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Amendamentul 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Proiect de aviz
Considerentul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât IMM-urile reprezintă 
coloana vertebrală a economiei europene 
și reprezintă 99 % din întreprinderile din 
UE;

Or. en

Amendamentul 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Considerentul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât IMM-urile europene se 
confruntă în prezent cu provocări fără 
precedent din cauza crizei COVID-19 care 
le amenință însăși existența;

Or. en

Amendamentul 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

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

1c. întrucât numai 17 % dintre IMM-
uri au reușit, până în prezent, să integreze 
cu succes în afacere tehnologia digitală, 
iar digitalizarea este esențială pentru o 
creștere economică puternică și pentru 
crearea de locuri de muncă pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Considerentul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. întrucât 78 % dintre IMM-uri 
consideră că costurile administrative 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea creșterii lor pe viitor;

Or. en

Amendamentul 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 

1. salută cu entuziasm strategia pentru 
IMM-uri și împărtășește opinia Comisiei 
conform căreia IMM-urile reprezintă 
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economia europeană; coloana vertebrală a economiei europene 
și sunt absolut esențiale pentru creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă, 
precum și pentru o piață internă solidă și 
funcțională; încurajează Comisia să aibă 
rapid și alte inițiative pentru a sprijini în 
mod corespunzător IMM-urile din UE, cu 
scopul de a aborda atât consecințele pe 
termen scurt ale crizei, cât și provocările 
pe termen lung, cum ar fi digitalizarea și 
tranziția către o piață internă mai 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană;

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană, deoarece acestea 
joacă un rol central în redresarea 
economică și în tranziția digitală și 
durabilă a UE; subliniază că această 
strategie trebuie să meargă mână în mână 
cu strategia industrială; ia act de faptul că 
strategia pentru IMM-uri a fost adoptată 
înainte de criza Covid-19; invită, prin 
urmare, Comisia să reevalueze strategia 
în lumina lecțiilor învățate în perioada de 
criză și a pachetului de redresare și să o 
revizuiască rapid acolo unde este necesar;

Or. en

Amendamentul 7
Marcel Kolaja
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană;

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană și esențiale pentru 
realizarea tranziției verzi și digitale a 
economiei UE, în conformitate cu 
obiectivele Pactului ecologic european și 
cu angajamentul UE asumat în temeiul 
Acordului de la Paris; insistă ca 
durabilitatea să rămână printre 
obiectivele principale ale programelor UE 
relevante, pentru a le permite IMM-urilor 
să profite de tranziția ecologică în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea 
costurilor și crearea de locuri de muncă; 
subliniază, în acest sens, că este necesar 
să se majoreze pachetul financiar pentru 
a promova un mediu favorabil IMM-
urilor și își reiterează poziția exprimată în 
cadrul programului privind piața unică 
din CFM de a dubla creditele alocate 
pentru COSME;

Or. en

Amendamentul 8
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană;

1. salută strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană și consideră că, și din 
acest motiv, actuala definiție a IMM-
urilor este adecvată;

Or. it
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Amendamentul 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, deoarece 
criza COVID-19 a reprezentat un șoc 
pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor 
în viața de zi cu zi a europenilor;

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor și să le 
ajute să reacționeze la criza COVID-19; 
microîntreprinderile și IMM-urile ar 
trebui să fie considerate active esențiale în 
tranziția de după criza COVID-19;

Or. en

Amendamentul 10
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, deoarece 
criza COVID-19 a reprezentat un șoc 
pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor în 
viața de zi cu zi a europenilor;

2. subliniază că strategia nu face 
nicio referire la COVID-19 și la starea de 
urgență cu care se confruntă 
microîntreprinderile și întreprinderilor 
mici; consideră, în acest sens, că strategia 
trebuie revizuită pentru a lua în 
considerare efectele pandemiei asupra 
IMM-urilor europene; implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, deoarece 
criza COVID-19 a reprezentat un șoc 
pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor în 
viața de zi cu zi a europenilor;

Or. it
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Amendamentul 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, deoarece 
criza COVID-19 a reprezentat un șoc 
pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor 
în viața de zi cu zi a europenilor;

2. subliniază că criza COVID-19 a 
generat un șoc pentru multe IMM-uri și 
pentru rolul lor în viața de zi cu zi a 
cetățenilor europeni, în unele cazuri 
punându-le în pericol însăși existența; 
subliniază că implementarea strategiei 
pentru IMM-uri ar trebui să se axeze nu 
numai pe sprijinirea microîntreprinderilor 
și a IMM-urilor pentru a preveni 
închiderea acestora, pentru a le ajuta să 
își mențină existența și continuitatea 
activității și pentru a le ajuta să devină 
mai reziliente, ci și pentru a evalua și a 
restabili lanțurile de aprovizionare 
perturbate, astfel încât să se stimuleze 
integrarea acestora în ecosistemele 
industriale, pentru a le ajuta să profite de 
oportunitățile de creștere; reamintește că 
IMM-urile se confruntau cu dificultăți 
deja înainte de criză, în special în ceea ce 
privește accesul la finanțare, la informații 
și la piețe; subliniază, prin urmare, 
importanța adoptării unei strategii 
ambițioase pentru a se asigura că IMM-
urile își pot reveni și își pot intensifica 
activitățile;

Or. en

Amendamentul 12
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, deoarece 
criza COVID-19 a reprezentat un șoc 
pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor în 
viața de zi cu zi a europenilor;

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, creând un 
mediu de reglementare favorabil și 
oferind o mai bună consiliere și sprijin 
tehnic, promovând în continuare soluții 
inovatoare și sustenabile; solicită să se 
faciliteze cât mai mult posibil accesul 
acestora la finanțare, inclusiv accesul 
facil la fondurile de C&D, și să se ofere 
un sprijin tehnic îmbunătățit, de exemplu 
sub formă de ghișee unice consolidate și 
proceduri de reglementare și 
administrative simplificate și ușor 
accesibile, cu scopul de a accelera și de a 
profita de tranziția ecologică și digitală, 
deoarece criza COVID-19 a reprezentat un 
șoc pentru multe IMM-uri și pentru rolul 
lor în viața de zi cu zi a europenilor, 
inclusiv sub formă de împrumuturi 
avantajoase sau de garanții bancare;

