa măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului şi a formării 
antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile şi nu 
duc la apariţia unor efecte de balast 
semnificative; invită Comisia şi statele 
membre să evalueze măsuri care să 
favorizeze reduceri fiscale pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii care 
angajează tineri;



AM\939607RO.doc 15/54 PE513.283v01-00

RO

Or. it

Amendamentul 26
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. invită Comisia să consolideze măsurile 
de însoţire, de consultanţă şi de asistenţă 
pentru întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile cele mai mici, realizate cu 
ajutorul organizaţiilor intermediare şi să 
instituie programe care să favorizeze 
măsuri de orientare şi de asistenţă 
desfăşurate de antreprenori în vârstă 
motivaţi să îndeplinească funcţia de 
mentor sau de tutore pentru tinerii 
antreprenori care înfiinţează o 
întreprindere sau care scot în evidenţă 
întreprinderile în criză, punând la 
dispoziţie know-how-ul şi experienţa;

Or. it

Amendamentul 27
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6b. invită Comisia să promoveze crearea 
unor clustere, a unor reţele de 
întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi 
care să sprijine avantaje competitive, să 
facă posibilă beneficierea de 
administrarea comună a resurselor 
umane şi care să ducă la o creştere a 
competitivităţii;
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Or. it

Amendamentul 28
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6c. constată că întreprinderile mici şi 
mijlocii care adoptă tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se 
dezvoltă într-un ritm de la două la trei ori 
mai rapid. Prin urmare, solicită Comisiei 
să promoveze măsuri care să permită 
antreprenorilor să beneficieze de toate 
oportunităţile oferite de piaţa unică 
digitală.

Or. it

Amendamentul 29
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori şi să sporească numărul 
punctelor naţionale de contact, acolo unde 
este încă necesar; propune să se recurgă 
într-o măsură mai mare la structurile 
existente ale Reţelei întreprinderilor 
europene; consideră că se impune un 
obiectiv de 10 000 de schimburi/an;

7. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori şi să sporească numărul 
punctelor naţionale de contact, acolo unde 
este încă necesar; propune să se recurgă 
într-o măsură mai mare la structurile 
existente ale Reţelei întreprinderilor 
europene; consideră că se impune un 
obiectiv ambiţios şi realist pentru 
numărul de schimburi/an;

Or. en
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Amendamentul 30
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori şi să sporească numărul 
punctelor naţionale de contact, acolo unde 
este încă necesar; propune să se recurgă 
într-o măsură mai mare la structurile 
existente ale Reţelei întreprinderilor 
europene; consideră că se impune un 
obiectiv de 10 000 de schimburi/an;

7. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori şi să sporească numărul 
punctelor naţionale de contact, acolo unde 
este încă necesar; propune să se recurgă 
într-o măsură mai mare la structurile 
existente ale Reţelei întreprinderilor 
europene; consideră că se impune un 
obiectiv de 10 000 de schimburi/an şi o 
creştere economică de minimum 10 % pe 
an până la atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 31
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. consideră că dezvoltarea în continuare 
a programului de schimb Leonardo are 
un potenţial major şi subliniază 
necesitatea aşa-numitelor „organisme 
intermediare”, care sprijină IMM-urile în 
activităţile organizatorice (de exemplu 
identificarea de sedii şi de parteneri 
adecvaţi în străinătate); subliniază 
potenţialul antreprenorial al absolvenţilor 
unui sistem de formare dublă (ucenicie la 
locul de muncă)

Or. de
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Amendamentul 32
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi 
acordarea de sprijin şi de consiliere la 
înfiinţarea unei întreprinderi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi
acordarea de sprijin şi de consiliere la 
înfiinţarea unei întreprinderi;

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare atâta 
timp cât sunt utilizate pentru măsuri pe 
termen scurt, cum ar fi acordarea de sprijin 
şi de consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi, şi nu pentru a justifica 
delocalizarea suplimentară a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 34
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. propune ca statele membre să poată
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi acordarea 
de sprijin şi de consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi;

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi acordarea 
de sprijin şi de consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi; constată, de asemenea, 
necesitatea de a îmbunătăţi accesul la 
credit al întreprinderilor.

Or. it

Amendamentul 35
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi acordarea 
de sprijin şi de consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi;

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare şi din 
Fondul social european pentru măsuri pe 
termen scurt, cum ar fi acordarea de sprijin 
şi de consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 36
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi acordarea 

8. propune ca statele membre să poată 
solicita fonduri suplimentare din Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru 
măsuri pe termen scurt, cum ar fi acordarea 
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de sprijin şi de consiliere la înfiinţarea unei 
întreprinderi;

de sprijin şi de consiliere la înfiinţarea şi 
transferul unei întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 37
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. propune interconectarea mai puternică a 
instrumentelor existente şi viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului, precum 
Fondul social european, Fondul 
european de ajustare la globalizare, 
garanţia pentru tineret şi programul 
Erasmus pentru tinerii antreprenori,
pentru a crea stimulente şi sinergii pe plan 
naţional şi local;

9. propune interconectarea mai puternică a 
instrumentelor existente şi viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului pentru a crea 
stimulente şi sinergii pe plan naţional şi 
local;

Or. en

Amendamentul 38
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. propune interconectarea mai puternică
a instrumentelor existente şi viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului, precum 
Fondul social european, Fondul european 
de ajustare la globalizare, garanţia pentru 
tineret şi programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori, pentru a crea stimulente şi
sinergii pe plan naţional şi local;

9. propune coordonarea îndeaproape a 
instrumentelor existente şi viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului, precum 
Fondul social european, Fondul european 
de ajustare la globalizare, garanţia pentru 
tineret şi programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori, pentru a crea sinergii pe plan 
naţional şi regional;

