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Amendamentul 1
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 3 
alineatul (3) din TUE, care se referă la 
piața internă, la dezvoltarea durabilă și la 
economia socială de piață,

Or. en

Amendamentul 2
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale,

Or. en

Amendamentul 3
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Acordul de la 
Paris, ratificat de Parlamentul European 
la 4 octombrie 2016,
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Or. en

Amendamentul 4
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O 
nouă Strategie industrială pentru Europa 
(COM(2020)0102),

Or. en

Amendamentul 5
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O 
nouă Strategie industrială pentru 
Europa” (COM(2020)0102),

Or. en

Amendamentul 6
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 privind 
Pactul verde european (COM(2019)0640),

Or. en

Amendamentul 7
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 martie 2020 intitulată 
„Un nou Plan de acțiune privind 
economia circulară - Pentru o Europă 
mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098),

Or. en

Amendamentul 8
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european (2019/2956(RSP)),

Or. en

Amendamentul 9
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei pentru Un nou plan de acțiune 
privind economia circulară 
(COM(2020)0098),

Or. en

Amendamentul 10
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei” 
(COM(2020)0067),

Or. en

Amendamentul 11
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 privind 
Pactul verde european (COM(2019)0640),

Or. en
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Amendamentul 12
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei) din 4 martie 2020 
(COM(2020)0080, 2020/0036(COD)),

Or. en

Amendamentul 13
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 10 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 martie 2020 intitulată 
„Un nou Plan de acțiune privind 
economia circulară - Pentru o Europă 
mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098),

Or. en

Amendamentul 14
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 e (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
15 mai 2020 referitoare la noul cadru 
financiar multianual, resursele proprii și 
planul de redresare (2020/2631(RSP)),

Or. en

Amendamentul 15
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european (2019/2956(RSP)),

Or. en

Amendamentul 16
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea 
coordonată a UE pentru combaterea 
pandemiei de COVID-19 și a 
consecințelor sale (2020/2616(RSP)),

Or. en

Amendamentul 17
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Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
23 iulie 2020 referitoare la concluziile 
reuniunii extraordinare a Consiliului 
European din 17-21 iulie 2020 
(2020/2732(RSP)),

Or. en

Amendamentul 18
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 27 mai 2020 intitulată 
„Acum este momentul Europei: să 
reparăm prejudiciile aduse de criză și să 
pregătim viitorul pentru noua generație” 
(COM(2020)0456),

Or. en

Amendamentul 19
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 27 mai 2020 intitulată 
„Adaptarea programului de lucru al 
Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440),

Or. en

Amendamentul 20
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 12 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile privind 
Indicele economiei și societății digitale 
2020, publicat la 11 iunie 2020,

Or. en

Amendamentul 21
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 12 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 1 iulie 2020 intitulată 
„Agenda pentru competențe în Europa în 
vederea obținerii unei competitivități 
durabile, a echității sociale și a 
rezilienței” (COM(2020)0274),

Or. en

Amendamentul 22
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Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 12 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul anual pe 
2018-2019 privind IMM-urile europene 
din noiembrie 2019,

Or. en

Amendamentul 23
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Referirea 12 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul anual al 
OCDE din decembrie 2019 intitulat „The 
Missing Entrepreneurs 2019” („Penuria 
de antreprenori 2019”),

Or. en

Amendamentul 24
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Comunicarea Comisiei „O 
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” a fost publicată la 

A. întrucât Comunicarea Comisiei „O 
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” a fost publicată la 
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10 martie 2020, iar la 11 martie 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 
emis avertizarea privind pandemia de 
COVID-19, ceea ce face ca mediul 
economic, social și politic la care se 
referea Comisia să nu mai fie de 
actualitate;

10 martie 2020, iar la 11 martie 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 
emis avertizarea privind pandemia de 
COVID-19, făcând necesară o revizuire a 
strategiei, având în vedere schimbările 
produse în ceea ce privește multe dintre 
condițiile economice, sociale și politice; 
întrucât strategia prezentată de Comisie în 
luna martie propune soluții care sunt încă 
valabile pentru a aborda provocările 
structurale cu care se confruntau IMM-
urile înainte de criza COVID-19, precum 
și provocările viitoare, legate de tranziția 
verde și digitală;

