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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile 
mici și mijlocii (2014-2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0834),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 173 și 195 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0463/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ... ... 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru bugete, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

                                               
1 JO 0 C, 0.0.0000, p. 0
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială.

(1) Comisia a adoptat Comunicarea 
„Europa 2020 – O strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” în martie 2010 (denumită în 
continuare „Strategia Europa 2020”). 
Comunicarea a fost aprobată de Consiliul 
European din iunie 2010. Strategia 
Europa 2020 este o reacție la criza 
economică și are ca scop să pregătească 
Europa pentru următorul deceniu. Aceasta 
stabilește cinci obiective ambițioase 
privind clima și energia, ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația și incluziunea 
socială, care urmează să fie atinse până 
în 2020 și identifică factorii-cheie pentru 
creșterea economică, care vizează să facă 
Europa mai dinamică și mai competitivă. 
Strategia subliniază, de asemenea, 
importanța consolidării creșterii economiei 
europene, realizând în același timp un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și al energiei și o coeziune socială.
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
ar trebui să joace un rol esențial în 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020. Faptul că IMM-urile sunt 
menționate în șase din cele șapte inițiative 
emblematice ale strategiei evidențiază 
rolul lor.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Competitivitatea și durabilitatea nu ar trebui considerate obiective separate. În schimb, 
competitivitatea ar trebui văzută ca depinzând de durabilitate. Potrivit Raportului privind 
competitivitatea europeană din 2010, competitivitatea durabilă reflectă abilitatea de a realiza 
și menține competitivitatea industriei în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. 
Considerentul trebuie să fie armonizat cu obiectivele generale ale programului.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

deosebit de important pentru IMM-uri, care 
reprezintă 99% din întreprinderile din 
Uniune, asigură două din trei locuri de 
muncă existente în sectorul privat și 80% 
din locurile de muncă nou create și 
contribuie cu mai mult de jumătate din 
valoarea adăugată totală creată de 
întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt 
un factor-cheie pentru creșterea economică, 
ocuparea forței de muncă și integrarea 
socială.

Or. en

Justificare

Competitivitatea durabilă ar trebui să fie definită într-un considerent.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Programul ar trebui să se adreseze în 
special IMM-urilor, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. O atenție deosebită ar 
trebui acordată microîntreprinderilor, 
întreprinderilor implicate în activități de 
artizanat și întreprinderilor sociale. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenție 
caracteristicilor specifice și cerințelor 
tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor 
antreprenori și femeilor antreprenor.
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pentru antreprenori.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1) litera (a))

Justificare

Programul ar trebui să-și concentreze resursele limitate asupra celor mai relevante categorii 
de antreprenori. Politica celei de-a doua șanse este menționată mai jos, la considerentul 16 
(astfel cum este modificat).

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Urmând cele patru priorități ale 
Small Business Act (SBA) revizuit, 
programul ar trebui să vizeze în 
obiectivele sale specifice îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru competitivitatea 
durabilă a întreprinderilor din Uniune, 
îndeosebi a IMM-urilor, promovarea 
antreprenoriatului, sporirea accesului la 
finanțare și la piețele globale și ale 
Uniunii. Acțiunile cuprinse în obiectivele 
specifice ale programului ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a SBA.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1) litera (a))

Justificare

Programul ar trebui să-și concentreze resursele limitate asupra celor mai relevante categorii 
de antreprenori.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

competitivitate ale Uniunii implică 
dificultățile pe care le au IMM-urile în a 
obține acces la finanțare, deoarece acestea 
luptă pentru a-și demonstra bonitatea și 
întâmpină dificultăți în a obține acces la 
capitalul de risc. Acest lucru are un efect 
negativ asupra numărului și calității 
întreprinderilor nou create și asupra 
dezvoltării și ratei de supraviețuire a 
întreprinderilor. Valoarea adăugată pentru 
Uniune a instrumentelor financiare propuse 
constă, printre altele, în consolidarea pieței 
unice pentru capitalul de risc, în 
dezvoltarea unei piețe financiare 
paneuropene pentru IMM-uri și în 
remedierea disfuncționalităților pieței 
care nu pot fi soluționate la nivelul 
statelor membre. Acțiunile Uniunii ar 
trebui să fie complementare utilizării de 
către statele membre a instrumentelor 
financiare pentru IMM-uri. Entitățile 
însărcinate cu punerea în aplicare a 
acțiunilor ar trebui să asigure 
adiționalitatea și să evite dubla finanțare 
prin resursele UE. Programul ar trebui să 
promoveze accesul IMM-urilor la 
finanțare în etapele de înființare, 
dezvoltare și transfer.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 8)

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a 
dovedit valoarea adăugată pentru IMM-
urile europene în calitate de ghișeu unic 
pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
competitivitatea și să analizeze 
oportunitățile de afaceri de pe piața unică și 
din afara ei. Simplificarea metodologiilor 

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

metodologiilor și a metodelor de lucru și 
asigurarea unei dimensiuni europene a 
serviciilor de sprijin în afaceri pot fi 
realizate numai la nivelul Uniunii. În 
special, rețeaua a ajutat IMM-urile să 
găsească parteneri cu care să coopereze sau 
pentru transferul de tehnologie, precum și 
să primească consiliere cu privire la sursele 
de finanțare, la drepturile de proprietate 
intelectuală și la ecoinovare și producția 
durabilă. Aceasta a obținut, de asemenea, 
feedback cu privire la legislația și 
standardele Uniunii. Expertiza sa unică 
este deosebit de importantă pentru 
depășirea asimetriilor informaționale și 
pentru reducerea costurilor tranzacțiilor 
asociate cu activitățile transfrontaliere. Cu 
toate acestea, performanța rețelei ar 
trebui îmbunătățită în continuare, în 
special prin integrarea mai eficientă a 
rețelei și a punctelor de contact naționale 
(PCN) prevăzute în cel de-al 7-lea 
Program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare tehnologică, prin implicarea 
mai eficientă a organizațiilor gazdă în 
conducerea strategică a rețelei, prin 
reducerea birocrației, prin îmbunătățirea 
sprijinului IT și prin consolidarea 
profilului rețelei. Cu scopul de îmbunătăți 
în continuare performanța rețelei, 
Comisia ar trebui, în colaborare cu 
organizațiile, să țină seama de structurile 
diferite de guvernare și să utilizeze 
modelele din statele membre. Sarcinile 
rețelei ar trebui stabilite în program. 

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 9a și la anexa IIa)

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolul 9)

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor, statele membre și Comisia 
trebuie să creeze un mediu de afaceri 
favorabil în conformitate cu principiile 
SBA. Inițiativele la nivelul Uniunii sunt 
necesare pentru a dezvolta condiții de 
concurență echitabile pentru IMM-uri și 
pentru a face schimb de informații și de 
cunoștințe la scară europeană.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (1))

Justificare

Raportorul ar dori să ofere mai multe detalii în acest considerent care are legătură cu 
articolul 6. Raportorul sugerează împărțirea considerentului în trei părți (a se vedea 
considerentul 15, literele (a), (b) și (c)).

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ar trebui creat un mediu de afaceri 
favorabil pentru întreprinderile din 
Uniune prin măsuri menite a îmbunătăți 
elaborarea, punerea în aplicare și 
evaluarea politicilor și măsuri de 
încurajare a cooperării în domeniul 
elaborării politicilor și a schimbului de 
bune practici. Astfel de măsuri ar putea 
include studii, evaluări de impact, 
evaluări și consfătuiri de specialitate.

Or. en

(A se vedea articolul 6 alineatul (2) literele (a) și (b))
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

(A se vedea articolul 5 alineatul (2) litera (c))

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 15c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15c) Programul ar trebui să sprijine și 
inițiativele care vizează stimularea 
dezvoltării de industrii competitive și 
durabile bazate pe cele mai competitive 
modele de afaceri, pe produse și procese 
îmbunătățite, pe structuri organizaționale 
sau pe lanțuri de valori modificate. 
Întrucât programul ar trebui să se 
concentreze asupra inițiativelor 
transsectoriale, ar putea sprijini, de 
asemenea, inițiative specifice unor 
sectoare în domenii în care IMM-urile 
sunt foarte active și care contribuie în 
mod semnificativ la PIB-ul Uniunii, cum 
ar fi turismul, a cărui valoare adăugată 
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poate fi demonstrată la nivelul Uniunii.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (3))

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Un alt factor care afectează 
competitivitatea este spiritul antreprenorial 
relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45% 
dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 
40% dintre femei) ar dori să desfășoare 
activități independente, comparativ cu 55% 
din populația din Statele Unite ale Americii 
și 71% dintre cetățenii din China. Conform 
SBA, un mediu de afaceri favorabil 
antreprenoriatului trebuie să ofere 
condiții cadru bune pentru toate situațiile 
cu care se confruntă antreprenorii, 
inclusiv în etapele de înființare, 
dezvoltare, transfer și faliment (a doua 
șansă). Măsurile care sporesc coerența și 
consecvența, cum ar fi analiza comparativă 
și schimburile de bune practici, oferă o 
valoare adăugată europeană ridicată.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 7)