Or. en
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Amendamentul 39
Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. propune interconectarea mai puternică a 
instrumentelor existente şi viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului, precum 
Fondul social european, Fondul european 
de ajustare la globalizare, garanţia pentru 
tineret şi programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori, pentru a crea stimulente şi 
sinergii pe plan naţional şi local;

9. propune interconectarea mai puternică a 
instrumentelor existente şi viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului, precum 
Fondul social european, Fondul european 
de ajustare la globalizare, garanţia pentru 
tineret şi programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori, pentru a crea stimulente şi 
sinergii pe plan naţional, regional şi local;

Or. en

Amendamentul 40
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 – litera -a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(-a) includerea formării antreprenoriale 
în programele şcolilor naţionale, în 
special a elementelor practice, precum 
proiecte şcolare de societăţi comerciale şi 
stagii obligatorii înainte de terminarea 
ciclului secundar de învăţământ;

Or. en

Amendamentul 41
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 – litera b
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(b) numărul persoanelor care participă la 
măsuri antreprenoriale în cadrul 
garanţiei pentru tineret,

(b) numărul persoanelor care participă la 
programe de mobilitate pentru noii 
antreprenori, în special tineri;

Or. en

Amendamentul 42
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 – litera c

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(c) numărul persoanelor care intenţionează
să înfiinţeze o întreprindere;

(c) numărul persoanelor care doresc să 
înfiinţeze o întreprindere, după ce au luat 
parte la aceste iniţiative;

Or. en

Amendamentul 43
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;

11. încurajează statele membre să 
promoveze strategii în vederea formării 
antreprenoriale la nivel naţional, regional 
şi local; subliniază importanţa elementelor 
practice şi interactive ale formării 
economice şi antreprenoriale;

Or. en
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Amendamentul 44
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
speră ca aceste strategii să acorde o 
atenţie semnificativă impactului social şi 
asupra mediului al antreprenoriatului la 
nivelul comunităţilor locale; subliniază 
importanţa elementelor practice şi 
interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 45
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
speră ca aceste strategii să includă toate 
formele de întreprinderi; subliniază 
importanţa elementelor practice şi 
interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;
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Or. en

Amendamentul 46
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi); 
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale şi nevoia de a insufla o 
cultură antreprenorială;

Or. en

Amendamentul 47
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi);
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice şi 
antreprenoriale;

11. solicită statelor membre să se angajeze 
să adopte până în 2015 strategii naţionale 
în vederea integrării formării 
antreprenoriale în programele şcolare 
(ciclul primar şi secundar, învăţământul 
profesional, superior şi pentru adulţi);
subliniază importanţa elementelor practice 
şi interactive ale formării economice, 
sociale, de muncă şi antreprenoriale;

Or. es
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Amendamentul 48
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. reaminteşte că, pe perioadă de criză, 
forma cooperatistă a întreprinderii a 
demonstrat o mai mare rezistenţă în 
comparaţie cu multe întreprinderi 
tradiţionale, datorită unui model de 
guvernanţă bazat pe proprietatea comună, 
pe un proces decizional controlat de 
membri şi pe metoda acumulării de 
capital; invită Comisia, prin urmare, să 
sprijine, cu ajutorul unor măsuri ad-hoc, 
acest model de întreprindere, ca 
alternativă posibilă la faliment şi pentru a 
salva acţiunile în criză, întrucât 
garantează înrădăcinarea în economia 
locală, favorizează dezvoltarea durabilă şi 
limitează delocalizarea;

Or. it

Amendamentul 49
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. consideră că educaţia şi formarea 
profesională (EFP) poate oferi 
competenţele, cunoştinţele şi abilităţile 
necesare pe piaţa muncii, în special 
pentru consiliere în caz de şomaj şi 
căutare individualizată a unui loc de 
muncă; invită Comisia şi statele membre 
să consolideze EFP în întreaga Europă în 
scopul sporirii transparenţei, 
recunoaşterii şi calităţii competenţelor şi 
calificărilor, facilitând mobilitatea 
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cursanţilor şi a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 50
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază că o bună cunoaştere a 
modului de funcţionare a pieţelor, a 
sistemelor financiare şi cunoştinţele 
economice sunt esenţiale pentru 
guvernanţă şi, prin urmare, ar trebui 
incluse în sistemele naţionale de educaţie, 
precum şi în programele de formare ale 
UE; solicită Comisiei şi statelor membre 
să includă fără întârziere educaţia 
financiară în programele lor de 
învăţământ;

Or. de

Amendamentul 51
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază importanţa uceniciei 
pentru tinerii din sectoarele economice cu 
perspective bune, aceasta constituind un 
pas important în tranziţia de la educaţie la 
viaţa profesională;

Or. en
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Amendamentul 52
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11b. îndeamnă Comisia să încurajeze 
transferurile de întreprinderi către 
angajaţi, să includă mecanisme 
financiare proiectate astfel încât să ajute 
angajaţii să investească în întreprinderi 
aflate în criză sau fără un succesor, 
precum şi drepturi preferenţiale pentru 
angajaţi, cu scopul de a crea cele mai 
bune condiţii pentru o ofertă publică de 
cumpărare a unei întreprinderi care riscă 
să se închidă;

Or. it

Amendamentul 53
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. pledează pentru înfiinţarea până în 
2018 în cadrul Institutului European de 
Inovare şi Tehnologie a unei comunităţi 
specifice de cunoaştere şi inovare (CCI) 
intitulate „Cultură antreprenorială şi 
formare antreprenorială”, care să 
dezvolte concepte inovatoare pentru 
formarea antreprenorială încă din 
copilărie, precum şi stimulente pentru ca 
întreprinderile să se implice mai mult în 
acest domeniu;