Or. en

Amendamentul 25
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Comunicarea Comisiei „O 
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” a fost publicată la 
10 martie 2020, iar la 11 martie 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 
emis avertizarea privind pandemia de 
COVID-19, ceea ce face ca mediul 
economic, social și politic la care se 
referea Comisia să nu mai fie de 
actualitate;

A. întrucât Comunicarea Comisiei „O 
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” a fost publicată la 
10 martie 2020, iar la 11 martie 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 
emis avertizarea privind pandemia de 
COVID-19, care afectează în mod 
semnificativ mediul economic, social și 
politic în care își desfășoară activitatea 
IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 26
Tomas Tobé

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât competitivitatea 
europeană rămâne în urma celorlalte 
economii dezvoltate, amenințând 
potențialul Europei de a genera bogăție și 
prosperitate;

Or. en

Amendamentul 27
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 25 de milioane de IMM-uri 
generează mai mult de jumătate din PIB-ul 
UE și au aproximativ 100 de milioane de 
angajați; întrucât 98,9 % dintre 
întreprinderile din sectorul nefinanciar din 
UE sunt întreprinderi mici cu mai puțin 
de 49 de lucrători;

B. întrucât cele 25 de milioane de 
IMM-uri din UE-28 reprezintă coloana 
vertebrală a economiei, generând mai 
mult de jumătate din PIB-ul UE, având 
aproximativ 100 de milioane de angajați și 
constituind 98,9 % dintre întreprinderile 
din sectorul nefinanciar din UE; întrucât, 
prin urmare, IMM-urile se află în centrul 
Pactului verde european și al strategiei 
digitale și joacă un rol-cheie în realizarea 
obiectivelor UE de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2030 și 
2050, consacrate în Legea climei 
(COM(2020)0080);

Or. en

Amendamentul 28
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 25 de milioane de IMM-uri B. întrucât, înainte de pandemia de 
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generează mai mult de jumătate din PIB-ul 
UE și au aproximativ 100 de milioane de 
angajați; întrucât 98,9 % dintre 
întreprinderile din sectorul nefinanciar din 
UE sunt întreprinderi mici cu mai puțin de 
49 de lucrători;

COVID-19, 25 de milioane de IMM-uri 
generau mai mult de jumătate din PIB-ul 
UE și aveau aproximativ 100 de milioane 
de angajați; întrucât 98,9 % dintre 
întreprinderile din sectorul nefinanciar din 
UE sunt întreprinderi mici cu mai puțin de 
49 de lucrători;

Or. en

Amendamentul 29
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât microîntreprinderile, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile), atât la nivel național, cât și la 
nivelul UE, sunt deopotrivă foarte 
complexe și eterogene, având în vedere 
dimensiunea lor și sectoarele foarte 
diverse de activitate pe care le acoperă, 
fiecare cu propria sa dinamică, care 
uneori este foarte diferită, în special 
dinamica economică, financiară, socială 
sau chiar politică ce le caracterizează;

Or. pt

Amendamentul 30
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât IMM-urile sunt vitale 
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pentru dezvoltarea și reziliența lanțurilor 
valorice industriale europene și contribuie 
în mod semnificativ la funcționarea 
economiilor locale, regionale și naționale;

Or. en

Amendamentul 31
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului;

C. întrucât criza economică și 
perspectivele economice sumbre generate 
de pandemie au adus un număr 
considerabil de IMM-uri în pragul 
falimentului; întrucât criza de lichidități 
cu care se confruntă numeroase IMM-uri 
nu va avea consecințe negative doar 
asupra operațiunilor lor zilnice, ci și 
asupra perspectivelor lor de creștere, 
împiedicându-le să își planifice în mod 
corespunzător investițiile pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 32
Robert Roos, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului;

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului; 
întrucât măsurile nestandardizate de 
politică monetară ale Băncii Centrale 
Europene (BCE) ca răspuns la criza 



PE657.190v01-00 16/174 AM\1212400RO.docx

RO

economică vin în sprijinul 
întreprinderilor mai mari, deoarece 
acestea se bazează mai mult pe piața 
datoriilor comerciale, dar nu 
îmbunătățesc condițiile financiare pentru 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 33
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului;

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri și de întreprinderi nou-
înființate în pragul falimentului; întrucât, 
pentru a minimaliza riscurile economice, 
sociale și strategice asociate dispariției 
acestor întreprinderi, UE și statele 
membre ar trebui să acționeze cu 
îndrăzneală și cu promptitudine;

Or. en

Amendamentul 34
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului;