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel cum s-a subliniat în 
Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 
intitulată „Europa, destinația turistică 
favorită la nivel mondial – un nou cadru 
politic pentru turismul european”, care a 

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

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

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (3))

Justificare

Inițiativele în sectorul turismului vor fi eligibile pentru sprijin în cadrul programului în cazul 
în care pot demonstra că aduc valoare adăugată la nivelul UE, în aceeași măsură ca orice alt 
sector în care există un procent ridicat de IMM-uri și care are o contribuție semnificativă la 
PIB. Cu toate acestea, sectorul evidențiat aici este turismul, deoarece tocmai a fost inclus 
printre competențele partajate în cadrul UE în temeiul Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pe lângă măsurile cuprinse în 
programul de lucru, Comisia ar trebui să 
adopte în mod regulat măsuri de sprijinire 
a competitivității întreprinderilor din 
Uniune. Pe lângă evaluarea și dezvoltarea 
politicilor, aceste măsuri ar trebui să 
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includă în special evaluări ale impactului 
măsurilor Uniunii care au o importanță 
deosebită pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor. 
Evaluările de impact ar trebui să 
analizeze impactul unei propuneri de 
politică privind competitivitatea 
întreprinderilor în funcție de efectele sale 
asupra costurilor desfășurării de activități 
economice, asupra capacității sectoarelor 
afectate de a inova și asupra 
competitivității la nivel internațional 
(competitiveness-proofing - testul de 
impact asupra competitivității). Evaluările 
de impact ar trebui să includă, de 
asemenea, o secțiune separată privind 
IMM-urile, care să constea într-o 
evaluare preliminară a posibilelor 
întreprinderi afectate, măsurarea 
impactului asupra IMM-urilor (analiză 
costuri/beneficii) și măsuri de atenuare, 
după caz („testul IMM”). Testul IMM ar 
trebui să acorde o atenție deosebită 
microîntreprinderilor.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 11 alineatul (1) litera (c))

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni 
pentru atingerea obiectivelor, pachetul 
financiar total prevăzut pentru urmărirea 
acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri 
de punere în aplicare, precum și 
modalitățile de monitorizare și de evaluare 
și modalități de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii.

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni 
pentru atingerea obiectivelor, pachetul 
financiar total prevăzut pentru urmărirea 
acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri 
de punere în aplicare, precum și 
modalitățile de monitorizare și de evaluare 
și modalități de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii. Comisia, în 
colaborare cu specialiști și cu părțile 
interesate relevante, inclusiv cu 
organizațiile reprezentative ale IMM-
urilor, ar trebui să elaboreze un set de 



PR\905001RO.doc 17/72 PE489.639v03-00

RO

indicatori de performanță ca bază pentru 
evaluarea măsurii în care au fost realizate 
obiectivele acțiunilor prevăzute în cadrul 
programului.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 12 alineatul (5))

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Programul ar trebui să completeze alte 
programe ale Uniunii, recunoscând în 
același timp că fiecare instrument ar trebui 
să funcționeze în conformitate cu propriile 
proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri 
eligibile nu ar trebui să primească dublă 
finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să 
aducă valoare adăugată și să aibă un impact 
substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii 
strânse între program și alte programe ale 
Uniunii, în special Orizont 2020, noul 
Program-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) (denumit în 
continuare în text „Orizont 2020”), și 
fondurile structurale.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 14, 14a și 14b)

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Acordul privind Spațiul Economic 
European și protocoalele la acordurile de 
asociere prevăd participarea țărilor în cauză 
la programele Uniunii. Participarea altor 
țări terțe ar trebui să fie posibilă, în cazul în 

(24) Acordul privind Spațiul Economic 
European și protocoalele la acordurile de 
asociere prevăd participarea țărilor în cauză 
la programele Uniunii. Participarea altor 
țări terțe ar trebui să fie posibilă, în cazul în 
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care acordurile și procedurile indică acest 
lucru.

care acordurile și procedurile indică acest 
lucru. Entitățile cu sediul în alte țări terțe 
ar trebui să poată participa, de asemenea, 
la program, însă, în principiu, nu ar 
trebui să primească contribuții financiare 
din partea Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Programul nu ar trebui să se concentreze doar asupra IMM-urilor care desfășoară activități 
transfrontaliere, ci și asupra IMM-urilor care activează la nivel local, regional și național, 
atâta vreme cât aduc valoare europeană adăugată. Valoarea europeană adăugată poate 
consta și în remedierea disfuncționalităților pieței care nu pot fi soluționate doar la nivelul 
statelor membre, de exemplu, prin acordarea de fonduri pe care statele membre nu le pot 
pune la dispoziție.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea competitivității durabile a
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor;

Or. en
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Justificare

Competitivitatea și durabilitatea nu ar trebui considerate obiective separate, deoarece, pe 
termen lung, competitivitatea depinde de durabilitate și politicile ar trebui să se bazeze pe o 
strategie pe termen lung. Programul ar trebui să se concentreze asupra IMM-urilor, care 
totalizează aproximativ 99% din întreprinderile din Uniune. Prezentul program nu ar trebui 
să facă diferențe între diferitele sectoare. Nu este, deci, adecvat ca sectorul turismului să fie 
evidențiat în obiectivele generale.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) competitivitatea sporită a IMM-urilor 
din Uniune, în comparație cu 
competitivitatea IMM-urilor de pe 
teritoriul concurenților principali din 
afara Uniunii;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) creșterea numărului de IMM-uri din 
Uniune care oferă produse sau servicii 
eficiente din punctul de vedere al 
mediului;

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) productivitatea materială a industriei 
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Uniunii;

Or. en

Justificare

Acest indicator a fost inclus în Raportul privind competitivitatea europeană din 2011, la 
capitolul 5 (date furnizate de Eurostat).

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) intensitatea energetică a industriei 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Acest indicator a fost inclus în Raportul privind competitivitatea europeană din 2011, la 
capitolul 5 (date furnizate de Eurostat).

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) și rata de reînnoire a IMM-urilor. (e) și creșterea numărului de IMM-uri noi 
și care au făcut obiectul unui transfer, 
precum și reducerea falimentelor în 
rândul IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)



PR\905001RO.doc 21/72 PE489.639v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) creșterea numărului de cetățeni ai 
Uniunii care ar dori să desfășoare o 
activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Detalii privind obiectivele de 
măsurare și de performanță pentru 
indicatorii menționați la alineatul (2) al 
prezentului articol sunt prezentate în 
anexa II.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
competitivitatea durabilă în Uniune;

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (1) litera (a))

Justificare

Competitivitatea și durabilitatea nu ar trebui considerate obiective separate, deoarece, pe 
termen lung, competitivitatea depinde de durabilitate, iar politicile ar trebui să se bazeze pe o 
strategie pe termen lung. Prezentul program nu ar trebui să facă diferențe între diferitele 
sectoare. Nu este, deci, adecvat ca sectorul turismului să fie evidențiat în obiectivele 
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specifice.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acțiunile cuprinse în obiectivele 
specifice contribuie la punerea în aplicate 
a Comunicării Comisiei din 25 iunie 2008 
- „Gândiți mai întâi la scară mică”: 
Prioritate pentru IMM-uri - Un „Small 
Business Act” pentru Europa („Small 
Business Act”).

Or. en

Justificare

La realizarea măsurilor incluse în program, ar trebui să se acorde o atenție deosebită celor 
zece principii enunțate în Small Business Act (SBA), care a instituit, pentru prima dată, un 
cadru de politică cuprinzător menit să ghideze, atât la nivel UE, cât și la nivelul statelor 
membre, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor pe baza abordării „Gândiți mai întâi 
la scară mică”.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
2 522 miliarde EUR, dintre care cel puțin
55,5% sunt alocate instrumentelor 
financiare. Comisia poate decide să 
modifice pragul de 55,5% în cazul în care 
oferta de finanțare în cadrul 
instrumentelor financiare respective este 
mai mare decât cererea.

Or. en
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Justificare

Valoarea totală a finanțării se va stabili mai târziu, în funcție de rezultatele negocierii CFM. 
Având în vedere cererea excesivă și efectele ridicate de pârghie, raportorul propune alocarea 
a cel puțin 55,5% din bugetul programului pentru instrumentele financiare. Cu toate acestea, 
în cazul în care, contrar tuturor așteptărilor, oferta de instrumente financiare este mai mare 
decât cererea, Comisia ar trebui să poată modifica pragul de 55,5%.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pachetul financiar instituit în temeiul 
prezentului regulament poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile legate de activitățile 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea programului și realizarea 
obiectivelor sale, în special

- studii,
-reuniuni ale experților,

- acțiuni de informare și comunicare, 
inclusiv comunicare corporativă a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
generale ale programului,
- cheltuieli legate de rețelele IT care se 
concentrează pe prelucrarea și schimbul de 
informații,

- alte cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea programului.
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Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitățile stabilite în țările menționate 
la alineatul (1), în cazul în care condițiile 
stabilite la alineatul respectiv nu sunt 
îndeplinite sau în cazul în care țările 
respective decid să nu se alăture 
programului, sau entitățile stabilite în alte 
țări terțe pot participa la acțiuni în 
conformitate cu programul.