Or. en

Amendamentul 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea IMM-urilor pentru a le 
ajuta să își mențină existența, deoarece 
criza COVID-19 a reprezentat un șoc 
pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor în 
viața de zi cu zi a europenilor;

2. subliniază că implementarea 
strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se 
axeze în principal pe sprijinirea IMM-
urilor pentru a le ajuta să își mențină 
existența și vizeze redresarea deplină și 
creșterea acestora, deoarece criza COVID-
19 a reprezentat un șoc pentru multe IMM-
uri și pentru rolul lor crucial în viața de zi 
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cu zi a europenilor; subliniază că ar trebui 
luate măsuri și pentru a sprijini 
extinderea IMM-urilor și consolidarea 
activităților lor transfrontaliere, pentru a 
beneficia la maximum de pe urma pieței 
interne; reamintește că ar trebui luate 
măsuri suplimentare pentru a proteja 
IMM-urile de concurența neloială din 
partea actorilor globali din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că IMM-urile din 
regiunile transfrontaliere sunt afectate 
mai grav de închiderea frontierelor 
interne din cauza crizei COVID-19 și că 
piața internă a UE trebuie să redevină pe 
deplin operațională cât mai curând 
posibil; subliniază că, pe timp de criză, 
libera circulație a bunurilor și serviciilor 
esențiale trebuie să fie garantată în cadrul 
pieței interne; invită Comisia să propună 
rapid noi instrumente permanente pentru 
a evita orice perturbare a pieței interne în 
cazul unei posibile a doua crize și să țină 
seama de nevoile specifice ale IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 15
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că strategia privind 
IMM-urile ar trebui să meargă mână în 
mână cu strategia industrială europeană, 
pentru a facilita adoptarea de noi măsuri 
de politică care să promoveze 
internaționalizarea IMM-urilor și să 
asigure implicarea deplină a acestora, 
stimulând în același timp creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 16
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de faptul că menținerea 
existenței IMM-urilor face deja obiectul 
politicilor individuale ale statelor membre, 
multe dintre acestea fiind deja aprobate 
de către Comisie ca ajutor de stat; prin 
urmare, implementarea strategiei ar 
trebui să fie o măsură complementară și 
să ia în considerare șocul pe care criza 
COVID-19 l-a reprezentat pentru un 
număr mare de IMM-uri; consideră, prin 
urmare, că nu ar trebui impuse noi 
sarcini sectorului în viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 17
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută includerea printre acțiunile 
identificate de Comisie a celei referitoare 
la măsurile care vizează crearea unui 
mediu favorabil pentru IMM-uri; ia act 
de faptul că încurajarea transmiterii de la 
o generație la alta a întreprinderilor 
artizanale tradiționale, dintre care unele 
sunt expuse riscului de a dispărea, poate 
fi nu doar o modalitate eficace de a 
încuraja activitățile de 
autoantreprenoriat, ci și o modalitate de a 
promova patrimoniul european al 
cunoștințelor, tradițiilor și competențele 
meșteșugărești; consideră că ar fi util să 
se ofere stimulente pentru proiectele 
intergeneraționale care pot combina 
tradiția meșteșugarilor cu digitalizarea, 
prin implicarea tinerilor la sfârșitul 
parcursului de formare;

Or. it

Amendamentul 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că este necesar un acces 
mai bun la finanțare și la lichidități 
pentru a sprijini IMM-urile și că sunt 
necesare fonduri UE împreună cu măsuri 
naționale, pentru a permite 
întreprinderilor să elimine deficitele de 
lichiditate cauzate de criză; subliniază că 
IMM-urile au nevoie de sprijin pentru a 
compensa pierderile de venituri, pentru a 
finanța costurile fixe și a evita falimentul; 
solicită sprijinirea unui posibil acces la 
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surse de finanțare diverse pentru IMM-
uri, pentru ca acestea să nu depindă doar 
de sistemul bancar, ci să ia în considerare 
și utilizarea altor mijloace, inclusiv a 
capitalului privat și a finanțării 
participative;

Or. en

Amendamentul 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită sincronizarea tuturor 
instrumentelor financiare destinate să 
sprijine IMM-urile în cadrul pieței 
interne; insistă asupra faptului că în 
următorul cadru financiar multianual 
trebuie să fie incluse programe esențiale 
pentru competitivitatea, dezvoltarea și 
reziliența IMM-urilor în caz de criză, 
garantându-se nivelul necesar de 
finanțare care să le sprijine; sistemele de 
sprijin pentru a face față crizei COVID-19 
ar trebui să fie adaptate la provocările 
diferitelor sectoare afectate, iar finanțarea 
din partea UE ar trebui coordonată cu 
inițiativele naționale și regionale; 
finanțarea pentru redresare trebuie, de 
asemenea, să aibă în vedere costurile 
suplimentare pe care IMM-urile, în 
special, trebuie să le suporte pentru a 
respecta normele de siguranță 
suplimentare în timpul crizei și după 
aceasta; Banca Europeană de Investiții 
trebuie, de asemenea, să continue să 
sprijine IMM-urile, în special ca parte a 
acțiunilor de finanțare sustenabilă;

Or. en
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Amendamentul 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține 
sarcini și încurajează Comisia să ia măsuri 
ferme de asigurare a respectării legii 
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 
normative;