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului; 
întrucât măsurile de siguranță adoptate la 
nivel național împotriva pandemiei, deși 
sunt necesare, împiedică redresarea, 
deoarece IMM-urile nu dispun de 
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instrumentele necesare pentru a face față 
unei crize prelungite;

Or. en

Amendamentul 35
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
de IMM-uri în pragul falimentului;

C. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr considerabil 
și nedefinit de IMM-uri în pragul 
falimentului;

Or. en

Amendamentul 36
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât impactul deficitului de 
capital ca urmare a crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 va fi neuniform 
între sectoare, tipuri de întreprinderi și 
state membre, conducând astfel la 
diferențe pe piața unică; întrucât acest 
lucru este agravat de faptul că statele 
membre au capacități diferite de acordare 
a ajutorului de stat; întrucât IMM-urile 
au fost afectate în mod deosebit de criza 
provocată de pandemia de COVID-19;

Or. en
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Amendamentul 37
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât IMM-urile sunt 
semnificativ constrânse de concentrarea 
bogăției în mâinile unui număr mic de 
întreprinderi de mari dimensiuni, de 
abuzul de poziția dominantă pe piață, de 
puterea copleșitoare de negociere, 
financiară și chiar politică exercitată de 
aceste corporații de mari dimensiuni și de 
grupurile economice din care fac parte;

Or. pt

Amendamentul 38
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât antreprenoarele au fost 
foarte grav afectate de criza provocată de 
pandemia de COVID-19; întrucât femeile 
reprezintă 52 % din totalul populației 
europene, dar numai 34,4 % dintre 
lucrătorii independenți din UE și 30 % 
dintre noii întreprinzători1a; întrucât 
creativitatea feminină și potențialul 
antreprenorial nu sunt încă exploatate și 
întrucât acestea ar trebui dezvoltate pe 
viitor; întrucât politicile IMM-urilor ar 
trebui să abordeze disparitățile de gen în 
mod proactiv;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporti
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ng-entrepreneurship/women-
entrepreneurs_ro

Or. en

Amendamentul 39
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât marea majoritate a IMM-
urilor depind de sectorul bancar pentru 
finanțare;

Or. pt

Amendamentul 40
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât majoritatea IMM-urilor 
trăiesc de pe urma pieței naționale și 
pentru aceasta;

Or. pt

Amendamentul 41
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în Rezoluția sa 
referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-
19 și a consecințelor sale, Parlamentul a 
subliniat că Pactul verde european și 
transformarea digitală ar trebui să stea la 
baza strategiilor de redresare și de 
reconstrucție post COVID-19; întrucât în 
această etapă de redresare și de 
reconstrucție factorii de decizie politică 
din UE și cei de la nivel național au 
ocazia unică de a consolida și de a 
transforma simultan modul în care 
funcționează economia noastră și actorii 
săi, accelerând tranziția către o societate 
sustenabilă din punct de vedere economic, 
social și ecologic; 

Or. en

Amendamentul 42
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în pofida situației de 
urgență impusă de pandemia de COVID-
19, tranziția digitală și cea verde 
reprezintă încă o prioritate, dat fiind că 
pandemia nu a oprit situația de urgență 
climatică, iar Uniunea Europeană se 
confruntă în continuare cu concurența 
celorlalți actori mondiali din domeniul 
digital și tehnologic; întrucât inovarea 
reprezintă o modalitate eficientă pentru ca 
IMM-urile să consolideze o creștere 
sustenabilă și pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 43
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, ca urmare a izbucnirii 
epidemiei de COVID-19, este probabil ca 
inegalitatea dintre statele membre în ceea 
ce privește sprijinul pe care îl pot acorda 
IMM-urilor să accentueze denaturarea 
concurenței pe piața unică între IMM-
urile din diferite țări;

Or. pt

Amendamentul 44
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât adoptarea unor practici, 
inovații și tehnologii sustenabile din punct 
de vedere ecologic creează noi locuri de 
muncă și oportunități de afaceri pentru 
IMM-uri, îmbunătățindu-le în același 
timp competitivitatea și reducându-le 
costurile, cu condiția stabilirii unor 
condiții administrative, de reglementare și 
tehnice adecvate;

Or. en

Amendamentul 45
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE



PE657.190v01-00 22/174 AM\1212400RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât adoptarea principiilor 
economiei circulare în întreaga UE are 
potențialul de a crește PIB-ul UE cu un 
procent suplimentar 0,5 % până în 2030, 
creând aproximativ 700 000 de noi locuri 
de muncă1a; întrucât beneficiile asociate 
economiei circulare, cum ar fi creșterea 
eficienței, reducerea costurilor materiale, 
sporirea rentabilității prin intermediul 
modelelor în buclă închisă și reziliența 
crescută la deficitul de resurse și la 
fluctuațiile de preț, pot spori semnificativ 
competitivitatea IMM-urilor;
_________________
1a Un nou Plan de acțiune privind 
economia circulară, COM(2020)0098.