12. ia act de rolul important pe care 
Institutul European de Inovare şi 
Tehnologie (EIT) îl are în promovarea 
unei culturi antreprenoriale prin formare 
şi practică; ia act de faptul că toate 
comunităţile de cunoaştere şi inovare 
(CCI) din cadrul EIT ar trebui să 
promoveze în mod activ antreprenoriatul 
în domeniile lor corespunzătoare prin 
elaborarea unor programe care combină 
excelenţa în ştiinţă şi inovare cu 
competenţele antreprenoriale, pregătind 
viitorii antreprenori şi insuflând 
întreprinderilor existente gândirea 
inovatoare şi antreprenorială necesară 
pentru a crea bunăstare şi locuri de 
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muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 54
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. pledează pentru înfiinţarea până în 
2018 în cadrul Institutului European de 
Inovare şi Tehnologie a unei comunităţi 
specifice de cunoaştere şi inovare (CCI) 
intitulate „Cultură antreprenorială şi 
formare antreprenorială”, care să 
dezvolte concepte inovatoare pentru 
formarea antreprenorială încă din 
copilărie, precum şi stimulente pentru ca 
întreprinderile să se implice mai mult în 
acest domeniu;

12. ia act de scopul EIT de a încuraja 
comunităţile de cunoaştere şi inovare 
(CCI) să dezvolte competenţe, culturi şi 
guvernanţe antreprenoriale pentru a 
stimula crearea de noi întreprinderi; prin 
urmare, subliniază că toate CCI ar trebui 
să aibă antreprenoriatul inclus în 
structura lor şi în abordările lor în 
materie de cercetare, inovare şi formare;

Or. en

Amendamentul 55
Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. pledează pentru înfiinţarea până în 
2018 în cadrul Institutului European de 
Inovare şi Tehnologie a unei comunităţi
specifice de cunoaştere şi inovare (CCI) 
intitulate „Cultură antreprenorială şi 
formare antreprenorială”, care să 
dezvolte concepte inovatoare pentru 
formarea antreprenorială încă din 
copilărie, precum şi stimulente pentru ca 
întreprinderile să se implice mai mult în 

12. salută conceptul de comunităţi de 
cunoaştere şi inovare (CCI), care, axându-
se pe antreprenoriat prin integrarea 
elementelor de cercetare, de învăţământ 
superior şi de inovare ale triunghiului 
cunoaşterii, este un factor important al 
inovării în cadrul provocărilor societale 
majore şi, prin urmare, un instrument 
important pentru generarea creşterii 
economice şi de locuri de muncă în 
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acest domeniu; Europa;

Or. en

Amendamentul 56
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. pledează pentru înfiinţarea până în 
2018 în cadrul Institutului European de 
Inovare şi Tehnologie a unei comunităţi 
specifice de cunoaştere şi inovare (CCI) 
intitulate „Cultură antreprenorială şi 
formare antreprenorială”, care să dezvolte 
concepte inovatoare pentru formarea 
antreprenorială încă din copilărie, precum 
şi stimulente pentru ca întreprinderile să se 
implice mai mult în acest domeniu;

12. pledează pentru înfiinţarea până în 
2018 în cadrul Institutului European de 
Inovare şi Tehnologie a unei comunităţi 
specifice de cunoaştere şi inovare (CCI) 
intitulate „Cultură antreprenorială şi 
formare antreprenorială”; solicită ca, în 
cooperare cu instituţiile şi angajatorii 
naţionali, să se dezvolte concepte 
inovatoare pentru formarea antreprenorială 
încă din copilărie, precum şi metode de 
integrare a acestora în sistemul de 
educaţie, în acest scop fiind indicată mai 
ales utilizarea metodelor digitale de 
predare moderne; subliniază că ar trebui 
dezvoltate stimulente pentru ca 
întreprinderile să se implice mai mult în 
acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 57
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul -13 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-13. solicită intensificarea eforturilor de 
informare depuse de Comisia Europeană 
şi Grupul BEI, în colaborare cu 
asociaţiile IMM-urilor, astfel încât 
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posibilităţile de finanţare să fie mai bine 
cunoscute în rândul IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 58
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul -13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-13a. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru înfiinţarea 
de noi întreprinderi; subliniază că trebuie 
eliminată discriminarea fiscală între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei 
deduceri fiscale pentru participare; 
subliniază faptul că se impune asigurarea 
acordării de credite, întrucât creditele 
bancare reprezintă una dintre principalele 
forme de finanţare ale IMM-urilor, şi că, 
în plus, trebuie vizată o consolidare a 
finanţării prin capitaluri proprii prin 
crearea de condiţii-cadru mai bune pentru 
capitalul privat şi capitalul de risc, 
inclusiv prin sprijinirea fondurilor pentru 
IMM-uri şi investiţii colective solidare 
fără costuri prospective ridicate; solicită 
introducerea unei contribuţii voluntare de 
50 000 EUR pentru participaţiile 
investitorilor privaţi;

Or. de

Amendamentul 59
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul -13 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-13b. aminteşte că povara administrativă 
este în continuare una dintre principalele 
piedici în calea înfiinţării sau dezvoltării 
unei întreprinderi; susţine că eliminarea 
poverilor administrative inutile rămâne 
una dintre priorităţile agendei politice şi 
aşteaptă de la viitoarea Comisie propuneri 
concrete de politici şi măsuri pentru 
perioada până în 2020 în cadrul 
priorităţilor legate de Small Business Act, 
care să includă obiective tangibile şi 
cantitative (de exemplu reducerea cu 
25 % până în 2020 a poverilor 
administrative generate de reglementările 
UE); 

