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Amendamentul 1
Niyazi Kizilyürek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

1. reiterează importanța 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri), care sunt 
coloana vertebrală a economiei UE, în 
special în statele membre mai mici; 
subliniază că criza COVID-19 a avut un 
impact socioeconomic fără precedent 
asupra IMM-urilor, în special în sectoarele 
culturale și creative, în educație, tineret, 
sport și mass-media, care sunt sectoare cu 
un risc ridicat; invită Comisia Europeană 
să își revizuiască strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală, 
garantând că fondurile alocate IMM-urilor 
europene sunt accesibile la scară largă și 
rapid în toate statele membre și că ajung la 
aceste sectoare, pentru a le permite să facă 
față provocărilor actuale, să mențină un 
nivel ridicat al locurilor de muncă de 
calitate și să instituie sisteme de păstrare a 
locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative (SCC), dar 
și în educație, tineret, sport și mass-media; 
subliniază că SCC europene traversează 
cea mai mare criză din istorie și au fost 
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sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

mai grav afectate decât orice altă ramură 
economică; invită Comisia Europeană să 
își revizuiască strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală, 
concentrându-se pe susținerea IMM-
urilor pentru a face față crizei și 
garantând că fondurile alocate IMM-urilor 
europene sunt accesibile la scară largă și 
rapid în toate statele membre și că ajung la 
aceste sectoare, pentru a le permite să facă 
față provocărilor actuale și să mențină 
niveluri ridicate de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 3
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

1. subliniază că proasta gestionare a 
crizei COVID-19 a avut un impact 
socioeconomic fără precedent asupra 
IMM-urilor, în special în sectoarele 
culturale și creative, în educație, tineret, 
sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 4
Massimiliano Smeriglio

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ocupaționale ridicate, cu locuri de muncă 
de calitate;

Or. en

Amendamentul 5
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, inclusiv în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

Or. es
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Amendamentul 6
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; industriile 
culturale și creative reprezintă 8,7 de 
milioane de locuri de muncă cu normă 
întreagă, multe în IMM-uri (3,8 % din 
forța de muncă a UE), iar cifra de afaceri 
a acestui sector a fost în total de 375 
miliarde EUR în 2018; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
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fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă; 
invită Comisia să adopte măsuri specifice 
pentru a se asigura că fondurile alocate 
IMM-urilor europene sunt furnizate în 
timp util pentru a asigura competitivitatea 
acestora și nivelurile de ocupare a forței 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 8
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă;

1. subliniază că criza COVID-19 a 
avut un impact socioeconomic fără 
precedent asupra IMM-urilor, în special în 
sectoarele culturale și creative, în educație, 
tineret, sport și mass-media; invită Comisia 
Europeană să își revizuiască strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală, garantând că 
fondurile alocate IMM-urilor europene 
sunt accesibile la scară largă și rapid în 
toate statele membre și că ajung la aceste 
sectoare, pentru a le permite să facă față 
provocărilor actuale și să mențină niveluri 
ridicate de ocupare a forței de muncă; 
constată că IMM-urile sunt deosebit de 
vulnerabile la șocurile economice din 
cauza rezervelor limitate de lichidități și a 
concentrației ridicate a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 9
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
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Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rolul esențial al IMM-
urilor pentru economia și viața noastră 
socială și importanța lor în sectorul 
cultural și creativ în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă și creșterea 
economică; reamintește specificitatea 
SCC, care se bazează în principal pe 
ecosistemele IMM-urilor; subliniază 
necesitatea de a trage învățăminte din 
criza actuală și de a crea un plan comun, 
coordonat la nivelul UE, pentru a atenua 
impactul unor viitoare crize asupra IMM-
urilor; recomandă includerea unor 
scheme adaptate de sprijin în caz de criză, 
care să țină seama de provocările 
diferitelor sectoare afectate;

Or. en

Amendamentul 10
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, dintre sectoarele 
culturale și creative (SCC), cel al 
spectacolelor a fost cel mai afectat de 
criza COVID-19, pentru că sălile și 
spațiile de muzică și arte ale 
spectacolului, inclusiv festivalurile, au 
fost primele închise și ultimele redeschise, 
motiv pentru care acest sector are nevoie 
de un sprijin politic special;