Or. en

Amendamentul 46
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât sectorul eficienței 
energetice și cel al energiei din surse 
regenerabile oferă IMM-urilor importante 
oportunități în domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor; întrucât eficiența 
resurselor și a energiei și utilizarea 
energiei din surse regenerabile pot reduce 
în mod considerabil costurile IMM-urilor 
și spori competitivitatea acestora, dar 
rămân în mare parte neexploatate, în 
special pentru IMM-urile care nu sunt 
mari consumatoare de energie;
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Or. en

Amendamentul 47
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. întrucât IMM-urile au o 
contribuție esențială la realizarea unei 
economii cu emisii nete de gaze cu efect 
de seră egale cu zero, prin faptul că 
dezvoltă inovații, produse, procese și 
servicii ecologice, adesea într-un ritm mai 
rapid decât cel al întreprinderilor mai 
mari, dat fiind că au un nivel mai ridicat 
de adaptabilitate și de flexibilitate; 
întrucât doar aproximativ un sfert dintre 
IMM-urile europene oferă produse și 
servicii verzi1a, întrucât IMM-urile au în 
continuare un potențial care trebuie 
valorificat în vederea abordării 
preocupărilor stringente legate de mediu 
și a celor de ordin social; întrucât IMM-
urile ar trebui să primească sprijin nu 
numai pentru ecoinovare, ci și pentru a 
ridica standardele ecologice, orientate 
către climă, în sectorul lor;
_________________
1a Eurobarometru (2018). Eurobarometru 
Flash 456 - IMM-urile, eficiența 
resurselor și piețele ecologice. (pag. 75-
78) 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publ
icopinion/index.cfm/survey/getsurveydetai
l/instruments/flash/ surveyky/2151

Or. en

Amendamentul 48
Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Df (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Df. întrucât, în afara unui număr 
redus de IMM-uri de înaltă tehnologie 
care furnizează direct ecoinovații, există 
multe alte IMM-uri care doresc să își 
îmbunătățească performanțele de mediu 
și eficiența resurselor și care merită acces 
la finanțare și la asistență tehnică; 
întrucât ecoinovarea reprezintă o măsură 
foarte eficientă pentru îmbunătățirea 
întreprinderilor existente în cadrul 
economiei verzi;

Or. en

Amendamentul 49
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, potrivit Raportului din 
2019 „Mind the Bridge: Tech Scale-up 
Europe”8, numărul întreprinderilor 
prospere din Statele Unite este de trei ori 
mai mare decât al celor din UE;

eliminat

_________________
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-
europe-2019-report/

Or. en

Amendamentul 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât unele IMM-uri sunt 
agenți inovatori și sunt mai bine pregătite 
pentru a face față și schimbărilor și 
pentru a le direcționa, iar altele sunt mai 
vulnerabile în fața perturbărilor; întrucât, 
prin urmare, este esențial ca politicile și 
legislațiile UE să ofere cadrul adecvat 
pentru a permite o tranziție rapidă către 
operațiuni și practici circulare, verzi și 
mai sustenabile pentru toate tipurile de 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 51
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât deficitul de resurse, 
consumul accelerat, declinul ecologic și 
dependența UE de materiile prime și de 
resursele importate prezintă riscuri 
semnificative pentru prosperitatea 
sectorului industrial european; întrucât, 
având în vedere că IMM-urile reprezintă 
99 % din numărul total de întreprinderi 
din UE, este extrem de important ca 
acestea să se implice și să direcționeze 
schimbările către o bază industrială 
extrem de eficientă din punct de vedere 
energetic și din punct de vedere al 
resurselor, bazată în întregime pe resurse 
regenerabile, cu emisii nete de GES egale 
cu zero și fără substanțe toxice; întrucât 
adoptarea principiilor economiei circulare 
poate aduce beneficii IMM-urilor în mai 
multe moduri, cum ar fi reducerea 
expunerii la volatilitatea prețurilor 
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resurselor și la consum, stimularea 
inovării, creșterea eficienței și a 
sustenabilității mediului, sporind astfel 
competitivitatea IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 52
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
accentul pe C&I (cercetare și inovare) și 
pe competențe ar trebui să meargă mână în 
mână cu consolidarea accesului la 
infrastructura digitală;