(2) O entitate stabilită într-o țară 
menționată la alineatul (1) poate participa 
la părți ale programului în cazul în care 
respectiva țară participă în conformitate 
cu condițiile stabilite de respectivele 
acorduri menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste entități nu au dreptul să 
primească contribuții financiare din 
partea Uniunii, cu excepția cazului în 
care acest lucru este indispensabil pentru 
program, în special în ceea ce privește 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune. Această 
excepție nu se aplică în cazul entităților 
care au scop lucrativ.

eliminat

Or. en

(A se vedea articolul 5a (nou))

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Participarea entităților din țările 

neparticipante
(1) Entitățile stabilite în țara menționată 
la articolul 5 pot participa la părțile 
programului la care țara nu participă. 
Entitățile stabilite în alte țări terțe pot, de 
asemenea, participa la acțiunile din 
cadrului programului.
(2) Entitățile menționate la alineatul (1) 
nu au dreptul să primească contribuții 
financiare din partea Uniunii, cu excepția 
cazului în care acest lucru este esențial 
pentru program, în special în ceea ce 
privește competitivitatea și accesul la piețe 
al întreprinderilor din Uniune. Această 
excepție nu se aplică în cazul entităților 
cu scop lucrativ.

Or. en

(A se vedea articolul 5 alineatul (2))

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia sprijină acțiunile de 
îmbunătățire a condițiilor-cadru privind 
competitivitatea durabilă a întreprinderilor 
din Uniune, în special a IMM-urilor, pentru 
a spori eficacitatea, coerența și consecvența 
politicilor naționale de promovare a 
competitivității durabile și a dezvoltării 
întreprinderilor în Europa, în conformitate 
cu principiile Small Business Act.

Or. en
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Justificare

La realizarea măsurilor incluse în program, ar trebui să se acorde o atenție deosebită celor 
zece principii enunțate în Small Business Act (SBA), care a instituit, pentru prima dată, un 
cadru de politică cuprinzător menit să ghideze, atât la nivel UE, cât și la nivelul statelor 
membre, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor pe baza abordării „Gândiți mai întâi 
la scară mică”.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea politicilor 
care se referă la competitivitatea durabilă 
a întreprinderilor și pentru a sprijini 
rețelele de întreprinderi, activitatea 
transnațională a grupurilor de 
întreprinderi și dezvoltarea de produse, 
servicii și procese durabile;

Or. en

Justificare

Ar trebui menționat faptul că programul COSME ar finanța doar cooperarea transnațională 
a grupurilor de întreprinderi, în timp ce alte aspecte referitoare la grupuri sunt finanțate de 
Orizont 2020.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor 
pentru IMM-uri în funcție de nevoile 
dovedite și cooperarea între responsabilii 
politici și organizațiile reprezentative ale 
IMM-urilor, în special în vederea 
îmbunătățirii facilității de acces la 
programe și la măsurile favorabile IMM-
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urilor și în vederea reducerii sarcinilor lor 
administrative.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea politicilor pentru IMM-uri ar trebui să se bazeze pe aspecte concrete și, dacă 
este posibil, să profite de pe urma contribuției organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor, 
ceea ce va necesita acordarea de sprijin în vederea colectării de date de către organizațiile 
reprezentative ale IMM-urilor. Pe lângă îmbunătățirea accesului la programele și măsurile 
destinate IMM-urilor, politica în domeniul IMM-urilor ar trebui să vizeze reducerea 
sarcinilor administrative impuse de legislația UE și de transpunerea sa în legislația 
națională.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia sprijină inițiativele
transsectoriale care accelerează apariția 
unor industrii competitive. Aceste inițiative 
stimulează dezvoltarea de noi piețe, 
precum și furnizarea de bunuri și servicii 
bazate pe cele mai competitive modele de 
întreprinderi, pe produse și procese 
îmbunătățite, pe structuri organizaționale
sau pe lanțurile de valori modificate. Ele 
includ inițiative pentru a spori 
productivitatea, durabilitatea și, în special,
eficiența utilizării resurselor și energiei și
responsabilitatea socială a întreprinderilor.
În acest sens, Comisia poate sprijini și 
inițiativele specifice unor sectoare anume 
în domenii de activitate în care activează 
un număr mare de IMM-uri și care au o 
contribuție mare la PIB-ul Uniunii, cum 
ar fi turismul, a cărui valoare adăugată 
poate fi demonstrată la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Având în vedere resursele limitate ale programului, măsurile de sprijin ar trebui să vizeze 
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îndeosebi inițiativele care aduc beneficii celui mai mare număr posibil de IMM-uri (de 
exemplu, dezvoltarea de competențe informatice în IMM-uri). Pe lângă modele competitive de 
întreprinderi și lanțuri de valori modificate, la apariția unor industrii competitive pot 
contribui și produsele și procesele îmbunătățite și structurile organizaționale modificate. 
Comisia ar trebui să poată sprijini și inițiativele specifice unor sectoare care îndeplinesc 
condițiile necesare.

Amendamentul 39
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 
întreprinderilor, transferul de 
întreprinderi, și relansarea 
întreprinderilor (a doua șansă).

Or. en

Justificare

Un mediu de afaceri favorabil antreprenoriatului trebuie să ofere condiții-cadru bune pentru 
toate situațiile cu care se confruntă antreprenorii. Trebuie favorizate, deci, nu numai 
dezvoltarea, ci și înființarea, transferul de întreprinderi, și relansarea întreprinderilor după 
faliment (a doua șansă). Transferul de întreprinderi constituie o sursă importantă de creștere 
și dezvoltare a IMM-urilor. În fiecare an, există riscul de desființare a 150 000 de companii și 
de pierderea a 600 000 de locuri de muncă ca urmare a deficiențelor sistemului de transfer 
de întreprinderi. Prezentul program ar trebui să remedieze această disfuncționalitate de pe 
piață.

Amendamentul 40
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.
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Or. en

Justificare

Programul ar trebui să-și concentreze resursele limitate asupra celor mai relevante categorii 
de antreprenori.

Amendamentul 41
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 etapele de înființare, 
dezvoltare și 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, al Orizont 2020 și la nivel 
național sau regional. Astfel de acțiuni 
vizează stimularea finanțării atât prin 
platformele de capitaluri proprii, cât și prin 
platformele de datorii.

Or. en

Justificare

Transferul de întreprinderi joacă un rol important în procesul de creștere și dezvoltare a 
IMM-urilor, contribuind la acordarea unui nou avânt companiei și menținerii valorii și 
locurilor de muncă. „În fiecare an, există riscul de desființare a 150 000 de companii și de 
pierderea a 600 000 de locuri de muncă ca urmare a deficiențelor sistemului de transfer de 
întreprinderi.” (CE Business Dynamics Study, 2011). Instrumentele financiare pot contribui 
la remedierea acestei disfuncționalități de pe piață, în completarea măsurilor de sprijin luate 
la nivel național sau regional.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
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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, în conformitate cu dreptul 
Uniunii. În colaborare cu părțile 
interesate relevante, inclusiv cu 
organizațiile reprezentative ale IMM-
urilor, Comisia poate examina, de 
asemenea, posibilitatea de a elabora alte 
instrumente financiare inovatoare, în 
funcție de cererea de pe piață.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să poată reacționa la cele mai recente evoluții în domeniul instrumentelor 
financiare și la nevoile în continuă schimbare ale IMM-urilor. Astfel, ar trebui să utilizeze 
experiența și cunoștințele în domeniu ale părților interesate relevante, inclusiv ale 
organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transformat în articole.

Amendamentul 44
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.

eliminat

Or. en

(A se vedea articolul 9a (nou))

Justificare

Raportorul recomandă introducerea unui articol separat privind Rețeaua întreprinderilor 
europene în care sarcinile acesteia să fie descrise în mod detaliat.