Or. en
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Amendamentul 11
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că numeroase IMM-uri 
din sectoarele culturale și creative au 
profiluri de risc mai ridicate, dar au un 
acces limitat la piețele financiare sau nu 
au deloc și, prin urmare, au nevoie de 
sprijin financiar, în special cele care 
generează active necorporale;

Or. en

Amendamentul 12
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că trebuie protejată 
diversitatea culturală creată de IMM-uri, 
asigurând susținerea inițiativelor din 
domeniul artelor tradiționale și al 
patrimoniului și stimulând, în același 
timp, noile proiecte inovatoare și creative;

Or. en

Amendamentul 13
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că este important să se 
acorde sprijin pentru dezvoltarea 
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proiectelor și consolidarea capacităților 
IMM-urilor, în special în SCC;

Or. en

Amendamentul 14
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE;

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale și 
creative (SCC), precum și în sectoarele 
educației, tineretului, mass-mediei și 
sportului; invită Consiliul European să 
majoreze finanțarea; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, inclusiv prin crearea unor 
centre de asistență, în special în cadrul 
viitorului program InvestEU, și să asigure 
posibilități financiare egale în toate statele 
membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 15
Niyazi Kizilyürek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării din investiții publice, în special 
în cadrul viitorului program InvestEU, și să 
asigure posibilități financiare egale în toate 
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UE; statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 16
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE;

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare echitabile în toate statele 
membre ale UE;

Or. fr

Amendamentul 17
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE;

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, inclusiv în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE;

Or. es
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Amendamentul 18
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE;

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE; subliniază necesitatea unor norme 
adecvate și eficiente de implementare și 
utilizare a politicilor de coeziune pentru 
IMM-urile din industriile culturale și 
creative;

Or. en

Amendamentul 19
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE;

2. reiterează importanța unei finanțări 
accesibile pentru IMM-urile din întreaga 
Europă, în special în sectoarele culturale, 
creative, al educației, tineretului, mass-
mediei și sportului; invită Comisia 
Europeană să mărească accesibilitatea 
finanțării, în special în cadrul viitorului 
program InvestEU, și să asigure posibilități 
financiare egale în toate statele membre ale 
UE; subliniază importanța sinergiei dintre 
diferitele inițiative și finanțări disponibile 
pentru IMM-uri și observă că IMM-urile 
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se confruntă în continuare cu dificultăți 
în ceea ce privește accesul adecvat la 
fonduri, în special în cazul proiectelor 
inovatoare pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 20
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că turismul 
cultural reprezintă 40 % din totalul 
turismului european, 4 din 10 de turiști 
alegându-și destinația în funcție de oferta 
culturală; subliniază impactul fără 
precedent al COVID-19 asupra sectorului 
turismului și al călătoriilor; solicită, prin 
urmare,crearea unui mecanism de 
management de criză, cu măsuri concrete 
care să răspundă nevoilor industriei 
turismului, în special ale IMM-urilor, 
pentru a relansa turismul cultural;

Or. en

Amendamentul 21
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să consolideze 
bugetul Mecanismului de garantare 
pentru sectoarele culturale și creative, 
care, în ultima perioadă bugetară (2014-
2020), a adus beneficii IMM-urilor prin 
garantarea împrumuturilor pentru 
inițiativele din industria culturală și 
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creativă; Mecanismul de garantare pentru 
sectoarele culturale și creative ar putea fi 
inclus în Programul InvestEU;

Or. en

Amendamentul 22
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că natura intangibilă a 
activităților din aceste sectoare poate 
limita accesul la sprijin financiar; salută 
creșterea sprijinului financiar acordat 
IMM-urilor prin Mecanismul de 
garantare pentru sectoarele culturale și 
creative (MG SCC); solicită extinderea 
acestuia, cu o mai mare flexibilitate în 
privința rambursărilor de către IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 23
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază rolul important al 
programului Orizont Europa în 
sprijinirea ICC pentru a inova și a 
dezvolta noi tehnologii, care pot avea un 
impact pozitiv în sensul unei participări 
culturale și creative deschise și pluraliste; 
salută, în acest sens, crearea unei CCI în 
domeniul industriilor culturale și creative 
în cadrul strategiei EIT; subliniază că 
trebuie simplificate procedurile de cerere 
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de fonduri pentru IMM-urile din ICC, și 
solicită o soluție de tip „ghișeu unic” 
pentru IMM-urile care cer fonduri în 
cadrul programelor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 24
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. salută difuzarea instrumentului 
temporar SURE și invită Comisia și 
statele membre să asigure un sprijin 
financiar suficient pentru IMM-urile din 
sectorul cultural și creativ, în special în 
regiunile cele mai afectate;