F. întrucât, potrivit Indicelui 
economiei și societății digitale 2020, 
numeroase IMM-uri nu au încă acces 
deplin la digitalizare și rămân în urma 
marilor întreprinderi atât în ceea ce 
privește competențele digitale, cât și 
digitalizarea operațiunilor lor; întrucât 
utilizarea datelor constituie un avantaj 
competitiv pentru a valorifica beneficiile 
tranziției digitale, iar accentul pe 
competențe ar trebui să meargă mână în 
mână cu consolidarea infrastructurii 
digitale, precum și cu îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la date;

Or. en

Amendamentul 53
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
accentul pe C&I (cercetare și inovare) și pe 

F. întrucât tehnologiile digitale oferă 
IMM-urilor noi oportunități de a inova, 
de a crește și de a participa la economia 
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competențe ar trebui să meargă mână în 
mână cu consolidarea accesului la 
infrastructura digitală;

globală, însă numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
una dintre principalele provocări pentru 
deblocarea potențialului digitalizării 
constă în a găsi angajați calificați; 
întrucât accentul pe C&I (cercetare și 
inovare) și pe competențe ar trebui să 
meargă mână în mână cu consolidarea 
accesului la o infrastructură digitală mai 
accesibilă, mai fiabilă și la prețuri mai 
convenabile;

Or. en

Amendamentul 54
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
accentul pe C&I (cercetare și inovare) și pe 
competențe ar trebui să meargă mână în 
mână cu consolidarea accesului la 
infrastructura digitală;

F. întrucât numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
accentul pe C&I (cercetare și inovare), pe 
competențele antreprenoriale, pe 
alfabetizarea digitală și pe competențele 
digitale avansate ar trebui să meargă mână 
în mână cu consolidarea accesului la 
infrastructura digitală și la date;

Or. en

Amendamentul 55
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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F. întrucât numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
accentul pe C&I (cercetare și inovare) și pe 
competențe ar trebui să meargă mână în 
mână cu consolidarea accesului la 
infrastructura digitală;

F. întrucât numeroase IMM-uri nu au 
încă acces deplin la digitalizare; întrucât 
accentul pe C&I (cercetare și inovare), pe 
competențe și pe asigurarea unor cadre 
comerciale și de reglementare echitabile 
ar trebui să meargă mână în mână cu 
introducerea infrastructurii digitale;

Or. en

Amendamentul 56
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât în Uniunea Europeană 
există încă o „penurie de antreprenori”, 
cum ar fi tinerii, femeile, migranții, 
persoanele în vârstă, al căror potențial 
antreprenorial nu a fost încă pe deplin 
dezvoltat; întrucât îmbunătățirea culturii 
antreprenoriale a categoriilor 
subreprezentate sau defavorizate poate 
reprezenta un instrument care să le 
permită să contribuie pe deplin la 
tranziția digitală și la cea verde și să își 
intensifice participarea pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 57
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât inovarea este vitală pentru 
IMM-uri și este esențială pentru 
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concurența pe piața mondială; întrucât 
există un mare potențial de participare a 
IMM-urilor la lanțul valoric al 
tehnologiilor verzi inovatoare și, prin 
urmare, acestea au un rol în asigurarea 
realizării obiectivelor UE în materie de 
climă și energie; întrucât locurile de 
muncă verzi sunt mai avantajoase în 
comparație cu cele din alte sectoare, 
deoarece acestea tind să fie mai sigure, 
mai bine plătite și mai calificate;

Or. en

Amendamentul 58
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât multe IMM-uri au fost 
grav afectate de concurența neloială din 
partea companiilor multinaționale, așa-
numitele platforme digitale care au reușit 
să eludeze anumite obligații legale impuse 
altor întreprinderi, contribuind astfel la 
dumpingul social, la dereglementarea în 
ceea ce privește locul de muncă și la 
insolvența multor întreprinderi;