3. ia act de faptul că 
microîntreprinderile și IMM-urile ar 
trebui să se confrunte cu obligații 
proporționale, ținând seama de 
particularitățile și de caracteristicile lor 
sectoriale; reamintește că testul IMM 
poate fi un instrument util în această 
privință; încurajează Comisia să ia măsuri 
ferme de aplicare pentru a limita 
fragmentarea pieței, a combate dumpingul 
social și fiscal, a elimina barierele 
nejustificate de pe piață și a asigura 
condiții de concurență corecte pentru o 
piață unică echitabilă, care să aducă 
beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 21
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține 
sarcini și încurajează Comisia să ia măsuri 
ferme de asigurare a respectării legii 
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 

3. insistă asupra faptului că IMM-
urile ar trebui să primească sprijin 
specific, și anume suport tehnic, 
administrativ și privind competențele 
angajaților, atunci când implementează 
cadrul de reglementare al UE, pentru a 
asigura respectarea normelor pieței 
unice; insistă totodată asupra faptului că 
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normative; sarcina administrativă ar trebui să fie 
redusă la minimum, inclusiv riscul unor 
litigii agresive în materie de brevete; 
încurajează Comisia să ia măsuri ferme de 
aplicare pentru a garanta că piața unică 
aduce beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor; solicită, în acest sens, 
Comisiei să acorde o atenție deosebită 
combaterii practicilor neloiale de piața 
internă și unei mai bune protecții a IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține 
sarcini și încurajează Comisia să ia măsuri 
ferme de asigurare a respectării legii 
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 
normative;

3. ia act de faptul că IMM-urile nu ar 
trebui să fie împovărate și încurajează 
Comisia să ia măsuri ferme de aplicare 
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 
normative, utilizând toate instrumentele și 
organismele disponibile, cum ar fi 
reprezentantul pentru IMM-uri și 
Comitetul de control normativ, pentru a 
crea condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderile transfrontaliere în 
cadrul pieței interne;

Or. en

Amendamentul 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține sarcini 
și încurajează Comisia să ia măsuri ferme 
de asigurare a respectării legii pentru a 
garanta că piața unică aduce beneficii 
tuturor întreprinderilor și consumatorilor și 
pentru a combate suprareglementarea și 
alte restricții normative;

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține sarcini 
și încurajează Comisia să ia măsuri ferme 
de aplicare pentru a garanta că piața unică 
aduce beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 
normative; reamintește că, în ceea ce 
privește redresarea în urma crizei 
COVID-19, o mai mare dereglementare a 
pieței ar trebui armonizată cu protecția 
drepturilor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 24
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține sarcini 
și încurajează Comisia să ia măsuri ferme 
de asigurare a respectării legii pentru a 
garanta că piața unică aduce beneficii 
tuturor întreprinderilor și consumatorilor și 
pentru a combate suprareglementarea și 
alte restricții normative;

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține sarcini 
și încurajează Comisia să ia măsuri ferme 
de asigurare a respectării legii pentru a 
garanta că piața unică aduce beneficii 
tuturor întreprinderilor și consumatorilor și 
pentru a combate suprareglementarea și 
alte restricții normative; în acest sens, va fi 
necesar, atât la nivel european, cât și 
național, să se pună în aplicare în mod 
corespunzător principiul fundamental al 
numărului constant, conform căruia orice 
nouă normă trebuie să înlocuiască o 
normă existentă, precum și interzicerea 
suprareglementării – și anume 
introducerea de taxe și obligații mai mari 
decât cele impuse de legislația europeană 
în curs de transpunere în legislația 
națională (acestea pot fi denumite și 
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„niveluri europene minime esențiale”);

Or. it

Amendamentul 25
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține 
sarcini și încurajează Comisia să ia măsuri 
ferme de asigurare a respectării legii 
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 
normative;

3. ia act de faptul că IMM-urile se 
confruntă adesea cu mai multe dificultăți 
în aplicarea legislației europene și 
îndeamnă Comisia să sprijine într-o mai 
mare măsură IMM-urile în acest sens;  
încurajează Comisia să ia măsuri ferme de 
aplicare pentru a garanta că piața unică 
aduce beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și încurajează Comisia să 
facă un test pentru IMM-uri pentru a 
măsura impactul posibil asupra IMM-
urilor al tuturor propunerilor noi de acte 
legislative privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 26
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține sarcini 
și încurajează Comisia să ia măsuri ferme 
de asigurare a respectării legii pentru a 
garanta că piața unică aduce beneficii 
tuturor întreprinderilor și consumatorilor și 
pentru a combate suprareglementarea și 

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar 
trebui să li se impună cât mai puține sarcini 
și încurajează Comisia să ia măsuri ferme 
de aplicare pentru a garanta că piața unică 
aduce beneficii tuturor întreprinderilor și 
consumatorilor și pentru a combate 
suprareglementarea și alte restricții 
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alte restricții normative; normative, ceea ce va micșora costurile și 
va facilita îmbunătățirea activității IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 27
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște sprijinul acordat prin 
intermediul cadrului temporar pentru 
ajutoarele de stat în contextul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și 
salută modificarea recentă a acestuia, 
care permite statelor membre să ofere 
sprijin public tuturor 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici; își exprimă îngrijorarea cu privire la 
repartizarea inegală a ajutoarelor de stat 
și la accesul statelor membre la lichidități 
și la marja de manevră bugetară, ceea ce 
este probabil să ducă la denaturări ale 
concurenței, creând avantaje 
concurențiale neloiale și posibile 
perturbări pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de faptul că sunt necesare 
abordări specifice pentru ca IMM-urile să 
adopte digitalizarea într-un mod adaptat 
circumstanțelor lor specifice; partenerii 
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sociali pot juca un rol de sprijin pentru 
întreprinderi în eforturile lor de a elabora 
planuri de competențe care să țină cont de 
schimbările prezente și viitoare;

