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Amendamentul 1
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută planul de acțiune al UE privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare;

1. salută planul de acțiune al UE privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare; consideră că este necesar să se 
pună în aplicare acest plan pentru a 
asigura dezvoltarea corespunzătoare a 
IMM-urilor în situația dificilă cu care se 
confruntă acestea din cauza crizei 
economice;

Or. es

Amendamentul 2
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută planul de acțiune al UE privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare;

1. salută planul de acțiune al UE privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare conform priorităților Strategiei 
Europa 2020;

Or. pt

Amendamentul 3
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută planul de acțiune al UE privind 1. salută planul de acțiune al UE privind 
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îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare;

îmbunătățirea accesului întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-urilor) la finanțare;

Or. de

Amendamentul 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii;

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii și 
coeziunea socială, care sunt esențiale 
pentru prosperitatea regiunilor UE; 
solicită, în acest sens, acordarea unei 
atenții deosebite IMM-urilor din zonele
defavorizate din punct de vedere
geografic, precum regiunile insulare și
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 5
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii;

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii; sprijină
inițiativa Comisiei cu privire la un 
instrument financiar pentru reducerea
gradului de îndatorare a IMM-urilor într-
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un moment în care restricțiile mijloacelor 
tradiționale de finanțare reprezintă o
problemă majoră;

Or. es

Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii;

2. subliniază faptul că IMM-urile 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
UE și din nefericire acestea au fost 
principalele afectate de criza economică si 
financiară; recunoaște astfel că asigurarea 
unui acces suficient și oportun la finanțare 
pentru IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii;

Or. ro

Amendamentul 7
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii;

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii, având în 
vedere faptul că, potrivit Eurostat, doar în
ultimii cinci ani IMM-urile au creat 80 % 
din totalul locurilor de muncă noi și 
reprezintă, prin urmare, coloana 
vertebrală a economiei europene;
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Or. de

Amendamentul 8
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii;

2. recunoaște că asigurarea unui acces 
suficient și oportun la finanțare pentru 
IMM-uri stimulează și consolidează 
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și productivitatea muncii; 
subliniază însă faptul că este necesar să 
se asigure că aceste fonduri generează o 
dezvoltare regională puternică și 
protejează locurile de muncă la nivel 
local;

Or. fr

Amendamentul 9
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă o majorare a capitalului 
Băncii Europene de Investiții ca mijloc de 
îmbunătățire a creditării IMM-urilor și a 
realizării de noi investiții care să 
relanseze activitatea economică, să creeze
locuri de muncă și să genereze creștere;

Or. pt

Amendamentul 10
Nuno Teixeira
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri;

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri; consideră că viitoarele ajutoare
financiare destinate politicii de coeziune 
și Programului pentru competitivitatea
întreprinderilor și pentru IMM-uri
(COSME) ar trebui să vizeze consolidarea
capacității de cercetare și inovare a IMM-
urilor, precum și îmbunătățirea
competitivității lor la nivel mondial;

Or. pt

Amendamentul 11
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri;

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri; prin urmare, subliniază faptul că, în 
temeiul obiectivului de convergență, 
trebuie să se acorde acces privilegiat la 
finanțare IMM-urilor din regiunile mai 
puțin dezvoltate sau care se confruntă cu 
dificultăți economice, astfel încât să se 
amelioreze situațiile de investiții 
nefavorabile;

Or. fr



PE498.027v01-00 8/16 AM\916564RO.doc

RO

Amendamentul 12
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri;

3. recunoaște faptul că într-o perioadă 
caracterizată prin constrângeri fiscale și
capacitate de creditare redusă în sectorul 
privat, IMM-urilor ar trebui să li se 
acorde sprijin european consolidat pentru 
a genera în continuare locuri de muncă, 
inovare și creștere; admite că politica de 
coeziune, ca principal instrument de 
investiții pentru convergență și dezvoltare 
durabilă în UE, este una dintre principalele 
surse de sprijin pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri;

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri și subliniază importanța acesteia 
pentru redresarea economiei, pentru 
competitivitatea UE și pentru convergența 
regiunilor sale;

Or. fr

Amendamentul 14
Rosa Estaràs Ferragut
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri;

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri și trebuie să fie coordonată în mod 
direct sau indirect cu toate măsurile 
sectoriale stabilite pentru IMM-uri;

Or. es

Amendamentul 15
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri;

3. admite că politica de coeziune, ca 
principal instrument de convergență și 
dezvoltare durabilă în UE, este una dintre 
principalele surse de sprijin pentru IMM-
uri și domeniul său de aplicare nu se
limitează doar la punerea în aplicare a
obiectivelor Strategiei UE 2020, în 
conformitate cu articolul 174 din TFUE;

Or. it

Amendamentul 16
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că IMM-urile au o 
importanță decisivă pentru dezvoltarea 
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economică și socială a regiunilor 
ultraperiferice și că trebuie elaborate
programe specifice de asistență similare 
programului POSEI, precum și 
mecanisme suplimentare pentru
acordarea de credite întreprinderilor care 
operează în aceste regiuni europene;

Or. pt

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că IMM-urile joacă
un rol important în dezvoltarea regiunilor 
și de aceea viitoarele reglementări în 
cadrul industriei serviciilor financiare ar 
trebui să țină seama de nevoia de 
finanțare a IMM-urilor;

Or. ro

Amendamentul 18
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că pentru o mai mare 
implicare din partea sectorului bancar și 
pentru o utilizare mai eficientă a 
fondurilor structurale, asistența 
financiară destinată IMM-urilor în cadrul 
politicii de coeziune ar trebui să fie 
orientată în direcția finanțării capitalului 
de risc;
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Or. ro

Amendamentul 19
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază necesitatea unei continue
stimulări a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local în favoarea beneficiarilor, 
îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau a utilizării
instrumentelor financiare existente.