Amendamentul 45
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.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Măsurile respective suplimentează, dar nu 
repetă activitățile desfășurate de statele 
membre în domeniu. Înainte de a 
introduce măsuri noi, Comisia, după 
consultarea organizațiilor reprezentative 
ale IMM-urilor, ar trebui să evalueze 
măsurile de sprijin existente de care pot 
beneficia IMM-urile europene în țările 
terțe și nevoile specifice ale IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Raportorul este de acord cu faptul că prezentul program ar trebui să sprijine accesul IMM-
urilor la piețele din afara Uniunii prin intermediul unor măsuri specifice, însă trebuie să se 
asigure că se evită repetarea măsurilor deja adoptate de statele membre. Prin urmare, 
înainte de a introduce măsuri noi, Comisia, după consultarea organizațiilor reprezentative 
ale IMM-urilor, ar trebui să evalueze măsurile de sprijin existente de care pot beneficia 
IMM-urile europene în țările terțe și nevoile specifice ale IMM-urilor.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 9a (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 
(„rețeaua”).
Ținând seama de experiența și de 
competențele obținute de către rețelele 
europene existente de sprijinire a 
întreprinderilor, se poate acorda un ajutor 
financiar membrilor rețelelor în vederea 
furnizării, în special, de:
(a) informații și consiliere, feedback, 
cooperarea și internaționalizarea 
serviciilor pentru întreprinderi pe piața 
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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 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, evaluează structurile diferite 
de guvernare și utilizează modelele din 
statele membre.

Or. en

Justificare

Rețeaua întreprinderilor europene trebuie să aibă un temei juridic adecvat. Ca și Programul-
cadru pentru competitivitate și inovare, prezentul articol și anexa IIa furnizează o descriere 
detaliată a sarcinilor rețelei. Rețeaua întreprinderilor europene ar trebui să poată desfășura 
activități în numele UE și utilizând resursele programelor sale, astfel cum se va proceda în 
cazul Orizont 2020. Se pare că, în anumite state membre, există probleme în ceea ce privește 
guvernanța și acceptarea rețelei. Pentru a soluționa aceste probleme este nevoie de o 
evaluare adecvată.

Amendamentul 48
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 

(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, pe baza consultării prealabile a 
părților interesate relevante, inclusiv a 
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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.

organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor. Programele anuale de lucru
stabilesc și 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.

Or. en

Justificare

La formularea obiectivelor strategice ale programelor anuale de lucru, Comisia ar trebui să 
consulte părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile reprezentative ale IMM-urilor. 
Astfel, s-ar asigura că măsurile finanțate de program corespund nevoilor principalului grup 
vizat și anume IMM-urilor.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări ale impactului măsurilor 
Uniunii care au o importanță 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 sistematice ale impactului 
măsurilor Uniunii care sunt importante 
pentru competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, acordându-se o 
atenție specială 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. en

Justificare

Evaluările de impact ar trebui să analizeze în mod sistematic impactul propunerilor de 
politică privind competitivitatea întreprinderilor (competitiveness-proofing - testul de impact 
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asupra competitivității). Acestea ar trebui să includă o secțiune specială dedicată IMM-urilor 
(testul IMM), acordând o atenție deosebită microîntreprinderilor. În timp ce SBA vizează 
îmbunătățirea mediului de afaceri pentru toate IMM-urile, este binecunoscut faptul că pentru 
ca firmele cele mai mici din Europa să-și exploateze potențialul la maximum, este nevoie de 
inițiative specifice și de eforturi susținute.

Amendamentul 50
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, a 
politicii industriale specifice și a măsurilor 
referitoare la competitivitate.

Or. en

Justificare

Evaluarea legislației ar trebui să țină seama îndeosebi de IMM-uri, care totalizează 
aproximativ 99% din întreprinderile din Uniune.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 fundamentale
privind beneficiarii granturilor și 
informații de bază anonime referitoare la 
solicitanții de granturi, dacă acestea sunt 
disponibile. Raportul cuprinde, de 
asemenea, informații privind 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 
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IMM-uri.

Or. en

Justificare

Informațiile privind beneficiarii și solicitanții de granturi ar contribui la evaluarea modului 
de acordare a granturilor în cadrul programului.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se întocmește un raport de evaluare cu 
privire la impacturile pe termen lung și cu 
privire la durabilitatea efectelor măsurilor 
care vor fi introduse într-o decizie privind 
o posibilă reînnoire, modificare sau 
suspendare a unei măsuri ulterioare.

(4) Se întocmește un raport de evaluare ex-
post cu privire la impacturile pe termen 
lung și cu privire la durabilitatea efectelor 
măsurilor.

Or. en

Amendamentul 53
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) Comisia, în colaborare cu specialiști și 
cu părțile interesate relevante, inclusiv cu 
organizațiile reprezentative ale IMM-
urilor, 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.

Or. en
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Justificare

Contribuția specialiștilor și a părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor 
reprezentative ale IMM-urilor, ar trebui utilizată pentru a elabora indicatori preciși și fiabili 
care să nu creeze sarcini de raportare nejustificate pentru IMM-uri.

Amendamentul 54
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.
Alocarea de fonduri diferitelor facilități ar 
trebui să se facă pe baza cererii de pe 
piață, ținându-se seama de avizele 
organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor.

Or. en

Justificare

Întrucât condițiile de pe piață se pot schimba rapid, este important să se mențină un grad 
ridicat de flexibilitate în ceea ce privește alocarea de fonduri mecanismului de capitaluri 
proprii și mecanismului de împrumut. Organizațiile reprezentative ale IMM-urilor pot avea o 
contribuție importantă la deciziile Comisiei în acest sens, prin urmare ar trebui consultate.

Amendamentul 55
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 

(2) Instrumentele financiare pentru IMM-
urile 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 
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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.

(UE) nr. XXX/201X (noul Regulament 
privind fondurile structurale)] și cu 
subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Mecanismele de capitaluri proprii și 
de garantare a împrumuturilor sunt 
complementare utilizării de către statele 
membre de instrumente financiare pentru 
IMM-uri în cadrul politicii de coeziune și 
de instrumente financiare pentru IMM-
uri în cadrul programelor de promovare 
naționale.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14. În plus, 
mecanismele ar trebui să fie complementare instrumentelor financiare pentru IMM-uri în 
cadrul programelor de promovare naționale.

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2b (nou)

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 
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
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fondurile structurale].

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mecanismele de capitaluri proprii și 
de garantare a împrumuturilor respectă 
dispozițiile privind instrumentele 
financiare stabilite în Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene1 și în actul 
delegat care înlocuiește normele de 
aplicare.
______________
1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14.

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Veniturile și rambursările în cadrul 
celei de-a doua secțiuni a Instrumentului 
financiar destinat IMM-urilor cu o rată 
mare de creștere și capacitate de inovare 
creat în temeiul Deciziei nr. 
1639/2006/CE a Parlamentului European 
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și a Consiliului de instituire a unui 
program-cadru pentru inovație și 
competitivitate (2007-2013)1 sunt alocate 
instrumentelor financiare ale acestui 
program.
______________
1 JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14. Veniturile și 
rambursările din cadrul GIF 2 sunt alocate instrumentelor financiare ale acestui program.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Instrumentele financiare destinate 
IMM-urilor se pun în aplicare în 
conformitate cu normele relevante ale 
Uniunii privind ajutoarele de stat.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Instrumentele financiare ale 
programului sunt exploatate în strânsă 
cooperare cu mecanismele de capitaluri 
proprii și de garantare a împrumuturilor 
în cadril Orizont 2020 cu scopul creării 
unei noi secțiuni dedicate IMM-urilor și 
intermediarilor.
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Or. en

Justificare

Raportorul este preocupat de faptul că separarea prevăzută a COSME și Orizont 2020 ar 
putea conduce la noi deficiențe și sarcini administrative. Prin urmare, este esențial ca 
mecanismele ambelor programe să fie puse în aplicare ca parte dintr-un instrument unic, la 
care IMM-urile și intermediarii au acces prin intermediul unui ghișeu unic.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Mecanismul de capitaluri proprii 

(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 
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 dezvoltare 
(C&D) 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&D 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 
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schimbarea 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&D 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&D 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
(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 ani de la data 
semnării acordului de delegare dintre 
Comisie și entitatea însărcinată cu 
punerea lui în aplicare.