Or. en

Amendamentul 25
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; 
îndeamnă, în acest context, Comisia și 
statele membre să majoreze bugetul 
programelor Europa creativă, Erasmus+ și 
Corpul european de solidaritate;

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; 
reiterează necesitatea unui sprijin 
financiar crescut, ca bază pentru ca 
generația următoare să prospere într-o 
societate post-corona; consideră, în acest 
context, că aceste obiective pot fi atinse cu 
succes numai dacă Comisia și statele 
membre majorează bugetul programelor 
Europa creativă, Erasmus+ și Corpul 
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european de solidaritate; reamintește 
mandatul PE pentru următoarele 
programe din cadrul CFM de a tripla 
bugetul programului Erasmus+ și de a 
dubla bugetul programului Europa 
creativă și consideră că aceste cifre sunt 
mai importante ca oricând pentru a 
depăși criza actuală;

Or. en

Amendamentul 26
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; 
îndeamnă, în acest context, Comisia și 
statele membre să majoreze bugetul 
programelor Europa creativă, Erasmus+ 
și Corpul european de solidaritate;

3. regretă profund lipsa de ambiție a 
propunerii revizuite privind următorul 
CFM în ceea ce privește o finanțare 
suficientă pentru sectorul cultural și 
creativ și lipsa unui sprijin financiar 
specific pentru aceste sectoare în noul plan 
de redresare; îndeamnă, în acest context, 
Comisia și statele membre să majoreze 
bugetul unora dintre cele mai de succes 
programe ale Uniunii: Europa creativă și 
Erasmus+;

Or. en

Amendamentul 27
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; 

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; în acest 
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îndeamnă, în acest context, Comisia și 
statele membre să majoreze bugetul 
programelor Europa creativă, Erasmus+ și 
Corpul european de solidaritate;

context, îndeamnă Comisia și statele 
membre să majoreze bugetul programelor 
Europa creativă, Erasmus+ și Corpul 
european de solidaritate, precum și să 
aloce 2% pentru sectoarele culturale și 
creative în cadrul noului Plan de 
redresare;

Or. en

Amendamentul 28
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a 
propunerii revizuite privind următorul 
CFM și lipsa unui sprijin financiar specific 
pentru aceste sectoare în noul plan de 
redresare; îndeamnă, în acest context, 
Comisia și statele membre să majoreze 
bugetul programelor Europa creativă, 
Erasmus+ și Corpul european de 
solidaritate;

3. condamnă lipsa de ambiție a 
propunerii revizuite privind următorul 
CFM și lipsa unui sprijin financiar specific 
pentru aceste sectoare în noul plan de 
redresare; îndeamnă, în acest context, 
Comisia și statele membre să recunoască 
cultura și educația drept coloana 
vertebrală a societății noastre și, ca atare, 
să urmeze propunerea inițială a 
Parlamentului de a crește substanțial 
bugetele programelor Europa creativă, 
Erasmus+ și Corpul european de 
solidaritate;

Or. en

Amendamentul 29
Niyazi Kizilyürek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; 

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii 
revizuite privind următorul CFM și lipsa 
unui sprijin financiar specific pentru aceste 
sectoare în noul plan de redresare; 
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îndeamnă, în acest context, Comisia și 
statele membre să majoreze bugetul 
programelor Europa creativă, Erasmus+ și 
Corpul european de solidaritate;

consideră că actualele propuneri sunt 
inacceptabile și că vor avea un impact 
negativ asupra acestui sector; îndeamnă, 
în acest context, Comisia și statele membre 
să majoreze bugetul programelor Europa 
creativă, Erasmus+ și Corpul european de 
solidaritate;