Or. de

Amendamentul 60
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. salută măsurile propuse de Comisie 
pentru acest domeniu de acţiune şi 
reaminteşte deciziile corespunzătoare ale 
Parlamentului European din cuprinsul 
rezoluţiei „IMM-uri: competitivitate şi 
oportunităţi de afaceri” din 23 octombrie 
2012 şi al rezoluţiei „Îmbunătăţirea 
accesului la finanţare al IMM-urilor” din 5 
februarie 2013;

13. ia act de măsurile propuse de Comisie 
pentru acest domeniu de acţiune şi 
reaminteşte deciziile corespunzătoare ale 
Parlamentului European din cuprinsul 
rezoluţiei „IMM-uri: competitivitate şi 
oportunităţi de afaceri” din 23 octombrie 
2012 şi al rezoluţiei „Îmbunătăţirea 
accesului la finanţare al IMM-urilor” din 5 
februarie 2013;

Or. es

Amendamentul 61
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson
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Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. salută reiterarea solicitărilor 
Comisiei adresate statelor membre pentru 
a reduce costurile şi durata necesare 
înfiinţării unei societăţi comerciale; 
subliniază progresul limitat înregistrat de 
la „Small Business Act” şi îndeamnă 
statele membre să îşi intensifice eforturile 
în acest sens;

Or. en

Amendamentul 62
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. subliniază că varietatea modelelor de 
afaceri, precum întreprinderile familiale, 
cooperativele şi altele, ar trebui luată în 
considerare la momentul creării unui 
mediu favorabil întreprinderilor prin 
servicii corespunzătoare de sprijinire a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 63
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. subliniază că varietatea modelelor de 
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afaceri, precum întreprinderile familiale, 
cooperativele şi altele, ar trebui luată în 
considerare la momentul creării unui 
mediu favorabil întreprinderilor prin 
servicii corespunzătoare de sprijinire a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 64
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. salută atenţia acordată FEADER 
pentru a garanta accesul antreprenorilor 
la finanţări, în special în agricultură şi în 
zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 65
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. observă că măsurile de sprijin ale UE 
pentru IMM-uri sunt în continuare 
dezechilibrate şi că multe state membre 
continuă să nu ia în considerare 
particularităţile întreprinderilor mici în 
procesul de elaborare a legislaţiilor;

Or. lt
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Amendamentul 66
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. subliniază că accesul la finanţare 
rămâne unul dintre principalele obstacole 
în calea dezvoltării IMM-urilor; 
îndeamnă Comisia să evalueze în mod 
concret dacă instrumentele de finanţare 
dedicate IMM-urilor, cum ar fi 
instrumentul de microfinanţare 
PROGRESS, facilitează într-adevăr 
accesul acestora la mijloace de finanţare, 
în special având în vedere faptul că 
instituţiile financiare din unele state 
membre impun condiţii prea stricte pentru 
acordarea de credite IMM-urilor;

Or. lt

Amendamentul 67
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. salută eforturile Comisiei în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor fiscale pentru 
transferurile de societăţi; consideră că este 
necesar să se îmbunătăţească tratamentul 
fiscal al formelor inovatoare de finanţare, 
cum ar fi finanţările de grup sau finanţările 
realizate de investitori providenţiali 
(„business angels”);

14. salută solicitările Comisiei adresate 
statelor membre în vederea îmbunătăţirii 
condiţiilor fiscale şi administrative pentru 
transferurile de societăţi; consideră că este 
necesar să se îmbunătăţească tratamentul 
fiscal al formelor inovatoare de finanţare, 
cum ar fi finanţările de grup sau finanţările 
realizate de investitori providenţiali 
(„business angels”); invită statele membre 
să îşi sporească sprijinul pentru 
transferurile de societăţi prin intermediul 
unor instrumente financiare la nivel 
naţional, în special prin intermediul 
garantării împrumuturilor;
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Or. en

Amendamentul 68
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. salută eforturile Comisiei în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor fiscale pentru 
transferurile de societăţi; consideră că este 
necesar să se îmbunătăţească tratamentul 
fiscal al formelor inovatoare de finanţare, 
cum ar fi finanţările de grup sau 
finanţările realizate de investitori 
providenţiali („business angels”);

14. salută eforturile Comisiei în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor fiscale pentru 
transferurile de societăţi; consideră că 
transferurile de societăţi către angajaţi ar 
trebui facilitate în mod special, de 
asemenea, prin intermediul unor iniţiative 
de formare adecvate privind competenţele 
de gestionare destinate lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 69
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. salută eforturile Comisiei în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor fiscale pentru 
transferurile de societăţi; consideră că este 
necesar să se îmbunătăţească tratamentul 
fiscal al formelor inovatoare de finanţare, 
cum ar fi finanţările de grup sau finanţările 
realizate de investitori providenţiali 
(„business angels”);

14. invită Comisia să îşi intensifice 
eforturile în vederea simplificării
condiţiilor fiscale pentru transferurile de 
societăţi; consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească competitivitatea fiscală a
formelor inovatoare de finanţare, cum ar fi 
finanţările de grup sau finanţările realizate
de investitori providenţiali („business 
angels”) pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 70
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. salută eforturile Comisiei în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor fiscale pentru 
transferurile de societăţi; consideră că este 
necesar să se îmbunătăţească tratamentul 
fiscal al formelor inovatoare de finanţare, 
cum ar fi finanţările de grup sau finanţările 
realizate de investitori providenţiali 
(„business angels”);