Or. en

Amendamentul 29
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, în afară de accesul 
la finanțare, IMM-urile se confruntă cu 
obstacole în ceea ce privește competențele, 
inclusiv competențele manageriale, 
competențele digitale și competențele și 
cunoștințele în materie de sustenabilitate; 
solicită să fie finanțate la nivelul UE și la 
nivel național programe specifice prin 
care să se îmbunătățească accesul IMM-
urilor la formare și mentorat; adaugă că 
ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
promovării spiritului antreprenorial în 
rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că statele membre trebuie 
să evite practicile de concurență 
neloială în interiorul pieței interne, 
deoarece acestea ar putea afecta 
grav microîntreprinderile și IMM-
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urile, precum și drepturile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită să se elaboreze o foaie de 
parcurs pentru realizarea unei reduceri 
majore a sarcinilor administrative și a 
birocrației care afectează IMM-urile pe 
piața internă, care să stimuleze 
potențialul de investiții al IMM-urilor și 
să accelereze redresarea economică a UE; 
foaia de parcurs ar trebui să includă 
următoarele elemente: 
- sprijinirea IMM-urilor pentru a-și 
desfășura activitatea la nivel 
transfrontalier, valorificând astfel pe 
deplin beneficiile oferite de piața internă; 
- încurajarea extinderii IMM-urilor;  
- consolidarea și integrarea dimensiunii 
referitoare la IMM-uri în toate evaluările 
de impact, prin intermediul unui test 
obligatoriu privind IMM-urile efectuat 
într-o etapă timpurie a evaluării 
impactului, pentru a se analiza impactul 
economic al propunerilor legislative, 
inclusiv al costurilor de conformitate; 
- aplicarea principiului „one-in-one-out” 
(de compensare a sarcinilor 
administrative), astfel încât, pentru orice 
cost de conformitate suplimentar introdus 
de noua legislație, să se reducă valoarea 
corespunzătoare a costurilor de 
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conformitate; 
- reducerea sarcinii impuse de 
reglementare prin stabilirea de obiective 
concrete la nivelul UE și la nivel național 
(cum ar fi o reducere cu 30 % sau 
eliminarea a 1000 de norme și 
reglementări depășite), pentru a aduce un 
beneficiu real IMM-urilor și pentru ca 
acestea să se poată dezvolta și prospera în 
cadrul pieței interne a UE;

Or. en

Amendamentul 32
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că reglementarea 
excesivă este cea mai împovărătoare 
pentru IMM-uri, astfel încât, pentru a 
atinge obiectivele strategiei, ar trebui să se 
pună un accent mai mare pe 
proporționalitatea oricărei inițiative noi;

Or. en

Amendamentul 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că concurența neloială, 
cauzată de obicei de întreprinderile din 
afara UE, este foarte dăunătoare pentru 
IMM-urile europene, în special în 
perioada de redresare post-COVID; IMM-
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urile ar trebui să aibă acces la 
instrumente de apărare comercială 
eficiente și să evite practicile neloiale din 
țările terțe;

Or. en

Amendamentul 34
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că IMM-urile sunt cei 
mai mari beneficiari ai liberei concurențe 
pe piața internă și, prin urmare, creșterea 
competitivității pe piața UE va fi benefică 
pentru acest sector;

Or. en

Amendamentul 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reamintește că o abordare 
ecologică eficientă, favorabilă IMM-
urilor, ar trebui să evite impunerea unor 
sarcini suplimentare asupra IMM-urilor, 
permițând în același timp importurile din 
țări terțe care nu respectă standardele 
liberului schimb și standardele ecologice;

Or. en
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Amendamentul 36
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. condamnă orice încercare de a 
utiliza criza COVID-19 ca pretext pentru 
practici protecționiste și sarcini 
administrative excesive pentru IMM-urile 
care își desfășoară activitatea pe piața 
unică, în special în sectorul transportului 
rutier de mărfuri; invită Comisia să 
acționeze în mod decisiv pentru a proteja 
libertatea de a presta servicii în UE;

Or. en

Amendamentul 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele;

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele; subliniază că IMM-urilor 
trebuie să li se ofere o parte echitabilă din 
valoarea adăugată a datelor pe care le 
generează și subliniază că 
interoperabilitatea și accesul 
nediscriminatoriu la date, inclusiv la 
datele de pe platforme, sunt esențiale 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile în cadrul pieței interne și 
pentru a face față cu succes provocărilor 
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și oportunităților care decurg din 
schimbul de date, securitatea datelor și 
aspectele legate de securitatea cibernetică 
în întreaga piață internă;

Or. en

Amendamentul 38
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele;

4. subliniază rolul esențial al datelor 
fără caracter personal și al transferului 
de tehnologie de la mediul academic către 
IMM-uri, ca element vital al economiei 
digitale; sprijină Comisia în crearea de 
spații pentru date la nivel european pentru 
schimbul fiabil și sigur de date fără 
caracter personal, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi, ONG-
uri și sectorul public; subliniază 
importanța datelor deschise și a 
schimbului de cunoștințe prin intermediul 
tehnologiilor deschise pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
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fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele;

fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele; reamintește că programele de 
formare digitală și programele de 
perfecționare și recalificare profesională 
pentru antreprenori și angajați ar putea 
sprijini redresarea IMM-urilor și stimula 
competitivitatea acestora pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele;

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
subliniază existența unor dezechilibre în 
ceea ce privește puterea de piață și a unor 
obstacole în calea accesului la date, care 
afectează dezvoltarea IMM-urilor; salută, 
în această privință, strategia privind 
datele; sprijină Comisia în promovarea 
interoperabilității și crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele; consideră că toate produsele și 
serviciile dezvoltate din fonduri publice ar 
trebui să fie publicate cu licențe cu sursă 
deschisă și să fie accesibile 
microîntreprinderilor și IMM-urilor; 
subliniază importanța strategică a 
asigurării tranziției digitale a IMM-urilor 
și sugerează, prin urmare, că viitoarele 
spații europene comune de date ar trebui 
să fie dezvoltate într-un mod favorabil 
IMM-urilor, astfel încât acestea să poată 
avea acces la seturi mari de date;