Or. en
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Justificare

Din motive de claritate, dispozițiile referitoare la EFG ar trebui incluse într-un articol. 
Menționarea suplimentară a fondurilor de fonduri la primul alineat clarifică faptul că 
Orizont 2020 și COSME oferă posibilitatea de a sprijini în comun operațiunile 
transfrontaliere cu fonduri de fonduri de capital de risc. Sprijinul din partea EFG ar trebui să 
includă fonduri de fonduri private pentru a atrage noi investitori în sectorul privat (alineatul 
(3) litera (b)). EFG ar trebui să poată oferi scheme de coinvestiții pentru investitorii 
providențiali.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14b
Mecanismul de garantare a 

împrumuturilor
(1) Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (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 
partajare a riscurilor pentru orice alt 
intermediar financiar care îndeplinește 
criteriile de eligibilitate;
(2) 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 C&D pentru 
întreprinderile din Uniune, utilizând 
același mecanism de realizare ca 
elementul orientat spre cerere al facilității 
de împrumut a IMM-urilor pentru C&D 
din cadrul Orizont 2020 (RSI II). Se 
garantează faptul că toți intermediarii la 
nivel național sunt eligibili în cadrul RSI 
II.
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(3) LGF constă în:
(a) finanțarea prin îndatorare prin 
împrumuturi subordonate și de 
participare sau prin leasing, care reduc 
dificultățile specifice cu care se confruntă 
IMM-urile la accesarea finanțării, fie din 
cauza riscului ridicat perceput, fie din 
lipsa disponibilității unor garanții 
colaterale suficiente;
(b) securizarea portofoliilor de finanțare 
prin îndatorare a IMM-urilor 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 prin 
îndatorare se calculează în raport cu 
valoarea riscului de portofoliu garantat. 
Această valoare, precum și perioada de 
timp se negociază individual cu fiecare 
instituție emitentă.
(4) Cu excepția împrumuturilor incluse în 
portofoliul securizat, LGF acoperă 
împrumuturile de peste 150 000 EUR și 
cu o scadență minimă de 12 luni. În cazul 
în care IMM-urile nu sunt eligibile în 
conformitate cu componenta pentru 
IMM-uri a facilității de împrumut din 
cadrul Orizont 2020, LGF acoperă, de 
asemenea, împrumuturile de până la 
150 000 de EUR și cu 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.
(5) LGF este conceput astfel încât să se 
poată prezenta rapoarte privind IMM-
urile sprijinite, atât în ceea ce privește 
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numărul, cât și volumul împrumuturilor.

Or. en

Justificare

Întrucât nu există finanțare pentru împrumuturile pentru IMM-uri de peste 150 000 de EUR, 
și anume pentru transferul de întreprinderi, raportorul consideră că LGF ar trebui să 
abordeze acest aspect. Pentru a crea posibilitatea ca întreprinderile care nu sunt inovatoare 
să beneficieze de garanții pentru împrumuturi de peste 150 000 de EUR, raportorul 
sugerează ca LGF să acopere și împrumuturi de peste 150 000 de EUR în cazul în care IMM-
urile nu sunt eligibile în conformitate cu componenta pentru IMM-uri a facilității de 
împrumut din cadrul Orizont 2020. Spre deosebire de RSI I, RSI II ar trebui să fie disponibil 
pentru toți intermediarii naționali.

Amendamentul 64
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 (RSI – Risk Sharing Instrument) 
al celui de-al 7-lea program-cadru pentru 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor.

(2) Comisia este autorizată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 18 cu 
privire la modificările aduse indicatorilor 
de la articolul 2 alineatul (2) și anexa I, 
modificările aduse bugetului alocat 
instrumentelor financiare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) și chiar 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolele 14, 14a și 14b 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 (RSI – Risk Sharing Instrument) 
al celui de-al 7-lea program-cadru pentru 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor.

Or. en

(A se vedea articolul 4 alineatul (1) și articolele 14, 14a (nou) și 14b (nou))
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul general – punctul 1

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)
Competitivitatea sporită a 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 

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Creștere anuală de 1%
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principalii săi concurenți)

2009: -3,1%

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

Numărul de zile pentru a înființa o întreprindere nouă 
în 2011: 6,5 zile lucrătoare. Costul înființării: € 379

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei 
întreprinderi noi: 3 zile lucrătoare în 2020. Costul 
înființării: € 1001

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

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020:

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

creșterea numărului de IMM-uri din Uniune 
care oferă produse sau servicii eficiente din 
punctul de vedere al mediului; 

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 concluziile Consiliului Competitivitate din 31 mai 
2011 includ un apel lansat către statele membre de a 
„reduce numărul de zile pentru înființarea unei 
întreprinderi noi la 3 zile și costurile sale la €100 până 
în 2012”

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul general – punctul 2

Textul propus de Comisie
Obiectivul general: 2. Încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor
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Indicator de impact Situația actuală Obiectiv esențial pe termen lung (2020)
Creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea 
adăugată și angajații

În 2010, IMM-urile au reprezentat mai mult de 58% din 
cifra de afaceri totală a UE (VAB);

Obiectivul de creștere cu 4% pe an a valorii adăugate 
brute a IMM-urilor; 

Feedback de la IMM-uri și alți beneficiari finali 
cu privire la valoarea adăugată, utilitatea și 
relevanța programului, care urmează să fie 
măsurate în evaluările programului prin 
intermediul Rețelei întreprinderilor europene 
(RÎN) și a anchetelor online

numărul total al angajaților din cadrul IMM-urilor: 
87,5 milioane (67% dintre locurile de muncă din 
sectorul privat din UE)

creșterea anuală a numărului angajaților în cadrul IMM-
urilor de 1%

Rata de reînnoire a IMM-urilor (întreprinderi noi și 
falimente)

78% satisfacție și feedback pozitiv cu privire la 
valoarea adăugată a RÎN

Creștere cu peste 80% a satisfacției cu privire la 
valoarea adăugată a RÎN

Amendamentul Parlamentului
Obiectivul general: 2. Încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor
Indicator de impact Situația actuală Obiectiv esențial pe termen lung (2020)
Creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea 
adăugată (Eurostat)

În 2010, IMM-urile au reprezentat mai mult de 58% 
din cifra de afaceri totală a UE (VAB);

Obiectivul de creștere cu 4% pe an a valorii adăugate 
brute a IMM-urilor; 

rata de ocupare a forței de muncă în IMM-uri 
(Eurostat)

numărul total al angajaților din cadrul IMM-urilor în 
2010: 87,5 milioane (67% dintre locurile de muncă din 
sectorul privat din UE)

creșterea anuală a numărului angajaților în cadrul 
IMM-urilor de 1%

Rata de reînnoire a IMM-urilor (creșterea 
numărului de întreprinderi noi și reducerea 
numărului de falimente)

A se completa cu date. A se completa cu date.

creșterea numărului de cetățeni ai Uniunii care ar 
dori să desfășoare o activitate independentă;

Cifrele din 2007 și 2009 sunt constante la 45% creșterea numărului de cetățeni ai Uniunii care ar 
dori să desfășoare o activitate independentă la 50-
55%

Or. en
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Amendamentul 67

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 
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 
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
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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 (2017) Obiectiv pe termen lung (2020)
Activități de îmbunătățire a 
competitivității 
Reducerea netă sarcinii 
administrative 

Până la 31% din sarcinile administrative 
ale întreprinderilor din Uniune au fost 
identificate de Comisie în 13 domenii de 
politică specifice.

12% din sarcinile administrative nete ale 
întreprinderilor din Uniune ar trebui 
reduse în cadrul întregii legislații 
existente și noi a Uniunii care afectează 
întreprinderile Uniunii.

25% din sarcinile administrative nete 
ale întreprinderilor din Uniune ar 
trebui reduse în cadrul întregii 
legislații existente și noi a Uniunii 
care afectează întreprinderile Uniunii.

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. 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.

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 15 verificări ale 
adecvării sunt prevăzute, în scopul 
unei mai bune reglementări.

Creșterea numărului de state 
membre care utilizează testul de 
competitivitate: 

Numărul de state membre care utilizează 
testul de impact asupra competitivități: 0

Numărul de state membre care utilizează 
testul de impact asupra competitivități: 
10

Numărul de state membre care 
utilizează testul de impact asupra 
competitivități: 28

Nivelul de adoptare de către 
întreprinderi a produselor și a 
instrumentelor de producție europene 

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

Un număr semnificativ de întreprinderi își 
supraveghează performanța, aplică 
sisteme de management de mediu

Un număr semnificativ de 
întreprinderi își supraveghează 
performanța, aplică sisteme de 
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durabile, inclusiv EMAS, eticheta 
ecologică și proiectarea ecologică

ecologică a UE management de mediu

Or. en

Amendamentul 68

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 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-urile
Numărul de state membre care utilizează „testul 
IMM”

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

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

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 
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IMM-urilor
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (2017) Obiectiv pe termen lung (2020)
Dezvoltarea politicii privind 
IMM-urile
Numărul de state membre care 
utilizează „testul IMM”

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

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

Numărul de state membre care 
utilizează „testul IMM”: 28 SM

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

Numărul de publicații/articole mass-
media din toate statele membre: 100

Or. en

Amendamentul 69

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

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)
Noi concepte în domeniul afacerilor
Numărul de produse/servicii noi de pe piață Până în prezent, această activitate a fost limitată la 

activitatea analitică la scară mică.
Obiectivul privind numărul cumulat al 
produselor/serviciilor noi să fie de 5 în 2017 
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(crescând la 15 în 2018 și la 25 în 2019).

Nivelul de exporturi suplimentare și sumele 
corespunzătoare

În ceea ce privește exporturile, nu este preconizat 
niciun impact în 2017. Ponderea exporturilor din 
prima generație de IMM-uri participante se va observa 
în 2018 cu un obiectiv de creștere de 20%.