4. evidențiază necesitatea unei stimulări 
continue a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național, 
regional și local în favoarea beneficiarilor, 
îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau utilizarea
instrumentelor financiare existente; 
sprijină decizia Comisiei de a îmbunătăți, 
de a consolida și de a întări, în viitorul 
cadru de reglementare, utilizarea și
monitorizarea noilor instrumente
financiare inovatoare din politica de 
coeziune care vizează IMM-urile; solicită
Comisiei să garanteze claritatea, 
simplitatea și transparența noilor 
instrumente financiare inovatoare care 
vizează IMM-urile, astfel încât să se 
asigure faptul că aplicarea acestor 
instrumente poate avea un efect imediat 
asupra reducerii deficitelor de finanțare
pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 20
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază necesitatea unei continue
stimulări a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local în favoarea beneficiarilor, 

4. evidențiază necesitatea unei stimulări 
continue a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local în favoarea beneficiarilor, 
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îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau a utilizării
instrumentelor financiare existente.

îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau utilizarea
instrumentelor financiare existente; 
încurajează un principiu bazat pe 
priorități și pe gestiune comună în ceea ce 
privește accesul la finanțare, concepte 
fundamentale care stau la baza politicii de 
coeziune și care permit autorităților
regionale și naționale să ia parte la
planificarea și punerea în aplicare a
acestor fonduri.

Or. fr

Amendamentul 21
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază necesitatea unei continue
stimulări a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local în favoarea beneficiarilor, 
îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau a utilizării
instrumentelor financiare existente.

4. evidențiază necesitatea unei stimulări 
continue a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local în favoarea beneficiarilor, 
îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau utilizarea
instrumentelor financiare existente, și a 
unei participări astfel încât aceste 
proceduri să fie mai transparente, mai 
coerente și mai ușor de înțeles la toate 
nivelurile.

Or. pt

Amendamentul 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază necesitatea unei continue
stimulări a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local în favoarea beneficiarilor, 
îndeosebi IMM-uri, în ceea ce privește 
solicitarea de fonduri UE sau a utilizării
instrumentelor financiare existente.

4. evidențiază necesitatea unei stimulări 
continue a simplificării procedurilor 
administrative la nivel european, național 
și local și a limitării gradului de 
complexitate a reglementărilor, care 
reprezintă adesea un obstacol, în favoarea 
beneficiarilor, îndeosebi IMM-uri, în ceea 
ce privește solicitarea de fonduri UE sau 
utilizarea instrumentelor financiare 
existente.

Or. fr

Amendamentul 23
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sprijină propunerea Comisiei 
Europene de a recunoaște eterogenitatea
IMM-urilor din regiunile europene și
necesitatea punerii în aplicare a unei 
game largi de programe și instrumente
adecvate; încurajează Comisia Europeană 
să continue cu instituirea unor măsuri
adaptate la particularitățile regionale în 
cadrul cărora se dezvoltă IMM-urile, mai 
ales având în vedere constrângerile și
lipsurile asociate regiunilor
ultraperiferice sau insulare (piețe locale 
reduse, distanța față de piețe și surse de 
aprovizionare, necesitatea mai multor 
stocuri etc.).

Or. fr

Amendamentul 24
Michael Theurer
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită, prin urmare, statele membre să 
desemneze, în vederea simplificării 
procedurilor administrative, o persoană 
unică de contact (ghișeu unic) pentru 
solicitanți, astfel încât să se faciliteze 
accesul IMM-urilor la fondurile
structurale.

Or. de

Amendamentul 25
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită promovarea în rândul IMM-
urilor și în special a celor nou înființate a 
soluțiilor financiare inovatoare care să 
conducă la îmbunătățirea performanțelor 
acestora și implicit la dezvoltarea tuturor 
regiunilor UE.

Or. ro

Amendamentul 26
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită garantarea, pe de o parte, a 
unui cadru juridic clar, simplu și 
transparent pentru accesul la finanțare, și
pe de altă parte, a unui sistem de evaluare 
ex ante și ex post a rolului IMM-urilor în 
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tranziția socioeconomică și ecologică 
angajată; invită Comisia să stabilească, în 
cadrul de reglementare specific, cerințe
utile în ceea ce privește controlul
beneficiarilor și al prerogativelor de 
mediu, astfel încât să se asigure un
dinamism economic corect și durabil.

Or. fr

Amendamentul 27
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. recomandă utilizarea fondurilor
structurale pentru instrumente de 
finanțare, precum investitorii 
providențiali („business angels”), 
generând astfel mai multe investiții pentru 
IMM-uri.

Or. de

Amendamentul 28
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază necesitatea informării
IMM-urilor cu privire la oportunitățile de 
finanțare din cadrul fondurilor
structurale; subliniază că, în acest scop, 
ar trebui să se folosească și să se 
îmbunătățească serviciile existente, 
precum Rețeaua întreprinderilor 
europene (Enterprise Europe Network).
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Or. de

Amendamentul 29
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. indică faptul că, în privința IMM-
urilor, este necesar să se simplifice și să se 
scurteze durata procedurilor de aprobare 
a subvențiilor în cadrul fondurilor 
structurale și să se efectueze mai rapid
plata fondurilor.

Or. de