Or. en

Amendamentul 30
Massimiliano Smeriglio

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

salută consolidările recente ale 
Mecanismului de garantare pentru 
sectoarele culturale și creative (SCC), 
care îmbunătățesc accesul la finanțare 
pentru unele întreprinderi din sectoarele 
culturale și creative în perioada crizei 
CODVID-19; invită Comisia Europeană 
să se asigure că sectoarele culturale și 
creative sunt incluse corespunzător în 
toate programele pentru antreprenoriat, 
cum ar fi COSME și Orizont, și să aloce 
resurse adecvate Mecanismului de 
garantare pentru SCC în cadrul viitorului 
program InvestEU;

Or. en

Amendamentul 31
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 

4. remarcă faptul că cererea de 
conținut cultural digital a crescut; 
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IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând noi formate și instrumente.

reamintește cererea din ce în ce mai mare 
de acest tip de conținut din partea 
cetățenilor europeni, în contextul 
măsurilor de izolare; subliniază 
necesitatea unor investiții suplimentare în 
digitalizarea IMM-urilor europene în toate 
sectoarele; recunoaște oportunitățile din 
ce în ce mai numeroase de digitalizare și 
digitizare în sectorul cultural și creativ; 
solicită un sprijin suplimentar pentru 
IMM-urile care promovează o mai mare 
accesibilitate a conținutului cultural și 
educațional digital; solicită insistent 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile în mediul digital, care să țină 
seama de provocările cu care se confruntă 
IMM-urile din sectorul cultural și creativ, 
cum ar fi interoperabilitatea în UE, 
decalajul digital și accesul egal la 
internet; subliniază necesitatea 
continuării investițiilor în competențe, în 
special în competențele digitale și 
antreprenoriale; solicită o inițiativă 
europeană privind educația antreprenorială 
pentru a pregăti viitoarea generație de 
IMM-uri europene și, de asemenea, pentru 
a oferi orientări și sprijin IMM-urilor 
existente pentru a se adapta la provocările 
actuale printr-o serie de programe care 
includ învățarea pe tot parcursul vieții; 
reiterează importanța programelor 
Erasmus+ de schimburi de ucenici și de 
antreprenori și solicită mai multe inițiative 
similare, utilizând noi formate și 
instrumente; solicită o platformă 
îmbunătățită, care să ofere informații 
despre asistența europeană tinerilor 
antreprenori, întreprinderilor nou-
înființate, întreprinderilor în curs de 
extindere și IMM-urilor existente;

Or. en

Amendamentul 32
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând noi formate și instrumente.

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale, 
care trebuie să reprezinte una dintre axele 
centrale ale programelor de învățământ 
pentru toate etapele educaționale și 
competențele de bază în programele de 
formare pentru lucrători și șomeri, toate 
fiind coordonate în Planul de acțiune 
pentru educația digitală; solicită o 
inițiativă europeană privind educația 
antreprenorială pentru a pregăti viitoarea 
generație de IMM-uri europene și, de 
asemenea, pentru a oferi orientări și sprijin 
IMM-urilor existente pentru a se adapta la 
provocările actuale; reiterează importanța 
programelor Erasmus+ de schimburi de 
ucenici și de antreprenori și solicită mai 
multe inițiative similare, utilizând noi 
formate și instrumente.

Or. es

Amendamentul 33
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Radka Maxová, 
Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale, 
pentru un proces de transformare digitală 
cuprinzător și sustenabil, protejând astfel 
locurile de muncă și îmbunătățind 
incluziunea socială; solicită o inițiativă 
europeană privind educația antreprenorială 
pentru a pregăti viitoarea generație de 
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importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând noi formate și instrumente.

IMM-uri europene și, de asemenea, pentru 
a oferi orientări și sprijin IMM-urilor 
existente pentru a se adapta la provocările 
actuale; reiterează importanța programelor 
Erasmus+ de schimburi de ucenici și de 
antreprenori și solicită mai multe inițiative 
similare, utilizând noi formate și 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 34
Massimiliano Smeriglio

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând noi formate și instrumente.