Or. en
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Amendamentul 41
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele;

4. subliniază rolul esențial al datelor 
ca element vital al economiei digitale; 
sprijină Comisia în crearea de spații pentru 
date la nivel european pentru schimbul 
fiabil și sigur de date, pentru a intensifica 
fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele; evidențiază faptul că, în 
contextul unui viitor impuls pentru 
digitalizare în era post-COVID-19, 
accesul la date în timp real și sigur din 
punct de vedere juridic pentru IMM-uri în 
cadrul B2B va deveni din ce în ce mai 
important pentru a face față situațiilor de 
concurență neloială; consideră că 
îmbunătățirea accesului la date pentru 
IMM-uri ar trebui să reprezinte un punct-
cheie în punerea în aplicare a Strategiei 
europene privind datele; ia act de faptul 
că organizațiile care reprezintă IMM-
urile joacă un rol esențial, ele sprijinind 
IMM-urile în tranziția către durabilitate și 
digitalizare;

Or. it

Amendamentul 42
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că tehnologiile 
disruptive avansate, cum ar fi tehnologia 
blockchain și inteligența artificială (IA), 
tehnologia cloud și calculul de înaltă 
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performanță (HPC), poate spori în mod 
semnificativ competitivitatea IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este necesar să se 
faciliteze adoptarea de către IMM-uri a 
inteligenței artificiale prin promovarea 
creării unor alianțe transfrontaliere între 
IMM-uri în folosirea IA în lanțurile 
valorice strategice de pe piața internă, 
precum și prin promovarea investițiilor în 
următoarea generație de standarde, 
instrumente și infrastructuri de stocare și 
prelucrare a datelor; subliniază că este 
important să se asigure accesul și 
familiarizarea IMM-urilor cu standardele 
TIC pentru a stimula inovarea și soluțiile 
digitale mai adaptate;

Or. en

Amendamentul 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că IMM-urile se 
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește 
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protejarea drepturilor lor de proprietate 
intelectuală (DPI), ceea ce poate le 
amenința dezvoltarea; invită Comisia să 
crească gradul de conștientizare în 
materie de drepturi de proprietate 
intelectuală, să elaboreze recomandări 
externe și să asigure o punere în aplicare 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 45
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că digitalizarea oferă 
IMM-urilor diverse beneficii, cum ar fi 
noi oportunități de a vinde servicii sau 
produse digitale și lărgirea accesului lor 
pe piață; subliniază că IMM-urile sunt 
supuse din ce în ce mai mult presiunilor 
de a-și adapta modelele de afaceri și de a 
adopta tehnologiile digitale necesare 
pentru a rămâne competitive și atractive 
pentru clienți, deoarece costurile de 
oportunitate ale nedigitalizării cresc;

Or. en

Amendamentul 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că întreprinderile nou-
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înființate au și cel mai mare potențial de 
creștere în noi sectoare digitale, cum ar fi 
IA, internetul obiectelor și robotica; 
subliniază faptul că microîntreprinderile, 
care nu dispun de resurse suficiente sau 
de infrastructură pentru transformarea 
digitală, trebuie să aibă acces la resurse 
financiare suficiente și să beneficieze de 
sprijin adecvat; reamintește și faptul că 
IMM-urile tradiționale concentrate pe 
dezvoltarea durabilă a societății sunt 
amenințate în mare măsură de criză în 
mai multe sectoare și ar trebui sprijinite 
în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază oportunitățile oferite de 
comerțul electronic pentru a câștiga 
clienți noi și piețe noi în sprijinirea 
redresării economice pentru 
microîntreprinderi și IMM-uri; subliniază 
în această privință valoarea adăugată a 
legislației precum Regulamentul privind 
platformele pentru întreprinderi și solicită 
punerea sa rapidă în aplicare; avertizează 
că există un risc persistent de concurență 
neloială în comerțul electronic și din 
cauza prezenței unor produse 
neconforme, ilegale sau nesigure pe 
piețele online care vizează consumatorii 
din UE; subliniază că viitorul act 
legislativ privind serviciile digitale va juca 
un rol esențial în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 48
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază însă că accesul egal la 
investiții rămâne problematic în UE, 
având în vedere dificultățile mai mari de 
acces la finanțare în unele state membre, 
ceea ce conduce la discrepanțe în 
competitivitate între IMM-uri pe piața 
unică; invită Comisia să trateze acest 
decalaj de acces financiar și să se asigure 
că IMM-urile concurează în condiții 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. evidențiază valoarea adăugată a 
programelor din CFM al UE în a sprijini 
microîntreprinderile și IMM-urile, în 
special programul privind piața unică, 
InvestEU, Europa digitală, Orizont 
Europa și alte programe; subliniază 
importanța adoptării rapide a CFM și a 
pachetului de redresare „Next Generation 
EU”; consideră că componenta pentru 
IMM-uri a programului privind piața 
unică ar trebui să mențină nivelul de 
ambiție din poziția Parlamentului; 
subliniază importanța simplificării 
accesului la fondurile UE pentru 
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microîntreprinderi și IMM-uri; 

Or. en

Amendamentul 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri și 
servicii legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere privind 
achizițiile publice și sursele de finanțare;

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale, dar și cu celelalte state membre 
și prin asigurarea unui acces digital facil la 
informații, proceduri și servicii legate de 
activitățile comerciale transfrontaliere, 
inclusiv consiliere privind achizițiile 
publice și sursele de finanțare;

Or. en

Amendamentul 51
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri și 
servicii legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere privind 

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri, 
asistență și servicii legate de activitățile 
comerciale transfrontaliere, inclusiv 
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achizițiile publice și sursele de finanțare; consiliere privind achizițiile publice și 
sursele de finanțare;