14. salută eforturile Comisiei în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor fiscale pentru 
transferurile de societăţi; consideră că este 
necesar să se îmbunătăţească tratamentul 
fiscal al formelor inovatoare de finanţare, 
cum ar fi finanţările de grup, finanţările
prin capitalul de risc şi finanţările realizate 
de investitori providenţiali („business 
angels”);

Or. en

Amendamentul 71
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. ia act de faptul că normele 
complicate în materie de TVA se numără 
de mult timp printre cele mai mari 
obstacole pentru antreprenori în 
utilizarea potenţialului pieţei unice; 
îndeamnă Comisia să prezinte cât mai 
curând posibil propunerile anunţate de 
armonizare a normelor şi de reducere a 
costurilor legate de respectarea 
obligaţiilor privind TVA prin intermediul 
unei declaraţii unice, astfel încât să 
permită adoptarea lor în cadrul prezentei 
legislaturi;

Or. en
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Amendamentul 72
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că este necesar să se 
îmbunătăţească tratamentul fiscal al 
formelor inovatoare de finanţare, cum ar 
fi finanţările de grup sau finanţările 
realizate de investitori providenţiali 
(„business angels”) şi salută accentul pus 
de Comisie pe platformele de 
crowdfunding;

Or. en

Amendamentul 73
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea poverii administrative reprezintă 
o completare adusă principiilor prevăzute 
în Small Business Act; regretă că planul de 
acţiune nu menţionează iniţiative 
importante, precum măsurile de aplicare a 
testului IMM pe plan naţional sau 
activitatea viitoare a Grupului la nivel înalt 
al părţilor interesate independente privind 
povara administrativă; solicită ca 
reprezentanţii IMM-urilor să coordoneze
cele mai importante 10 măsuri subsecvente
ale UE în cadrul serviciilor administrative 
ale Comisiei vizate;

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea sarcinii de reglementare
reprezintă o completare adusă principiilor 
prevăzute în Small Business Act; regretă că 
planul de acţiune nu menţionează iniţiative 
importante, precum măsurile de aplicare a 
testului IMM pe plan naţional, viitorul rol 
al Grupului la nivel înalt al părţilor 
interesate independente privind sarcina 
administrativă sau crearea unui tablou de 
bord anual privind sarcinile de 
reglementare din UE şi statele membre; 
solicită Comisiei, sub coordonarea 
reprezentanţilor IMM-urilor, să elaboreze 
o foaie de parcurs oportună pentru 
examinarea şi revizuirea celor mai 
împovărătoare 10 măsuri ale UE în 
vederea reducerii sarcinilor inutile sau 
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excesive; 

Or. en

Amendamentul 74
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea poverii administrative reprezintă 
o completare adusă principiilor prevăzute 
în Small Business Act; regretă că planul de 
acţiune nu menţionează iniţiative 
importante, precum măsurile de aplicare a 
testului IMM pe plan naţional sau 
activitatea viitoare a Grupului la nivel înalt 
al părţilor interesate independente privind 
povara administrativă; solicită ca 
reprezentanţii IMM-urilor să coordoneze 
monitorizarea cele mai importante 10 
măsuri subsecvente în cadrul serviciilor
administrative ale Comisiei vizate;

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea sarcinii administrative
reprezintă o completare adusă principiilor 
prevăzute în Small Business Act; este de 
părere că reglementarea ar trebui redusă 
numai în cazul în care impune o povară 
inutilă sau disproporţionată şi, în orice 
caz, reducerea nu trebuie să erodeze 
normele sociale şi de mediu esenţiale;
regretă că planul de acţiune nu 
menţionează iniţiative importante, precum 
măsurile de aplicare a testului IMM pe plan 
naţional sau activitatea viitoare a Grupului 
la nivel înalt al părţilor interesate 
independente privind povara 
administrativă; solicită ca reprezentanţii 
IMM-urilor să coordoneze monitorizarea 
celor mai împovărătoare 10 măsuri ale UE
în cadrul serviciilor administrative ale 
Comisiei vizate;

Or. en

Amendamentul 75
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea poverii administrative reprezintă 
o completare adusă principiilor prevăzute 
în Small Business Act; regretă că planul de 
acţiune nu menţionează iniţiative 
importante, precum măsurile de aplicare a 
testului IMM pe plan naţional sau
activitatea viitoare a Grupului la nivel înalt 
al părţilor interesate independente privind 
povara administrativă; solicită ca 
reprezentanţii IMM-urilor să coordoneze 
monitorizarea cele mai importante 10 
măsuri subsecvente în cadrul serviciilor 
administrative ale Comisiei vizate;

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea poverii administrative reprezintă 
o completare adusă principiilor prevăzute 
în Small Business Act; subliniază că 
reducerea poverii administrative nu 
trebuie să submineze intenţia avută în 
vedere iniţial de normele legislative 
relevante, cum ar fi siguranţa la locul de 
muncă şi piaţa muncii; regretă că planul 
de acţiune nu menţionează iniţiative 
importante, precum măsurile de aplicare a 
testului IMM pe plan naţional sau 
activitatea viitoare a Grupului la nivel înalt 
al părţilor interesate independente privind 
povara administrativă; solicită ca 
reprezentanţii IMM-urilor să coordoneze 
monitorizarea celor mai împovărătoare 10 
măsuri ale UE în cadrul serviciilor
administrative ale Comisiei vizate;

Or. da

Amendamentul 76
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea poverii administrative reprezintă 
o completare adusă principiilor prevăzute 
în Small Business Act; regretă că planul de 
acţiune nu menţionează iniţiative 
importante, precum măsurile de aplicare a 
testului IMM pe plan naţional sau 
activitatea viitoare a Grupului la nivel înalt 
al părţilor interesate independente privind 
povara administrativă; solicită ca 
reprezentanţii IMM-urilor să coordoneze 
monitorizarea cele mai importante 10 
măsuri subsecvente în cadrul serviciilor 