4. subliniază că un nivel scăzut de 
digitalizare va frâna convergența 
economică și perspectivele de creștere în 
multe sectoare; subliniază, prin urmare, 
necesitatea unor investiții suplimentare în 
digitalizarea IMM-urilor europene în toate 
sectoarele, precum și în dezvoltarea 
competențelor, în special a celor digitale și 
antreprenoriale; solicită o inițiativă 
europeană privind educația antreprenorială 
pentru a pregăti viitoarea generație de 
IMM-uri europene și, de asemenea, pentru 
a oferi orientări și sprijin IMM-urilor 
existente pentru a se adapta la provocările 
actuale; reiterează importanța programelor 
Erasmus+ de schimburi de ucenici și de 
antreprenori și solicită mai multe inițiative 
similare, utilizând noi formate și 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 35
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând noi formate și instrumente.

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene, 
în special în sectoarele culturale și 
creative (SCC) și, de asemenea, pentru a 
oferi orientări și sprijin IMM-urilor 
existente pentru a se adapta la provocările 
actuale; reiterează importanța programelor 
Erasmus+ de schimburi de ucenici și de 
antreprenori și solicită mai multe inițiative 
similare, utilizând noi formate și 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 36
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând noi formate și instrumente.

4. subliniază necesitatea unor 
investiții suplimentare în digitalizarea 
IMM-urilor europene în toate sectoarele, 
precum și în dezvoltarea competențelor, în 
special a celor digitale și antreprenoriale; 
solicită o inițiativă europeană privind 
educația antreprenorială pentru a pregăti 
viitoarea generație de IMM-uri europene 
și, de asemenea, pentru a oferi orientări și 
sprijin IMM-urilor existente pentru a se 
adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de 
schimburi de ucenici și de antreprenori și 
solicită mai multe inițiative similare, 
utilizând fondurile existente.

Or. fr
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Amendamentul 37
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un plan integrat de sprijin 
pentru IMM-urile care utilizează 
mecanismele de finanțare încrucișată 
disponibile la nivel european, precum și 
să dezvolte sinergiile cu inițiativele 
naționale și locale, pentru a susține IMM-
urile care se confruntă cu mari probleme 
din cauza pandemiei de COVID-19 și 
pentru a oferi mijloacele financiare 
necesare unor noi inițiative 
antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unei 
abordări pe principiul „a gândi mai întâi 
la scară mică” în conceperea și 
îmbunătățirea reglementărilor, deoarece 
IMM-urile, în special, au de suferit de pe 
urma reglementării ineficiente și a 
complicațiilor administrative inutile; 
subliniază că o integrare mai profundă a 
pieței unice este, de asemenea, esențială 
pentru competitivitatea și existența IMM-
urilor;

Or. en
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Amendamentul 39
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4а. recunoaște și pune în valoare 
efortul antreprenorial în sectorul 
educației, în special în cazul IMM-urilor, 
al cooperativelor care permit 
diversificarea sistemului educațional și a 
modelelor oferite familiilor, astfel încât 
acestea să poată alege liber;

Or. es

Amendamentul 40
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că IMM-urile, în 
special cele din SCC, au un rol esențial în 
realizarea unei redresări viabile a 
economiei europene;

Or. en

Amendamentul 41
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea implicării 
tinerilor în activitățile antreprenoriale; 
invită Comisia Europeană și statele 
membre să promoveze educația 
antreprenorială și să creeze măsuri de 
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sprijin personalizate pentru toți europenii, 
care să permită accesul la antreprenoriat 
și la activități profesionale independente, 
acordând o atenție deosebită persoanelor 
cu mai puține oportunități;

Or. en

Amendamentul 42
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că asigurarea 
diversității IMM-urilor din SCC va păstra 
diversitatea culturală, va combate 
autoritarismul și va proteja astfel valorile 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 43
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia Europeană, în 
strânsă cooperare cu statele membre, 
autoritățile locale și partenerii sociali, să 
lanseze o inițiativă europeană pentru a 
crea peste 1 milion de noi startup-uri în 
Europa, oferind oportunități de 
antreprenoriat pe întreg continentul;

Or. en

Amendamentul 44
Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază rolul esențial al IMM-
urilor în sport, în asigurarea și 
promovarea unei vieți sănătoase, a 
dialogului intercultural, a educației și a 
oportunităților profesionale pentru toți; 
solicită, prin urmare, să se acorde mai 
multă atenție dimensiunii sportive în 
cadrul programului Erasmus+;

Or. en


