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Amendamentul 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM), 
care reprezintă una din principalele surse 
de locuri de muncă din UE;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
crearea și dezvoltarea întreprinderilor
mici și mijlocii (IMM), care reprezintă una 
din principalele surse de locuri de muncă 
din UE;

Or. ro

Amendamentul 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care 
reprezintă una din principalele surse de 
locuri de muncă din UE;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, pentru a
atinge obiectivele Strategiei Europa 2020
și pentru a sprijini, printr-o gamă largă de 
măsuri și de instrumente financiare 
inovatoare, întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM), care reprezintă una din principalele 
surse de locuri de muncă din UE;

Or. en
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Amendamentul 3
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care 
reprezintă una din principalele surse de 
locuri de muncă din UE;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM), 
inclusiv microîntreprinderile, care 
reprezintă una din principalele surse de 
locuri de muncă din UE;

Or. en

Amendamentul 4
Hans-Peter Martin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care 
reprezintă una din principalele surse de 
locuri de muncă din UE;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a 
crea creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a 
sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, 
întreprinzătorii și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM), care reprezintă una din 
principalele surse de locuri de muncă din 
UE;

Or. de

Amendamentul 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că, potrivit Eurostat, criza 
economică a îngreunat accesul IMM-
urilor la credite bancare și că, în 
perioada 2007-2010, potrivit cifrelor 
disponibile pentru 19 din 20 de state 
membre, a avut loc o creștere a 
numărului de cereri de credit respinse;

Or. fr

Amendamentul 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Consiliului să adopte cele mai 
ambițioase măsuri propuse de către 
Comisie și de Banca Europeană de 
Investiții în contextul mecanismului 
comun de partajare a riscurilor care 
urmează să fie elaborat în conformitate 
cu noul CFM, prin combinarea resurselor 
bugetare ale UE (alocate COSME și 
Orizont 2020) cu fondurile structurale 
care au capacitatea de creditare a BEI, a 
FEI și a băncilor de dezvoltare publice 
naționale;

Or. fr

Amendamentul 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre și regiunilor 
să instituie sisteme de informare și de 
sprijin eficiente pentru a permite IMM-
urilor să beneficieze de finanțare din 
partea UE; atrage atenția asupra faptului 
că, deși statele membre au alocat în 
perioada 2007-2011 suma totală de 23 de 
miliarde de euro pentru programele 
operaționale de sprijinire a IMM-urilor, 
legătura dintre politicile UE și IMM-uri 
este în continuare complicată, în principal 
din cauza gestionării pe mai multe 
niveluri a fondurilor UE și din cauza 
birocrației, a termenelor scurte pentru 
depunerea ofertelor, a complexității 
excesive a instrumentelor de inginerie 
financiară, precum și din cauza faptului 
că IMM-urile nu dețin suficiente rezerve 
pentru satisfacerea cerinței de 
prefinanțare, aplicabile anumitor 
proiecte;

Or. fr

Amendamentul 8
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; solicită, prin 
urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă, 
asigurând un mediu favorabil 
întreprinderilor mici, societăților și 
întreprinderilor nou-înființate;

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; invită, prin 
urmare, statele membre să utilizeze
fondurile structurale și de investiții 
europene (FSI) pentru a se concentra cu 
precădere asupra creării de locuri de 
muncă, asigurând un mediu favorabil 
întreprinderilor mici, societăților și 
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întreprinderilor nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; solicită, prin 
urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă, 
asigurând un mediu favorabil 
întreprinderilor mici, societăților și 
întreprinderilor nou-înființate;

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
în rândul tinerilor, al tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare și al altor grupuri vulnerabile,
prin stimularea competitivității și a creării 
de locuri de muncă la nivel regional și prin 
crearea unui spirit întreprinzător; solicită, 
prin urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă și de 
oportunități de afaceri, asigurând un 
mediu favorabil și un cadru de 
reglementare potrivit pentru 
întreprinderile mici, pentru societățile și 
întreprinderile nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 10
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
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în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; solicită, prin 
urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă, 
asigurând un mediu favorabil 
întreprinderilor mici, societăților și 
întreprinderilor nou-înființate;