Or. en

Amendamentul 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri și 
servicii legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere privind 
achizițiile publice și sursele de finanțare;

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri și 
servicii legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere privind 
achizițiile publice și sursele de finanțare; 
salută introducerea unui sistem de 
reprezentanți ai IMM-urilor, pentru a 
integra mai bine utilizatorul final în 
procesul legislativ; sugerează însă că este 
necesară o evaluare critică a procesului 
de numire a membrilor și de funcționare, 
pentru a remedia eventualele deficiențe și 
pentru a asigura funcționarea eficientă în 
toate statele membre, în coordonare 
permanentă cu asociațiile de întreprinderi 
relevante și cu părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 53
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri și 
servicii legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere privind 
achizițiile publice și sursele de finanțare;

5. încurajează statele membre să 
implementeze portalul digital unic într-un 
mod favorabil IMM-urilor printr-o 
cooperare strânsă cu autoritățile regionale 
și locale și prin asigurarea unui acces 
digital facil la informații, proceduri și 
servicii legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere privind 
achizițiile publice și sursele de finanțare; 
evidențiază, în acest sens, că luarea unor 
măsuri urgente, cum ar fi digitalizarea 
extinsă a relației dintre autoritățile 
publice și întreprinderi, și 
interoperabilitatea bazelor de date ale 
autorităților publice, nu mai poate fi 
amânată;

Or. it

Amendamentul 54
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. se constată că este nevoie de 
sprijin pentru ca IMM-urile să aibă un 
acces sporit la piața internă și la inovare;

Or. en

Amendamentul 55
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a utiliza 
platforma europeană GovTech pentru 
achiziții publice (GovTech EU) pentru a 
monitoriza cu atenție situația implicării 
IMM-urilor în problemele legate de 
achizițiile publice în întreaga UE, 
orientând formularea ulterioară de bune 
practici și alte standarde legislative;

Or. en

Amendamentul 56
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. este important ca IMM-urile să 
aibă acces la informații și la sesiuni de 
formare privind rolul digitalizării în 
activitatea lor;

Or. en

Amendamentul 57
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să lanseze în 
2020 inițiativa europeană GovTech și un 
proiect pilot la scară mică pentru a 
promova cele mai bune practici în crearea 
unui efect de sinergie între autoritățile 
guvernamentale și întreprinderile nou-
înființate și IMM-urile digitale și pentru a 
facilita utilizarea în rândul câtorva state 
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membre a unui instrument transfrontalier 
care să promoveze accesul egal pe piață 
pentru IMM-urile digitale europene;

Or. en

Amendamentul 58
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
pot aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile;

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri, eliminând 
inegalitățile în accesul la contractele de 
achiziții publice și comportamentele 
discriminatorii, disproporționate sau 
neobiective din partea autorităților 
contractante, prin utilizarea instrumentelor 
și a platformelor digitale pentru a extinde 
achizițiile transfrontaliere; subliniază că 
achizițiile publice ecologice pot aduce o 
contribuție importantă la construirea unei 
economii durabile, promovând, tot din 
perspectiva durabilității mediului, așa-
numitele „contracte de tip Km 0”, care 
oferă criterii bazate pe bonusuri pentru 
întreprinderile locale, inspirându-se în 
acest sens din legislația europeană în 
materie de agricultură și lanțuri de 
distribuție scurte; subliniază că acest 
lucru poate fi realizat, de asemenea, 
prevăzând o rezervă minimă de 50 % din 
achizițiile publice de la microîntreprinderi 
și întreprinderile mici care au sediul 
social și operațional în apropierea locului 
de executare a contractului, pentru 
lucrări care nu au un caracter 
transfrontalier și a căror valoare 
contractuală se situează sub pragul de 
150 000 EUR;
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Or. it

Amendamentul 59
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
pot aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile;

6. invită Comisia și statele membre să 
simplifice procedurile de achiziții publice 
prin utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri, inclusiv prin 
utilizarea instrumentelor și a platformelor 
digitale pentru a extinde achizițiile 
naționale și transfrontaliere; subliniază că 
achizițiile publice ecologice reprezintă un 
instrument strategic de stimulare a 
modelelor de producție și consum 
durabile, sprijinind în același timp 
inovarea din partea IMM-urilor și solicită 
obiective minime obligatorii pentru 
utilizarea sistematică a criteriilor sociale 
și de mediu; consideră că administrația 
publică europeană și națională se 
caracterizează prin prudență și adeseori 
nu dispune de resurse inovatoare; 
subliniază faptul că administrația publică 
ar trebui să dea un exemplu în ceea ce 
privește procurarea de produse și servicii 
oferite de IMM-urile inovatoare prin 
procedurile de achiziții publice și 
reamintește că un cod finanțat din 
fonduri publice și destinat sectorului 
public ar trebui să fie pus la dispoziția 
publicului în baza unei licențe gratuite și 
cu sursă deschisă; 

Or. en

Amendamentul 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
pot aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile;

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri, cum ar fi 
posibilitatea divizării procedurilor de 
achiziții în loturi mai mici și simplificarea 
procedurilor administrative, precum și 
prin utilizarea instrumentelor și a 
platformelor digitale pentru a extinde 
achizițiile transfrontaliere; subliniază că 
achizițiile publice ecologice pot aduce o 
contribuție importantă la construirea unei 
economii durabile;

Or. en

Amendamentul 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
pot aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile;

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
și un acces mai ușor la procedurile de 
achiziții pot aduce o contribuție importantă 
la construirea unei economii durabile; unde 
este posibil, solicită ca în procedurile de 
achiziții publice să se prefere 
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microîntreprinderile și IMM-urile 
europene;

Or. en

Amendamentul 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
pot aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile;