15. consideră că măsurile propuse pentru 
reducerea poverii administrative şi 
birocratice reprezintă o completare adusă 
principiilor prevăzute în Small Business 
Act; regretă că planul de acţiune nu 
menţionează iniţiative importante, precum 
măsurile de aplicare a testului IMM pe plan 
naţional sau activitatea viitoare a Grupului 
la nivel înalt al părţilor interesate 
independente privind povara 
administrativă; solicită ca reprezentanţii 
IMM-urilor să coordoneze monitorizarea 
celor mai împovărătoare 10 măsuri ale UE
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administrative ale Comisiei vizate; în cadrul serviciilor administrative ale 
Comisiei vizate;

Or. es

Amendamentul 77
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. solicită statelor membre să acorde o 
perioadă de graţie de doi ani pentru 
întreprinderile nou-înfiinţate în ceea ce 
priveşte contribuţiile la asigurările sociale 
şi o perioadă de graţie de trei ani pentru 
toate taxele în avans, astfel încât în primii 
trei ani întreprinderile să plătească doar 
taxe pe profiturile generate efectiv, 
precum şi un sistem pe deplin transparent, 
care să împiedice orice abuz; 

Or. de

Amendamentul 78
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază importanţa transferului de 
cunoştinţe între centrele de cunoaştere, 
precum institutele de cercetare şi centrele 
de excelenţă, şi IMM-uri pentru succesul 
lor; subliniază nevoia de a defini în mod 
clar procesul de transferare al 
cunoştinţelor în practică şi beneficiile sale 
pentru succesul clusterelor 
antreprenoriale;
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Or. en

Amendamentul 79
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. sprijină ambiţiile Comisiei de a 
acorda o a doua şansă falimentarilor 
oneşti şi de a reduce sarcina de 
reglementare care revine antreprenorilor;

Or. fr

Amendamentul 80
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază importanţa profesiilor 
liberale pentru antreprenoriatul din Europa; 
salută anunţul Comisiei de a crea un grup 
de lucru care să examineze particularităţile 
şi nevoile profesiilor liberale; sugerează 
elaborarea unei carte europene a profesiilor 
liberale;

16. subliniază importanţa profesiilor 
liberale pentru antreprenoriatul din Europa; 
salută anunţul Comisiei de a crea un grup 
de lucru care să examineze particularităţile 
şi nevoile profesiilor liberale; solicită 
Comisiei să ia în considerare concluziile 
grupului de lucru în procesul de evaluare 
a impactului propunerilor legislative, 
precum şi în cadrul monitorizării Small 
Business Act; sugerează elaborarea unei 
carte europene a profesiilor liberale;

Or. de

Amendamentul 81
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază importanţa profesiilor 
liberale pentru antreprenoriatul din Europa; 
salută anunţul Comisiei de a crea un grup 
de lucru care să examineze particularităţile 
şi nevoile profesiilor liberale; sugerează 
elaborarea unei carte europene a 
profesiilor liberale;

16. subliniază importanţa profesiilor 
liberale pentru antreprenoriatul din Europa; 
salută anunţul Comisiei de a crea un grup 
de lucru care să examineze nevoile speciale 
ale profesiilor liberale; sugerează că 
această activitate ar putea duce la crearea
unei carte europene a profesiilor liberale;

Or. en

Amendamentul 82
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază importanţa profesiilor 
liberale pentru antreprenoriatul din Europa; 
salută anunţul Comisiei de a crea un grup 
de lucru care să examineze particularităţile 
şi nevoile profesiilor liberale; sugerează 
elaborarea unei carte europene a profesiilor 
liberale;

16. subliniază importanţa profesiilor 
liberale pentru antreprenoriatul din Europa; 
salută anunţul Comisiei de a crea un grup 
de lucru care să examineze nevoile speciale 
ale profesiilor liberale; sugerează 
elaborarea unei carte europene a profesiilor 
liberale; de asemenea, subliniază 
necesitatea modificării sistemului de 
cotizare a profesiilor liberale garantând 
echivalarea drepturilor sociale.

Or. es

Amendamentul 83
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. subliniază că este important să se 
dezvolte în general abilităţile de inovare şi 
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să se promoveze inovaţiile generate de 
angajaţi atât în întreprinderile nou-
înfiinţate, cât şi în cele deja existente; 
subliniază, de asemenea, că cele mai de
succes întreprinderi nou-înfiinţate sunt 
adesea entităţi desprinse din întreprinderi 
deja existente, în care lucrătorii au 
posibilitatea de a-şi promova ideile într-un 
cadru sigur şi prin resurse suficiente; 
subliniază, în plus, că numeroşi 
întreprinzători vin deopotrivă din rândul 
specialiştilor şi al lucrătorilor necalificaţi 
şi că, prin urmare, antreprenoriatul nu 
este rezervat exclusiv mediului academic; 
observă, totodată, că şi formarea 
profesională orientată către practică 
joacă un rol esenţial în antreprenoriat şi 
inovare;

Or. da

Amendamentul 84
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. subliniază importanţa dezvoltării de 
stimulente pentru lucrători, care să-i 
încurajeze să îşi dezvolte propria 
întreprindere cu fracţiune de normă; 
indică faptul că, în Suedia, antreprenorii 
cu fracţiune de normă angajează anual 
400 000 de lucrători şi că, în Suedia şi 
Norvegia, jumătate dintre antreprenorii 
cu normă întreagă absolvenţi de studii 
superioare şi-au început activitatea 
antreprenorială cu fracţiune de normă;