în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; solicită, prin 
urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă, 
asigurând un mediu favorabil 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
și mijlocii, societăților și întreprinderilor 
nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 11
Hans-Peter Martin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; solicită, prin 
urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă, 
asigurând un mediu favorabil 
întreprinderilor mici, societăților și 
întreprinderilor nou-înființate;

2. afirmă că este extrem de important ca 
politica de coeziune a UE să combată rata 
înaltă a șomajului la nivelul UE, în special 
în rândul tinerilor, prin stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă la nivel regional; solicită, prin 
urmare, ca fondurile structurale și de 
investiții europene (FSI) să vizeze cu 
precădere crearea de locuri de muncă 
durabile, asigurând un mediu favorabil 
întreprinderilor mici, societăților și 
întreprinderilor nou-înființate;

Or. de

Amendamentul 12
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că fondurile FSI 
sprijină autoritățile și părțile interesate la 
nivel local și regional să promoveze 
inovarea, să îmbunătățească 
competitivitatea IMM-urilor și astfel să 
depășească provocările economice actuale, 
în special rata înaltă a șomajului;

3. subliniază faptul că fondurile FSI 
sprijină autoritățile și părțile interesate la 
nivel local și regional să promoveze 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, să 
îmbunătățească competitivitatea IMM-
urilor și astfel să facă față provocărilor
economice actuale, în special rata înaltă a 
șomajului;

Or. en

Amendamentul 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că fondurile FSI 
sprijină autoritățile și părțile interesate la 
nivel local și regional să promoveze 
inovarea, să îmbunătățească 
competitivitatea IMM-urilor și astfel să 
depășească provocările economice actuale, 
în special rata înaltă a șomajului;

3. subliniază faptul că fondurile FSI 
sprijină autoritățile și părțile interesate la 
nivel local, național și regional să 
promoveze inovarea și învățarea la locul 
de muncă, să îmbunătățească 
competitivitatea IMM-urilor și astfel să 
depășească provocările economice și 
sociale actuale, în special rata înaltă a 
șomajului;

Or. en

Amendamentul 14
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 
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durabilă trebuie să asigure un echilibru 
între cerințele de ordin economic și cele 
sociale și să impună standarde de 
siguranță și sănătate cu scopul de a 
asigura locuri de muncă decente, bine
remunerate, în toate regiunile UE;

durabilă ar trebui să țină seama de 
echilibrul dintre cerințele de ordin 
economic și cele sociale și de standardele
de siguranță și de sănătate și ar trebui să 
aibă drept rezultat locuri de muncă 
remunerate la un nivel adecvat în toate 
regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 15
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 
durabilă trebuie să asigure un echilibru 
între cerințele de ordin economic și cele 
sociale și să impună standarde de siguranță 
și sănătate cu scopul de a asigura locuri de 
muncă decente, bine remunerate, în toate 
regiunile UE;

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 
durabilă trebuie să asigure un echilibru 
între cerințele de ordin economic, cele 
sociale și cele de mediu și să impună 
standarde de siguranță și de sănătate cu 
scopul de a asigura locuri de muncă 
decente, bine remunerate, în toate regiunile 
UE; recomandă să se valorifice experiența 
întreprinderilor din economia socială și 
din economia solidară, care oferă o 
abordare integrată în acest sens;

Or. en

Amendamentul 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 
durabilă trebuie să asigure un echilibru 

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii, a inovării și a creării 
de locuri de muncă într-o economie 
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între cerințele de ordin economic și cele 
sociale și să impună standarde de siguranță 
și sănătate cu scopul de a asigura locuri de 
muncă decente, bine remunerate, în toate 
regiunile UE;

durabilă trebuie să asigure un echilibru 
între cerințele de ordin economic și cele 
sociale și să impună standarde de siguranță 
și de sănătate, sprijinind specializarea 
inteligentă și respectarea ecosistemelor, 
cu scopul de a asigura locuri de muncă 
decente, bine remunerate, în toate regiunile 
UE;