Feedback-ul părților interesate privind calitatea și 
valoarea adăugată a activităților

Cel puțin 70% din IMM-urile participante în 2014 vor 
exprima un impact pozitiv asupra cifrei lor de afaceri 
într-o anchetă care va fi efectuată la sfârșitul 
anului 2017.

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 (2017) Obiectiv pe termen lung (2020)
Noi concepte în domeniul 
afacerilor
Numărul de produse/servicii noi de 
pe piață

Până în prezent, această activitate a fost 
limitată la activitatea analitică la scară 
mică.

Obiectivul privind numărul cumulat al 
produselor/serviciilor noi să fie de 5 
în 2017.

Obiectivul privind numărul cumulat al 
produselor/serviciilor noi să fie de 30 
în 2020.

Nivelul de exporturi suplimentare și 
sumele corespunzătoare

Până în prezent, această activitate a fost 
limitată la activitatea analitică la scară 
mică.

În ceea ce privește exporturile, nu este 
preconizat niciun impact în 2017. 
Ponderea exporturilor din prima generație 
de IMM-uri participante se va observa 
în 2018 cu un obiectiv de creștere de 20%.

Ponderea exporturilor IMM-urilor 
participante ar trebui să atingă un 
obiectiv de creștere de 25%.

Feedback-ul părților interesate 
privind calitatea și valoarea adăugată 
a activităților

Până în prezent, această activitate a fost 
limitată la activitatea analitică la scară 
mică.

Cel puțin 70% din IMM-urile participante 
în 2014 vor exprima un impact pozitiv 
asupra cifrei lor de afaceri într-o anchetă 
care va fi efectuată la sfârșitul 
anului 2017.

Cel puțin 80% din IMM-urile 
participante în 2014 vor exprima un 
impact pozitiv asupra cifrei lor de 
afaceri într-o anchetă care va fi 
efectuată la sfârșitul anului 2020.
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Amendamentul 70

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 (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: peste 100 pe an

Numărul de cereri de finanțare

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) 

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

Amendamentul Parlamentului
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eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice - Sprijin pentru antreprenoriat

Textul propus de Comisie
Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)
Sprijin pentru antreprenoriat
Feedback privind percepția publică a 
antreprenoriatului (procentul de cetățeni ai UE 
care ar dori să desfășoare o activitate 
independentă, măsurat de Eurobarometru)

Cifrele din 2007 și 2009 sunt constante la 45% Creșterea numărului de cetățeni ai UE care doresc să 
desfășoare o activitate independentă la 50%

Numărul de state care pun în aplicare soluții 
antreprenoriale elaborate la nivelul UE

Numărul de state care pun în aplicare soluții pentru 
spiritul antreprenorial dezvoltate la nivelul UE: 22 
(2010)

Numărul de state care pun în aplicare soluții pentru 
spiritul antreprenorial dezvoltate la nivelul UE: 25

Numărul de programe desfășurate la nivel național 
disponibile pentru IMM-urile din alte state membre

Numărul de programe desfășurate la nivel național 
disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 5

Numărul de programe desfășurate la nivel național 
disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 10

Numărul de măsuri de simplificare adoptate 
pentru IMM-uri 

5 măsuri de simplificare pe an (2010). Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Amendamentul Parlamentului
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Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului 
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu 

(2017)
Obiectiv pe termen lung (2020)

Sprijin pentru antreprenoriat
Creșterea numărului de state membre 
care pun în aplicare soluții 
antreprenoriale pe baza bunelor 
practici identificate prin intermediul 
programului

Numărul de state membre care pun în 
aplicare soluții antreprenoriale: 22 
(2010)

Numărul de state membre care pun în 
aplicare soluții antreprenoriale: 25

Numărul de state membre care pun în 
aplicare soluții antreprenoriale: 28.

Creșterea numărului de programe 
desfășurate la nivel național 
disponibile pentru IMM-urile din alte 
state membre

Numărul de programe desfășurate la 
nivel național disponibile pentru IMM-
urile din alte state membre: 5

Numărul de programe desfășurate la 
nivel național disponibile pentru IMM-
urile din alte state membre: 10

Numărul de programe desfășurate la nivel 
național disponibile pentru IMM-urile din 
alte state membre: 15.

Or. en

Amendamentul 72

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)
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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 
Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu (2017) Obiectiv pe termen lung (2020)
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 (+/-
19,6 miliarde EUR)

Numărul de societăți care beneficiază 
de garanții la împrumuturi (credite) 
(+/- 350 000) și valoarea creditării (+/-
25 miliarde EUR)

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

Numărul de societăți care beneficiază 
de investiții CR în cadrul programului 
și volumul total investit: (+/- 560) și 
valoarea investițiilor (+/- 4,7 miliarde
EUR)

Or. en
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Amendamentul 73

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 
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): 
>80%

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de 
sprijin

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

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 
(2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)
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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: 2 200 pe an

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 
2 500 pe an

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

Recunoaștere sporită a „mărcii de 
rețea” în rândul IMM-urilor: nu a 
fost măsurată încă. Se ve realiza un 
studiu.

Recunoaștere sporită a „mărcii de 
rețea” în rândul IMM-urilor: 20% din 
IMM-urile abordate în comparație cu 
rezultatul inițial al studiului.

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” în 
rândul IMM-urilor: 30% din IMM-urile 
abordate în comparație cu rezultatul inițial al 
studiului.

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%

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: 470 000 pe an

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 (2011)

Numărul de IMM-uri care participă la 
evenimente de brokeraj și la misiuni 
ale companiilor: 48 000 pe an

Numărul de IMM-uri care participă la 
evenimente de brokeraj și la misiuni ale 
companiilor: 50 000 pe an

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa I (Tabel) – 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
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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 

(2017)
Obiectiv pe termen lung (2020)

Servicii de sprijin furnizate 
IMM-urilor pe piața unică și 
pe piețele din afara UE
Ponderea (%) IMM-urilor implicate 
în activitățile internaționale 
(exporturi, importuri, ISD și alte 
activități) în afara UE

25% dintre IMM-uri exportă pe piața 
unică, 13% exportă în afara Uniunii 
(în perioada 2006-2008)1

27% dintre IMM-uri exportă pe piața 
unică, 15% exportă în afara Uniunii 

30% dintre IMM-uri exportă pe piața unică, 
17% exportă în afara Uniunii 

_________________
1 Informații extrase din 
„Internaționalizarea IMM-urilor 
europene”, EIM, 2010; 
http://ec.europa.eu/enterprise/p
olicies/sme/market-
access/files/internationalisation
_of_european_smes_final_en.p
df.
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale – Cooperarea industrială 
internațională

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)
Cooperarea industrială internațională
Numărul cazurilor de îmbunătățire a alinierii între 
reglementările privind produsele industriale ale UE și ale 
țărilor terțe

Se estimează că, în cooperarea în domeniul 
reglementării cu principalii parteneri 
comerciali (SUA, Japonia, China, Brazilia, 
Rusia, Canada, India), există o medie de 2 
domenii relevante de aliniere semnificativă a 
reglementărilor tehnice

3 domenii relevante de aliniere 
semnificativă la reglementările tehnice cu 
principalii parteneri comerciali (Statele 
Unite, Japonia, China, Brazilia, Rusia, 
Canada, India) (2017)

Numărul de domenii și de bune practici ale „Small 
Business Act” al UE care au fost introduse în țările vecine 
și candidate 

Se estimează că, în medie, în țările din trei 
regiuni de politică (regiunea țărilor candidate, 
țările din vecinătatea estică și vecinătatea 
mediteraneană), au fost reglementate cel puțin 
3 din cele 10 domenii de politică ale SBA.

5 domenii de acțiune ale SBA în cele trei 
regiuni strategice (regiunea țărilor 
candidate, țările din vecinătatea estică și 
vecinătatea mediteraneană) (2017)

Amendamentul 
Parlamentului
Obiectiv specific Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale
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Indicator de rezultat Cel mai recent rezultat 
cunoscut

Obiectiv pe termen mediu 
(2017)

Obiectiv pe termen lung 
(2020)

Cooperarea industrială 
internațională
Numărul cazurilor de 
îmbunătățire a alinierii între 
reglementările privind produsele 
industriale ale UE și ale țărilor 
terțe

Se estimează că, în cooperarea în 
domeniul reglementării cu 
principalii parteneri comerciali 
(SUA, Japonia, China, Brazilia, 
Rusia, Canada, India), există o 
medie de 2 domenii relevante de 
aliniere semnificativă a 
reglementărilor tehnice

3 domenii relevante de aliniere 
semnificativă la reglementările 
tehnice cu principalii parteneri 
comerciali (Statele Unite, 
Japonia, China, Brazilia, Rusia, 
Canada, India) (2017)

4 domenii relevante de aliniere 
semnificativă la reglementările 
tehnice cu principalii parteneri 
comerciali (Statele Unite, Japonia, 
China, Brazilia, Rusia, Canada, 
India) (2017)

Numărul de domenii și de bune 
practici ale „Small Business 
Act” al UE care au fost introduse 
în țările vecine și candidate 

Se estimează că, în medie, în țările 
din trei regiuni de politică 
(regiunea țărilor candidate, țările 
din vecinătatea estică și vecinătatea 
mediteraneană), au fost 
reglementate cel puțin 3 din cele 
10 domenii de politică ale SBA.