Or. da
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Amendamentul 85
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită o majorare substanţială a
creditelor prevăzute pentru programul 
COSME în cadrul financiar multianual 
(CFM), în special în ceea ce priveşte 
instrumentele financiare; solicită 
înscrierea în continuare în CFM a 
programelor de microfinanţare (de 
exemplu Progress, JASMINE);

17. recunoaşte că bugetul pentru
programul COSME va fi mult mai mare 
decât cel pentru actualul Program-cadru 
pentru competitivitate şi inovaţie (CIP);

Or. en

Amendamentul 86
Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită o majorare substanţială a 
creditelor prevăzute pentru programul 
COSME în cadrul financiar multianual 
(CFM), în special în ceea ce priveşte 
instrumentele financiare; solicită înscrierea 
în continuare în CFM a programelor de 
microfinanţare (de exemplu Progress, 
JASMINE);

17. solicită o majorare substanţială a 
creditelor prevăzute pentru EIT şi 
programul COSME în cadrul financiar 
multianual (CFM), în special în ceea ce 
priveşte instrumentele financiare; solicită 
înscrierea în continuare în CFM a 
programelor de microfinanţare (de 
exemplu Progress, JASMINE);

Or. en

Amendamentul 87
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită o majorare substanţială a 
creditelor prevăzute pentru programul 
COSME în cadrul financiar multianual 
(CFM), în special în ceea ce priveşte 
instrumentele financiare; solicită înscrierea 
în continuare în CFM a programelor de 
microfinanţare (de exemplu Progress, 
JASMINE);

17. solicită o majorare substanţială a 
creditelor prevăzute pentru programul 
COSME în cadrul financiar multianual 
(CFM), în special în ceea ce priveşte 
instrumentele financiare; solicită înscrierea 
în continuare în CFM a programelor de 
microfinanţare (de exemplu Progress, 
JASMINE şi JEREMIE);

Or. de

Amendamentul 88
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită o majorare substanţială a 
creditelor prevăzute pentru programul 
COSME în cadrul financiar multianual 
(CFM), în special în ceea ce priveşte 
instrumentele financiare; solicită înscrierea 
în continuare în CFM a programelor de 
microfinanţare (de exemplu Progress, 
JASMINE);

17. solicită o majorare triplă a creditelor 
prevăzute pentru programul COSME în 
cadrul financiar multianual (CFM), în 
special în ceea ce priveşte instrumentele 
financiare; solicită înscrierea în continuare 
în CFM a programelor de microfinanţare 
(de exemplu Progress, JASMINE);

Or. en

Amendamentul 89
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 
nou-înfiinţate; subliniază că trebuie 
eliminată discriminarea fiscală între 

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 
nou-înfiinţate şi IMM-uri; recunoaşte că 
diferitele contribuţii ale capitalului 



PE513.283v01-00 46/54 AM\939607RO.doc

RO

capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei deduceri 
fiscale pentru participare;

împrumutat, ale capitalului propriu şi ale 
capitalului hibrid pot fi adecvate pentru 
diferite modele de afaceri şi, prin urmare, 
subliniază că ar trebui evaluată cu atenţie
discriminarea fiscală corporatistă între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, iar 
statele membre ar trebui să aibă în vedere
introducerea unor deduceri fiscale pentru 
participare la economia reală pentru a 
stimula creşterea economică şi crearea de 
locuri de muncă în mod durabil;

Or. en

Amendamentul 90
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 
nou-înfiinţate; subliniază că trebuie 
eliminată discriminarea fiscală între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei 
deduceri fiscale pentru participare;

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 
nou-înfiinţate; invită statele membre să 
elimine discriminarea fiscală între capitalul 
propriu şi cel împrumutat şi să introducă o 
deducere fiscală pentru participare;

Or. en

Amendamentul 91
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 
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nou-înfiinţate; subliniază că trebuie 
eliminată discriminarea fiscală între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei deduceri 
fiscale pentru participare;

nou-înfiinţate; solicită Comisiei să 
evalueze beneficiile securizării 
microîmprumuturilor; subliniază că 
trebuie eliminată discriminarea fiscală între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei deduceri 
fiscale pentru participare;

Or. en

Amendamentul 92
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. atrage atenţia că furnizarea unor 
alternative flexibile de finanţare este 
extrem de importantă pentru întreprinderile 
nou-înfiinţate; subliniază că trebuie 
eliminată discriminarea fiscală între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei deduceri 
fiscale pentru participare;

18. atrage atenţia că facilitarea 
împrumuturilor cu dobânzi mici precum 
furnizarea unor alternative flexibile de
finanţare este extrem de importantă pentru 
întreprinderile nou-înfiinţate; subliniază că 
trebuie eliminată discriminarea fiscală între 
capitalul propriu şi cel împrumutat, fiind 
recomandabilă introducerea unei deduceri 
fiscale pentru participare;

Or. es

Amendamentul 93
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. încurajează statele membre să 
promoveze împărţirea contractelor de 
achiziţii publice în loturi pentru a facilita 
participarea IMM-urilor la licitaţiile 
publice, de exemplu prin includerea 
principiului „candidează sau explică” în 
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propriile legislaţii naţionale privind 
achiziţiile publice;

Or. en

Amendamentul 94
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. regretă faptul că în unele state 
membre se aplică încă cerinţe foarte 
stricte pentru înfiinţarea unei 
întreprinderi; solicită Comisiei să se 
asigure că, până în 2015, statele membre 
reduc la o lună termenul de acordare a 
concesiunilor şi a altor aprobări necesare 
pentru înfiinţarea unei întreprinderi;