Or. en

Amendamentul 17
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 
durabilă trebuie să asigure un echilibru 
între cerințele de ordin economic și cele 
sociale și să impună standarde de siguranță 
și sănătate cu scopul de a asigura locuri de 
muncă decente, bine remunerate, în toate 
regiunile UE;

4. subliniază că eforturile depuse pentru 
sprijinirea creșterii într-o economie 
durabilă trebuie să asigure un echilibru 
între cerințele de ordin economic și cele 
sociale și să impună standarde de siguranță 
și de sănătate cu scopul de a asigura locuri 
de muncă decente, bine remunerate și de 
calitate, în toate regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
necesitatea ca toate statele membre și 

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale și creative ale cetățenilor,
inclusiv ale tinerilor, și subliniază 
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regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor;

necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor;

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea activităților independente și a
unor proiecte concrete care vizează 
sporirea competențelor antreprenoriale și a 
celor legate de întreprinderi ale tinerilor și 
subliniază necesitatea ca toate statele 
membre și regiunile să utilizeze pe deplin 
această oportunitate pentru a combate 
șomajul în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 20
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
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rândul tinerilor; rândul tinerilor; insistă asupra faptului că 
FSI trebuie să aibă ca prioritate crearea 
uni cadru optim pentru demararea 
proiectelor de tip start-up pentru tineri;

Or. ro

Amendamentul 21
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor;

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor; insistă asupra faptului că
prin intermediul FSI, autoritățile locale și 
regionale acordă o atenție deosebită 
promovării spiritului antreprenorial la 
nivel local;

Or. ro

Amendamentul 22
Hans-Peter Martin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 

5. atrage atenția asupra faptului că 
fondurile FSI joacă un rol important în 
sprijinirea unor proiecte concrete care 
vizează sporirea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și subliniază 
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necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor;

necesitatea ca toate statele membre și 
regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor; în plus, atrage atenția 
asupra faptului că proiectele actuale 
sprijinite din fondurile FSI ar trebui să fie 
evaluate pentru a se stabili dacă acestea 
înregistrează sau nu rezultate pozitive, iar 
fondurile utilizate în mod ineficient ar 
trebui să fie transferate către proiectele 
care vor contribui la combaterea 
șomajului în rândul tinerilor;

Or. de

Amendamentul 23
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că IMM-urile au 
posibilitatea de a beneficia de finanțare 
prin intermediul instrumentelor furnizate 
de fondurile FSI și atrage atenția asupra 
necesității de a extinde aceste instrumente, 
având în vedere că dificultatea de a obține 
finanțare este unul dintre obstacolele 
principale în calea dezvoltării IMM-urilor;

6. subliniază faptul că IMM-urile au 
posibilitatea de a beneficia de finanțare 
prin intermediul instrumentelor financiare 
inovatoare furnizate de fondurile FSI și 
atrage atenția asupra necesității de a lărgi 
sfera de aplicare și de a garanta claritatea 
juridică a acestor instrumente, având în 
vedere că dificultatea de a obține finanțare 
este unul dintre obstacolele principale în 
calea dezvoltării IMM-urilor; subliniază 
faptul că un rol consolidat al 
instrumentelor financiare poate garanta 
fonduri reînnoibile, poate promova 
parteneriatele public-privat și poate 
produce un efect de multiplicare 
împreună cu bugetul UE; în acest sens, 
salută extinderea aplicării instrumentelor 
financiare la toate obiectivele tematice și 
la toate fondurile FSI în cadrul noii 
perioade de programare 2014-2020;

Or. en
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Amendamentul 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că IMM-urile au 
posibilitatea de a beneficia de finanțare 
prin intermediul instrumentelor furnizate 
de fondurile FSI și atrage atenția asupra 
necesității de a extinde aceste instrumente, 
având în vedere că dificultatea de a obține 
finanțare este unul dintre obstacolele 
principale în calea dezvoltării IMM-urilor;