5 domenii de acțiune ale SBA în 
cele trei regiuni strategice 
(regiunea țărilor candidate, țările 
din vecinătatea estică și 
vecinătatea mediteraneană) 
(2017)

5 domenii de acțiune ale SBA în 
cele trei regiuni strategice 
(regiunea țărilor candidate, țările 
din vecinătatea estică și 
vecinătatea mediteraneană)

Or. en
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Amendamentul 76
Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II eliminat
Acțiuni de îmbunătățire a accesului IMM-
urilor la finanțare
1. Acțiunile pentru îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la finanțare includ 
un mecanism de capitaluri proprii și un 
mecanism de garantare a împrumuturilor.
2. 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 UE 
pentru finanțarea creșterii 
întreprinderilor din UE și a CDI din faza 
inițială („seed”) până în faza de creștere, 
cu sprijinul financiar al 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.
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.
4. Mecanismele de capitaluri proprii și de 
garantare a împrumuturilor sunt 
conforme cu dispozițiile privind 
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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.
5. Mecanismele de capitaluri proprii și de 
garantare a împrumuturilor vor fi 
complementare utilizării de către statele 
membre a instrumentelor financiare 
pentru IMM-uri în cadrul politicii de 
coeziune.
6. 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].
7. Veniturile și rambursările referitoare la 
GIF 2 în cadrul Programului-cadru 
pentru competitivitate și inovare (Decizia 
nr. 1639/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului) sunt atribuite 
Programului pentru competitivitate și 
IMM-uri.
8. Instrumentele financiare pentru IMM-
urile orientate spre creștere sunt puse în 
aplicare în conformitate cu normele UE 
relevante în materie de ajutoare de stat.
Mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creștere (EFG)
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 
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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.
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.
Mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (LGF)
1. LGF este gestionat de FEI sau de alte 
entități însărcinate cu punerea în aplicare 
în numele Comisiei. Mecanismul oferă:
– 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 
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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 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.

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
Detalii privind serviciile furnizate de 
Rețeaua întreprinderilor europene 
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menționate la articolul 9a
1. informații, feedback, cooperarea și 
internaționalizarea serviciilor pentru 
întreprinderi 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-uri 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 a dezvolta activități 
transfrontaliere și rețele internaționale;
(g) sprijinirea IMM-urilor pentru a găsi 
parteneri comerciali relevanți în sectorul 
privat sau în cel public prin instrumente 
adecvate.
2. Servicii de inovație și de transfer al 
tehnologiilor și cunoștințelor:
(a) diseminarea de informații și 
sensibilizarea în ceea ce privește politicile, 
legislația și programele de sprijinire în 
materie de inovație;
(b) participarea la diseminarea și 
exploatarea rezultatelor cercetării,
(c) furnizarea de servicii de brokeraj 
pentru transferul de tehnologii și 
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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 inovației, inclusiv cu serviciile 
referitoare la proprietatea intelectuală.
3. servicii de încurajare a participării 
IMM-urilor la Orizont 2020.
(a) sensibilizarea IMM-urilor cu privire la 
Orizont 2020;
(b) acordarea de asistență IMM-urilor 
pentru a-și identifica necesitățile 
tehnologice și de dezvoltare și pentru a 
găsi parteneri relevanți;
(c) acordarea de asistență IMM-urilor la 
pregătirea și coordonarea propunerilor de 
proiecte pentru participarea la Orizont 
2020.

Or. en

Justificare

Sarcinile rețelei întreprinderilor europene trebuie definite într-o listă detaliată în prezentul 
regulament. Ca și Programul-cadru pentru competitivitate și inovare, prezenta anexă, 
coroborată cu articolul 9a (nou) referitor la rețeaua întreprinderilor europene, furnizează o 
descriere detaliată a sarcinilor rețelei. Pe lângă sarcinile rețelei stabilite de Programul-
cadru pentru competitivitate și inovare, raportorul sugerează ca rețeaua să furnizeze 
informații privind accesul la finanțare și îmbunătățirea durabilității IMM-urilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Competitivitatea la nivel global a întreprinderilor mici și mijlocii din Uniune (IMM-uri) este 
subminată de disfuncționalitățile pieței și de cele de natură politică sau instituțională, cum ar 
fi lipsa accesului la finanțare și la piețe și sarcinile în materie de reglementare. În consecință, 
IMM-urile europene au o productivitate mai scăzută și se dezvoltă într-un ritm mai lent decât 
IMM-urile omoloage din alte părți ale lumii, iar abilitatea lor de adaptare cu succes la 
schimbări este mai redusă decât cea a întreprinderilor mai mari din Europa. Aceste dificultăți 
au fost agravate într-o și mai mare măsură de criza economică din 2008, care a afectat IMM-
urile în mod disproporționat. 

În actualul Cadru Financiar Multianual (CFM), UE finanțează măsuri de sprijin al 
antreprenoriatului și inovării și de promovare a dezvoltării și creșterii IMM-urilor prin 
intermediul Programului pentru inovație și spirit antreprenorial (EIP), unul din cei trei piloni 
ai programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP). În actualul CFM (2014-2020), 
EIP va fi urmat de Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor 
(COSME). Ca urmare a deciziei sale de a apropia cercetarea și inovarea, Comisia Europeană 
(CE) a propus includerea activităților legate de inovare din cadrul actualului EIP în Orizont 
2020, noul program-cadru pentru cercetare și inovare. Prin urmare, COSME se va concentra 
asupra competitivității, creșterii și antreprenoriatului.

Raportorul întâmpină favorabil Programul COSME, singurul program de finanțare al UE care 
vizează consolidarea IMM-urilor. Pentru a îmbunătăți propunerea, raportorul prezintă 
observațiile generale și specifice de mai jos:

Observații generale 

1. Obiectivul de reducere a sarcinii administrative, accesul la finanțare și accesul la 
piețe
Având în vedere bugetul său limitat, COSME ar trebui să pună accentul pe măsurile care au 
cel mai semnificativ impact și efect de pârghie. Raportorul sugerează concentrarea asupra a 
trei domenii: reducerea sarcinii administrative, accesul la finanțare și accesul la piețe.

După aplicarea cu succes în UE a programului de acțiune pentru reducerea sarcinilor 
administrative, UE are nevoie de un nou obiectiv de reducere mai ambițios pentru 2020. 
Activitatea Grupului la nivel înalt al părților interesate independente privind reducerea 
sarcinilor administrative ar trebui să primească în continuare sprijin în cadrul COSME. 

Ca urmare a crizei financiare și economice, accesul la finanțare a devenit preocuparea cea mai 
importantă pentru IMM-urile europene, întrucât băncile au devenit mai reticente la acordarea 
de împrumuturi, iar investitorii sunt mai precauți în ceea ce privește riscurile. Instrumentele 
financiare ale EIP au contribuit cu succes la asigurarea finanțării IMM-urilor, demonstrând 
importante efecte de pârghie și conducând la creșterea veniturilor și a numărului de locuri de 
muncă, prin urmare ar trebui menținute și în cadrul COSME. 
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Accesul la piețele din Europa și din țările terțe ar trebui să reprezinte cea de a treia prioritate a 
COSME. În acest sens, rețeaua întreprinderilor europene dispune încă de un potențial 
nefolosit ridicat. Guvernanța rețelei întreprinderilor europene ar trebui îmbunătățită în 
continuare, iar vizibilitatea sa ar trebui sporită.

2. Obiectiv: toate IMM-urile 
COSME nu ar trebui să se concentreze doar asupra IMM-urilor care desfășoară activități 
transfrontaliere, ci și asupra IMM-urilor care activează la nivel local, regional și național, 
atâta vreme cât aduc valoare europeană adăugată. Valoarea europeană adăugată poate consta 
și în remedierea disfuncționalităților pieței care nu pot fi soluționate doar la nivelul statelor 
membre. 

3. Legături mai strânse cu Small Business Act
La realizarea măsurilor incluse în COSME, ar trebui să se acorde o atenție deosebită celor 
zece principii enunțate în Small Business Act (SBA), care a instituit, pentru prima dată, un 
cadru de politică cuprinzător menit să ghideze, atât la nivel UE, cât și la nivelul statelor 
membre, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor pe baza abordării „Gândiți mai întâi la 
scară mică”. 