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru de 
achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-uri prin utilizarea 
instrumentelor și a platformelor digitale 
pentru a extinde achizițiile transfrontaliere; 
subliniază că achizițiile publice ecologice 
pot aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile; regretă 
faptul că „criteriul prețului cel mai mic” 
este adesea decisiv în procedurile de 
achiziții, de multe ori în dezavantajul 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noului cadru 
de achiziții publice al UE și să 

6. invită statele membre să simplifice 
procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității oferită de noile 
orientări ale Comisiei pentru cadrul de 
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lărgească posibilitățile pentru IMM-
uri prin utilizarea instrumentelor și a 
platformelor digitale pentru a extinde 
achizițiile transfrontaliere; subliniază 
că achizițiile publice ecologice pot 
aduce o contribuție importantă la 
construirea unei economii durabile;

achiziții publice al UE și să lărgească 
posibilitățile pentru IMM-urile de pe piața 
internă prin utilizarea instrumentelor și a 
platformelor digitale pentru a extinde 
achizițiile transfrontaliere; subliniază că 
achizițiile publice durabile pot aduce o 
contribuție importantă la tranziția către o 
economie mai durabilă și că IMM-urile 
au nevoie de un sprijin adecvat pentru a 
devansa această tranziție;

Or. en

Amendamentul 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a crește 
ponderea contractelor guvernamentale 
atribuite IMM-urilor, de a îmbunătăți 
accesul acestora la achizițiile publice și de 
a combate criteriile de licitație care 
stabilesc cerințe dincolo de elementele 
fundamentale ale serviciului sau 
bunurilor achiziționate, cum ar fi prețul, 
calitatea și sustenabilitatea;

Or. en

Amendamentul 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
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a reglementa atent activitatea așa-
numitelor platforme digitale; subliniază 
că este necesar ca aceste platforme să fie 
reglementate de urgență la o scară mai 
largă, pentru a preveni concurența 
neloială și a asigura respectarea 
drepturilor lucrătorilor  și ale 
consumatorilor și a siguranței 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 66
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de participarea redusă a 
IMM-urilor la achizițiile publice, în 
special la cele transfrontaliere, unde 
acestea reprezintă doar 25 % din valoarea 
totală (în comparație cu 33 % la nivel 
intern); subliniază că, având în vedere 
faptul că cheltuielile totale pentru achiziții 
publice în cadrul UE ating 14 % din PIB-
ul total al statelor membre, creșterea ratei 
de participare a IMM-urilor la licitații 
reprezintă probabil cea mai mare 
oportunitate de finanțare pentru IMM-
urile digitale; subliniază că realizarea 
acestui obiectiv necesită utilizarea unor 
noi metodologii de achiziții publice (cum 
ar fi modelele de concursuri de proiecte) 
și crearea de noi instrumente pentru 
punerea lor în practică;

Or. en

Amendamentul 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol
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Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea unei creșteri 
semnificative a participării IMM-urilor pe 
piața achizițiilor publice din UE; 
reamintește importanța unei piețe 
europene a achizițiilor publice pentru 
IMM-uri, bazată pe oferte de dimensiuni 
moderate, care să le permită să participe 
la procesul de achiziții publice pe care să 
se poată manifesta o concurență reală și 
loială între actorii de pe piață; în plus, 
subliniază că este important ca 
documentul european de achiziție unic 
(DEAU) să devină mai accesibil pentru 
IMM-uri; solicită crearea unor 
instrumente digitale, cum ar fi 
platformele pentru îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la informațiile 
relevante privind achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 68
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
acoperite pe deplin de resurse financiare 
și de altă natură, pentru a le permite 
statelor membre să promoveze tranziția 
IMM-urilor către sustenabilitate și 
digitalizare, aspect deosebit de important 
pentru țările și regiunile cele mai puțin 
dezvoltate în contextul politicii de 
coeziune; subliniază că astfel de obiective 
nu pot fi contradictorii ci, dimpotrivă, 
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trebuie să însoțească măsurile de 
garantare a ocupării forței de muncă cu 
drepturile aferente și să îmbunătățească 
condițiile de muncă și drepturile 
consumatorilor în diferitele sectoare de 
activitate;

Or. en

Amendamentul 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice.

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice, inclusiv recurgând în 
mod activ la procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în cazurile în 
care directiva nu este corect pusă în 
aplicare; în acest scop, încurajează statele 
membre să desemneze o autoritate 
independentă de aplicare a legii, 
responsabilă de monitorizarea aplicării 
corecte a normelor privind întârzierile în 
efectuarea plăților și care să fie 
împuternicită să impună sancțiuni în caz 
de întârzieri.

__________________________ __________________________

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
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Or. en

Amendamentul 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice.

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice; invită autoritățile de la 
nivel european, național, regional și local 
să dea un exemplu prin efectuarea la timp 
a plăților către IMM-uri.

__________________________ __________________________

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
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în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice.

în efectuarea plăților1 cu instrumente 
solide de monitorizare și de asigurare a 
respectării dispozițiilor, astfel încât să se 
asigure și să se promoveze plăți prompte 
ca o normă în cadrul pieței unice, 
îndeosebi pentru tranzacțiile dintre 
administrația publică și mediul privat.

_______________________________ __________________________

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 72
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva1 privind întârzierea 
în efectuarea plăților cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice.

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE și că situația s-a 
înrăutățit în această perioadă de 
pandemie; îndeamnă Comisia să doteze 
rapid Directiva1 privind întârzierea în 
efectuarea plăților cu instrumente solide de 
monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice, abordând și problema 
condițiilor de plată și a comportamentelor 
incorecte în relația B2B; subliniază că 
tendința de a reduce termenele de plată 
pentru noile datorii – în special în această 
perioadă de pandemie – ar trebui să fie 
adoptată cu mai multă precauție prin 
introducerea compensării universale 
directe între datoriile care trebuie plătite 
departamentelor guvernamentale și 
creanțele care trebuie plătire de către 
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acestea;
_______________________________ _______________________________
1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

Or. it

Amendamentul 73
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, astfel încât să se asigure și să 
se promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice.