6. subliniază faptul că IMM-urile au 
posibilitatea de a beneficia de finanțare 
prin intermediul instrumentelor și 
mecanismelor inovatoare furnizate de 
fondurile FSI și atrage atenția asupra 
necesității de a extinde aceste instrumente 
și de a face schimb de cele mai bune 
practici între regiuni, având în vedere că 
dificultatea de a obține finanțare este unul 
dintre obstacolele principale în calea 
dezvoltării IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 25
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că IMM-urile au 
posibilitatea de a beneficia de finanțare 
prin intermediul instrumentelor furnizate 
de fondurile FSI și atrage atenția asupra 
necesității de a extinde aceste instrumente, 
având în vedere că dificultatea de a obține 
finanțare este unul dintre obstacolele 
principale în calea dezvoltării IMM-urilor;

6. subliniază faptul că IMM-urile au 
posibilitatea de a beneficia de finanțare 
prin intermediul instrumentelor furnizate 
de fondurile FSI și atrage atenția asupra 
necesității de a extinde aceste instrumente, 
inclusiv instrumentele flexibile de 
microfinanțare, având în vedere că 
dificultatea de a obține finanțare este unul 
dintre obstacolele principale în calea 
dezvoltării IMM-urilor;

Or. en
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Amendamentul 26
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța implicării 
întreprinderilor și a sectorului educației 
prin proiecte transfrontaliere, prin 
cooperarea între universități și colegii 
tehnice, precum și prin crearea unor 
grupuri inovatoare;

Or. en

Amendamentul 27
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază rolul instrumentelor 
financiare ca mijloc de sprijinire a IMM-
urilor prin împrumuturi, garanții sau 
participații; subliniază faptul că, în noua 
perioadă de programare 2014-2020, se va 
prefera o creștere a utilizării acestor 
instrumente, alături de fondurile 
structurale și de investiții, și îndeamnă 
statele membre să profite de aceste 
oportunități;

Or. pl

Amendamentul 28
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că fondurile FSI ar 
trebui să fie puse la dispoziția 
întreprinderilor mici, de exemplu,
întreprinderi formate dintr-o singură 
persoană, în scopul de a permite 
cooperarea cu sectorul științei și al 
cercetării;

Or. en

Amendamentul 29
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
dispozițiile regulamentelor privind noua 
perioadă a politicii de coeziune (2014-
2020) vor reduce sarcina administrativă 
asupra IMM-urilor, contribuind astfel la 
condiții mai bune pentru crearea de locuri 
de muncă.

7. atrage atenția asupra faptului că 
dispozițiile regulamentelor privind noua 
perioadă a politicii de coeziune (2014-
2020) ar trebui să reducă sarcina 
administrativă asupra IMM-urilor, 
contribuind astfel la condiții mai bune 
pentru crearea de locuri de muncă; invită 
statele membre să valorifice fiecare ocazie 
în vederea simplificării normelor 
naționale, ceea ce va conduce la o mai 
bună implementare a fondurilor FSI 
pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
dispozițiile regulamentelor privind noua 
perioadă a politicii de coeziune (2014-
2020) vor reduce sarcina administrativă 
asupra IMM-urilor, contribuind astfel la 
condiții mai bune pentru crearea de locuri 
de muncă.

7. atrage atenția asupra faptului că 
dispozițiile regulamentelor privind noua 
perioadă a politicii de coeziune (2014-
2020) vor reduce sarcina administrativă 
asupra IMM-urilor, mai ales în cazul în 
care sunt angajați șomeri, contribuind 
astfel la condiții mai bune pentru crearea 
de locuri de muncă.

Or. ro

Amendamentul 31
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că, pentru a asigura 
un nivel înalt de educație, trebuie să se 
faciliteze programele locale și regionale 
de finanțare a stagiilor de ucenicie înainte 
și în cursul formării ucenicilor.

Or. en