4. Implicarea într-o mai mare măsură a organizațiilor reprezentative ale IMM-
urilor 
COSME este destinat în mod specific IMM-urilor. Pentru realizarea obiectivelor programului, 
este esențial ca organizațiile reprezentative ale IMM-urilor să se implice într-o mai mare 
măsură. De exemplu, la elaborarea politicii privind IMM-urile, CE ar trebui să sprijine 
colaborarea cu organizațiile reprezentative ale IMM-urilor. De asemenea, Comisia ar trebui să 
consulte organizațiile reprezentative ale IMM-urilor la elaborarea indicatorilor, după caz, și 
înainte de a lua o decizie cu privire la programul anual de lucru. 

5. Acordarea de sprijin pentru transferul de întreprinderi
Transferul de întreprinderi constituie o sursă importantă de creștere și dezvoltare a IMM-
urilor. În fiecare an, există riscul de desființare a 150 000 de companii și de pierdere a 
600 000 de locuri de muncă, ca urmare a deficiențelor sistemului de transfer de întreprinderi. 
COSME ar trebui să remedieze această disfuncționalitate de pe piață.

6. Un buget mai mare pentru IMM-uri
Persoanele care elaborează politicile sunt pe deplin conștiente de faptul că 23 de milioane de 
IMM-uri reprezintă una dintre principalele surse de creștere economică și de creare de locuri 
de muncă în Uniune. Din păcate, importanța politică a IMM-urilor nu se reflectă în bugetul 
COSME: din bugetul propus de 2,5 miliarde de euro al CFM, doar 0.2% este alocat COSME. 
Având în vedere recomandarea sa ca instrumentele financiare să sprijine și transferul de 
întreprinderi și ca plafonul LGF pentru acordare a unor împrumuturi de peste 150 000 de euro 
pentru întreprinderile care nu sunt inovatoare să fie abolit, raportorul consideră bugetul 
propus insuficient pentru realizarea obiectivelor ambițioase propuse. În consecință, propune 
creșterea bugetului la 0,5% din bugetul CFM. Astfel, UE și-ar dovedi hotărârea în ceea ce 
privește consolidarea IMM-urilor. 

Observații specifice
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1. Obiective generale 

1.1.  Competitivitatea durabilă (articolul 2 alineatul (1) litera (a)) 
Primul obiectiv general ar trebui să fie competitivitatea durabilă a întreprinderilor din Uniune, 
în special a IMM-urilor. Competitivitatea și durabilitatea nu ar trebui considerate obiective 
separate, deoarece, pe termen lung, competitivitatea depinde de durabilitate și politicile ar 
trebui să se bazeze pe o strategie pe termen lung. Competitivitatea durabilă reflectă abilitatea 
de a realiza și menține competitivitatea economică a industriei în conformitate cu obiectivele 
de dezvoltare durabilă. 

1.2. Turismul (articolul 2 alineatul (1a) și articolul 3 alineatul (1a))
Raportorul consideră că inițiativele în sectorul turismului vor fi eligibile pentru sprijin în 
cadrul COSME în cazul în care pot demonstra că aduc valoare adăugată la nivelul UE, în 
aceeași măsură ca orice alt sector în care există un procent ridicat de IMM-uri și care are o 
contribuție semnificativă la PIB. Totuși, COSME nu ar trebui să facă diferențe între diferitele 
sectoare încă de la început. Nu este, deci, adecvat ca sectorul turismului să fie inclus în 
obiectivele generale ale programului. Cu toate acestea, întrucât turismul a fost inclus recent 
printre competențele partajate în cadrul UE, acest sector ar trebui să ocupe un loc special la 
punctul dedicat acțiunilor specifice.

2. Obiective specifice

2.1. Măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru pentru competitivitatea 
durabilă (articolul 6) 

Având în vedere resursele limitate ale programului, măsurile de sprijin ar trebui să vizeze 
îndeosebi inițiativele care aduc beneficii celui mai mare număr posibil de IMM-uri. Cu toate 
acestea, CE ar trebui să poată sprijini și inițiativele specifice unor sectoare în care activează 
un număr mare de IMM-uri și care au o contribuție mare la PIB-ul Uniunii, cu condiția ca 
valoarea adăugată la nivelul Uniunii a inițiativelor să poată fi demonstrată. 

2.2. Acțiuni de promovare a spiritului antreprenorial (articolul 7)
Un mediu de afaceri favorabil antreprenoriatului trebuie să ofere condiții-cadru bune pentru 
toate situațiile cu care se confruntă antreprenorii. Conform SBA, trebuie favorizate nu numai 
dezvoltarea, ci și înființarea, transferul de întreprinderi, și relansarea întreprinderilor după 
faliment (a doua șansă). 

2.3. Acțiuni de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la finanțare (articolul 8) 
IMM-urile trebuie să aibă acces la finanțare nu numai în etapele de înființare și dezvoltare, ci 
și în cazul efectuării unui transfer de întreprinderi (a se vedea mai sus). Același principiu se 
aplică și în cazul instrumentelor financiare. 

2.4. Acțiuni de îmbunătățire a accesului la piețe (articolul 9)
Raportorul este de acord cu opinia Comisiei în ceea ce privește necesitatea de menținere a 
sprijinului pentru Rețeaua întreprinderilor europene („rețeaua”). Performanța rețelei s-a 
îmbunătățit constant și oferă o gamă largă de servicii în sprijinul întreprinderilor cu valoare 
adăugată europeană clară. Performanța sa ar trebui însă îmbunătățită în continuare pe baza 
unei evaluări a diferitelor structuri de guvernare și a gradului de utilizare în statele membre. 
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Măsuri specifice care vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele prioritare din afara 
Uniunii, cum ar fi serviciul de asistență în materie de DPI pentru IMM-uri din China, cu 
condiția să nu existe o suprapunere cu serviciile furnizate de statele membre sau de Rețeaua 
întreprinderilor europene. Raportorul se pronunță în favoarea acordării de sprijin în ceea ce 
privește stabilirea de standarde și achizițiile publice în țările terțe. Înainte de a introduce 
măsuri noi, CE ar trebui să evalueze măsurile de sprijin existente. 

3. Instrumente financiare (articolele 4 și 14 și anexa II) 
Raportorul salută instrumentele financiare propuse pentru a facilita accesul la finanțare al 
IMM-urilor sub formă de împrumuturi și capitaluri proprii. Raportorul este însă preocupat de 
faptul că separarea prevăzută a COSME și Orizont 2020 ar putea conduce la noi deficiențe și 
sarcini administrative. Prin urmare, este esențial ca mecanismele ambelor programe să fie 
puse în aplicare ca făcând parte dintr-un instrument unic, la care IMM-urile și intermediarii au 
acces prin intermediul unui ghișeu unic. 

Raportorul salută faptul că 55,5% din buget este prevăzut pentru instrumentele financiare. 
Având în vedere cererea masivă și efectele ridicate de pârghie, raportorul propune alocarea a 
cel puțin 55,5% din buget pentru instrumentele financiare. Cu toate acestea, în cazul în care 
oferta de instrumente financiare este mai mare decât cererea, Comisia ar trebui să poată 
modifica pragul respectiv. În timp ce alocarea de fonduri din buget diferitelor instrumente este 
doar orientativă, alocarea de fonduri diferitelor mecanisme ar trebui să se facă pe baza cererii 
de pe piață.

3.1 Mecanismul de capitaluri proprii (articolul 14 și anexa II)
Raportorul salută propunerea creării unui mecanism de capitaluri proprii pentru IMM-uri, în 
etapa de dezvoltare a acestora; mecanismul va completa mecanismul de capitaluri proprii din 
cadrul Orizont 2020, care vizează înființarea de întreprinderi. Prevederea privind finanțarea de 
tip mezanin este deosebit de importantă, întrucât le oferă proprietarilor de IMM-uri acces la 
capitaluri proprii fără a renunța la dreptul de proprietate. 

3.2 Mecanismul de garantare a împrumuturilor (articolul 14 și anexa II)
Comisia a propus ca LGF să acopere împrumuturile de până la 150 000 EUR, în timp ce 
împrumuturile mai mari ar fi acoperite de RSI II în cadrul Orizont 2020, pentru care sunt 
eligibile doar întreprinderile inovatoare. Însă, întrucât nu există finanțare pentru 
împrumuturile de peste 150 000 de EUR pentru IMM-urile care nu sunt inovatoare, în special 
pentru transferul de întreprinderi, raportorul consideră că LGF ar trebui să abordeze acest 
aspect. Astfel, raportorul sugerează ca LGF să acopere și împrumuturi de peste 150 000 de 
EUR în cazul în care IMM-urile nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate în cadrul RSI II. 

4. Indicatori (anexa I)
Raportorul consideră că sunt necesari mai mulți indicatori mai eficienți pentru a putea efectua 
o evaluare precisă și fiabilă a performanței. În plus, obiectivele de performanță ar trebui să fie 
mai ambițioase și ar trebui stabilite două obiective separate pentru  obiectivele specifice 
pentru a face posibilă evaluarea intermediară din 2017 și pentru a avea un criteriu de referință 
pentru 2020. 