7. subliniază că întârzierea plăților 
determină un sfert din totalul falimentelor 
IMM-urilor din UE; îndeamnă Comisia să 
doteze rapid Directiva privind întârzierea 
în efectuarea plăților1 cu instrumente solide 
de monitorizare și de asigurare a respectării 
dispozițiilor, și să ia măsurile obligatorii 
ce se impun pentru consolidarea cadrului 
actual, astfel încât să se asigure și să se 
promoveze plăți prompte ca o normă în 
cadrul pieței unice.

_______________________________ __________________________

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale , JO L 48, 23.2.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a 
aprofunda și de a completa piața unică a 
serviciilor, în special pentru IMM-uri; 
comenzile transfrontaliere pe termen 
scurt trebuie să fie scutite de obligația 
prezentării unui certificat A1 pentru a nu 
spori fragmentarea pieței interne a 
serviciilor.

Or. en

Amendamentul 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că o piață unică 
sustenabilă și inovatoare poate fi realizată 
numai dacă microîntreprinderile și IMM-
urile pot realiza cu succes tranziția către 
sustenabilitatea digitală și de mediu; 
subliniază că este important să se ofere un 
sprijin financiar și nefinanciar eficient 
microîntreprinderilor și IMM-urilor din 
toate statele membre; salută, în acest sens, 
dezvoltarea centrelor de inovare digitală, 
precum și a Rețelei întreprinderilor 
europene; recomandă, în cazul rețelei, o 
coordonare sporită între nivelul național 
și cel european, precum și o implicare mai 
accentuată a asociațiilor locale de IMM-
uri; invită Comisia să ajute 
microîntreprinderile și IMM-urile să 
beneficieze de diferitele inițiative 
prevăzute de Pactul verde european, de 
strategia industrială și de comunicarea 
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intitulată „Modelarea viitorului digital al 
Europei”, dat fiind că digitalizarea și 
durabilitatea reprezintă oportunități 
importante pentru creșterea economică a 
IMM-urilor; atrage atenția asupra 
necesității de a integra IMM-urile în toate 
politicile UE.

Or. en

Amendamentul 76
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează Comisia să dea o mai 
mare proeminență și importanță rolului 
reprezentantului UE pentru IMM-uri în 
comparație cu reprezentantul pentru 
IMM-uri introdus de SBA; numirea unui 
trimis special pentru IMM-uri este o 
măsură importantă care vizează 
sprijinirea politicilor în favoarea acestora, 
în măsura în care trimisul are un rol 
efectiv de monitorizare și de coordonare a 
punerii în aplicare a acestor politici;

 delegatul european trebuie să fie numit 
în urma consultării cu partenerii sociali 
europeni, cu care trebuie să se afle în 
contact permanent; reprezentantul UE 
pentru IMM-uri va trebui să asigure 
punerea în aplicare de facto a strategiei 
europene și aplicarea principiului „a 
gândi mai întâi la scară mică” în toate 
politicile UE; în același timp, este necesar 
ca reprezentanții naționali ai IMM-urilor 
să demonstreze că au stabilit un dialog 
structurat și continuu cu cele mai 
reprezentative asociații profesionale 
naționale, astfel încât să asigure, la 
nivelul UE, o contribuție bazată pe 
experiența practică și reală, care să fie cât 
mai apropiată de nevoile reale ale IMM-
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urilor;

Or. it

Amendamentul 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază rolul important al 
întreprinderilor familiale și gestionate de 
familii, care reprezintă coloana vertebrală 
a economiilor locale; acestea generează 
prosperitate, oferă locuri de muncă, sunt 
implantate la nivel local și conectate la 
comunitățile locale; subliniază că 
întreprinderile familiale reprezintă peste 
60 % din totalul întreprinderilor din 
Europa, și variază de la întreprinderi 
individuale la mari întreprinderi 
internaționale; întreprinderile familiale 
mari sau mici, cotate sau necotate la 
bursă, joacă un rol semnificativ în 
economia UE.

Or. en

Amendamentul 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să analizeze 
necesitatea de a introduce un cadru 
juridic european privind franciza, întrucât 
multe întreprinderi mici și mijlocii sunt 
francize ale marilor companii 
multinaționale și adesea nu dispun de 
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aceeași putere de negociere ca marile 
societăți, confruntându-se cu condiții 
contractuale sufocante.

Or. en

Amendamentul 79
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă fragmentarea pieței unice 
a serviciilor, care împiedică IMM-urile 
din sectorul serviciilor să beneficieze pe 
deplin de avantajele de pe piața unică 
europeană; invită Comisia să elimine 
rapid barierele comerciale care afectează 
sectorul serviciilor, pentru a valorifica 
întregul potențial al pieței unice;

Or. en

Amendamentul 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că întreprinderile cu 
capitalizare medie care depășesc criteriile 
din definiția unui IMM contribuie 
semnificativ la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă pe piața 
internă, dar primesc prea puțin sprijin; 
invită Comisia să aibă în vedere o 
revizuire a definiției actuale a IMM-urilor 
și să propună o definiție suplimentară și 
separată a întreprinderilor cu capitalizare 
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medie care să asigure mai ales faptul că 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
și cu 250-499 de angajați pot fi degrevate 
și promovate într-o mai mare măsură, 
asigurându-se, în același timp, că 
finanțarea IMM-urilor nu este redusă 
pentru IMM-urile care îndeplinesc 
criteriile actuale.

Or. en

Amendamentul 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. salută definiția IMM-urilor din 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, 
în versiunea din 6 mai 2003, și solicită, 
prin urmare, menținerea acestei definiții 
în legislația UE și asigurarea unei 
interpretări coerente a acesteia în statele 
membre. 

Or. en