Or. lt

Amendamentul 95
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază că absolvenţii care în 
cadrul formării au participat la cursuri 
speciale de antreprenoriat trebuie să 
beneficieze de servicii de înfiinţare de 
întreprinderi speciale;

Or. da

Amendamentul 96
Zigmantas Balčytis
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. invită statele membre să înfiinţeze 
ghişee centrale care să reunească toate 
serviciile de sprijin pentru întreprinderi, 
cum ar fi, printre altele, accesul la 
mijloace financiare din diferite surse, 
consultanţă pentru înfiinţarea de 
întreprinderi şi informaţii cu privire la 
posibilităţile de afaceri în interiorul şi 
exteriorul UE;

Or. lt

Amendamentul 97
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. solicită statelor membre să adopte în 
cadrul legislaţiilor lor naţionale o 
abordare echilibrată privind durata 
descărcării de gestiune şi achitarea 
datoriilor astfel încât să li se ofere o a 
doua şansă” întreprinderilor falimentare 
cinstite şi să se minimizeze riscurile 
creditorilor;

Or. en

Amendamentul 98
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. sprijină introducerea unei zile 
europene a antreprenoriatului, care să se 

eliminat
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adreseze în primul rând presei şi să 
reamintească succesele antreprenoriale 
din UE, atât din perspectivă economică, 
cât şi socială;

Or. en

Amendamentul 99
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. sprijină introducerea unei zile europene 
a antreprenoriatului, care să se adreseze în 
primul rând presei şi să reamintească 
succesele antreprenoriale din UE, atât din 
perspectivă economică, cât şi socială;

19. sprijină introducerea unei zile europene 
a antreprenoriatului, care să se adreseze în 
primul rând presei şi să reamintească 
succesele antreprenoriale; consideră că ar 
trebui acordată atenţie în mod special 
exemplelor de antreprenori care pot crea 
valoare adăugată economică, respectând 
principiile de bază ale UE privind 
durabilitatea şi răspunderea socială;

Or. en

Amendamentul 100
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. sprijină introducerea unei zile europene 
a antreprenoriatului, care să se adreseze în 
primul rând presei şi să reamintească 
succesele antreprenoriale din UE, atât din 
perspectivă economică, cât şi socială;

19. sprijină introducerea unei zile europene 
a antreprenoriatului, care să se adreseze în 
primul rând presei şi să reamintească 
succesele antreprenoriale din UE, atât din 
perspectivă economică, cât şi socială; 
solicită participarea la eveniment a 
şcolilor şi a instituţiilor de învăţământ 
prin intermediul întâlnirilor cu 
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antreprenorii şi al vizitelor la 
întreprinderi; 

Or. it

Amendamentul 101
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază potenţialul major al femeilor 
antreprenori şi solicită Comisiei să prezinte 
date fiabile pentru a putea evalua mai bine 
legislaţia existentă şi elimina mai bine 
eventualele obstacole pentru femeile 
antreprenori;

20. subliniază potenţialul major al femeilor 
antreprenori şi solicită Comisiei să prezinte 
date fiabile pentru a putea evalua mai bine 
legislaţia existentă şi elimina mai bine 
eventualele obstacole pentru femeile 
antreprenori; invită, de asemenea, 
Comisia, să supravegheze îndeaproape 
echilibrul de gen în consiliile de 
administraţie ale societăţilor cotate la 
bursă;

Or. it

Amendamentul 102
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază că în prezent în UE 85 % 
dintre administratorii neexecutivi şi 
91,1 % dintre administratorii executivi 
sunt bărbaţi, în timp ce femeile reprezintă 
15 % şi, respectiv, 8,9 %; salută 
propunerea legislativă a Comisiei 
Europene care are scopul de a atinge 
obiectivul de 40 % a sexului 
subreprezentat în rândul administratorilor 
neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă;

Or. en
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Amendamentul 103
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază potenţialul cooperativelor 
şi al întreprinderilor sociale ca instrument 
de creare de locuri de muncă, în special 
pentru tineret, pentru rolul pe care îl 
joacă în dezvoltarea locală durabilă, atât 
în termeni economici, cât şi în termeni 
sociali şi de muncă;

Or. es

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază rolul esenţial al ICT
pentru performanţa întreprinderilor şi 
solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte şi să promoveze programe pentru 
dezvoltarea abilitaţilor în domeniul ICT, 
în special pentru tineri şi pentru femei;

Or. ro

Amendamentul 105
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. consideră necesară acordarea unei 
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atenţii speciale celorlalte grupuri 
subreprezentate în activitatea de 
antreprenoriat precum tinerii, vârstnicii, 
persoanele cu handicap şi emigranţii;

Or. es

Amendamentul 106
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. consideră că provocările demografice 
necesită o strategie mai amplă, în care 
crearea de locuri de muncă să fie corelată 
cu abordarea nevoilor noi şi emergente de 
pe piaţa europeană a muncii; consideră 
că, în această privinţă, trebuie realizate 
mai multe progrese în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea mobilităţii lucrătorilor din 
UE, inclusiv a cercetătorilor şi a altor 
cadre profesioniste, în vederea atingerii 
obiectivului de a avea o Europă fără 
frontiere în interiorul pieţei interne a UE;

Or. en

Amendamentul 107
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21b. solicită Comisiei să recomande 
statelor membre să fie deschise în ceea ce 
priveşte acordarea de preferinţe 
cetăţenilor Uniunii care solicită 
încadrarea în câmpul muncii şi să 
examineze dispoziţiile tranzitorii care 
reglementează accesul pe pieţele lor de 
muncă, ca mijloc de păstrare a ocupării 
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forţei de muncă în UE pe durata crizei 
economice de la nivel mondial;

Or. en