Or. pt

Amendamentul 59
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, potrivit unui sondaj 
Eurobarometru, aproape un sfert dintre 
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IMM-urile din Europa au inițiat deja 
tranziția către sustenabilitate, dar, în 
același timp, o treime dintre IMM-uri 
declară că se confruntă cu proceduri 
administrative complexe în încercarea de 
a-și eficientiza activitățile din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 60
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât aproape un sfert dintre 
IMM-urile din Europa au dat deja undă 
verde tranziției către modele de afaceri 
mai sustenabile, acesta fiind un semnal 
pozitiv în ceea ce privește disponibilitatea 
IMM-urilor de a accepta schimbările 
necesare;

Or. en

Amendamentul 61
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât există posibilități 
semnificative și beneficii economice și de 
mediu corespunzătoare pentru ca IMM-
urile să își îmbunătățească eficiența 
energetică și a resurselor, utilizând 
totodată energie din surse regenerabile 
pentru a satisface cererea importantă de 
energie, însă acest potențial rămâne în 
mare parte neexploatat; întrucât IMM-
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urile ar putea contribui, prin 
comportamentele lor de consum în ceea 
ce privește energia și resursele, la o 
tranziție rapidă către o economie cu 
emisii nete de gaze cu efect de seră egale 
cu zero;

Or. en

Amendamentul 62
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât costurile și caracterul 
complex al procedurilor administrative 
continuă să reprezinte un obstacol major în 
calea accesului IMM-urilor la protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
mai multe state membre;

G. întrucât costurile financiare și cele 
destinate „complicațiilor administrative” 
pe care le presupune respectarea 
reglementărilor excesive împovărează 
activitatea întreprinderilor; întrucât 
costurile și caracterul complex al 
procedurilor administrative continuă să 
reprezinte un obstacol major pentru IMM-
uri, de exemplu în ceea ce privește accesul 
acestora la drepturile de proprietate 
intelectuală; întrucât o dereglementare 
inteligentă poate conduce la dezvoltarea 
creativității și a inovării;

Or. en

Amendamentul 63
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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G. întrucât costurile și caracterul 
complex al procedurilor administrative 
continuă să reprezinte un obstacol major în 
calea accesului IMM-urilor la protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
mai multe state membre;

G. întrucât costurile și caracterul 
complex al procedurilor administrative 
continuă să reprezinte un obstacol major 
nu doar în calea accesului IMM-urilor la 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală în mai multe state membre, ci 
și în calea oportunităților de finanțare, 
inclusiv a celor care intră în domeniul de 
aplicare al fondurilor structurale și de 
investiții europene (fondurile ESI);

Or. en

Amendamentul 64
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât costurile și caracterul 
complex al procedurilor administrative 
continuă să reprezinte un obstacol major în 
calea accesului IMM-urilor la protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
mai multe state membre;

G. întrucât costurile și caracterul 
complex al procedurilor administrative, 
amenințarea pe care o reprezintă litigiile 
agresive privind brevetele, accesul la 
finanțare, competențele și informarea 
continuă să reprezinte un obstacol major 
pentru IMM-uri în mai multe state 
membre, în timp ce modelele de tip „open 
source” (surse deschise) și „open data” 
(date deschise) oferă bune practici pentru 
dezvoltările viitoare;

Or. en

Amendamentul 65
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât inovarea nu începe odată 
cu reglementările, ci cu antreprenorii 
care combină ideile și finanțarea; întrucât 
reglementările ar trebui să abordeze 
aspecte specifice precum siguranța și 
poluarea;

Or. en

Amendamentul 66
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât digitalizarea și aplicarea 
unor soluții inovatoare vor fi cruciale 
pentru ca IMM-urile să poată contribui la 
succesul Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 67
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât inovarea în cadrul IMM-
urilor este adesea rezultatul unor eforturi 
de colaborare prin care întreprinderile 
interacționează și fac schimb de 
cunoștințe și de informații cu partenerii, 
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ca parte a unor sisteme mai ample de 
inovare;

Or. en

Amendamentul 68
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, Bart 
Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen 
Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât este mai probabil ca 
IMM-urile sau activitățile în care IMM-
urile pot fi implicate să beneficieze mai 
degrabă de granturi decât de credite 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 69
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept 
IMM-uri contribuie semnificativ la 
încadrarea în muncă și la creștere și 
necesită, prin urmare, o definiție 
suplimentară separată a conceptului de 
întreprindere cu capitalizare medie 
(ICM), fără a aduce atingere definiției 
IMM-urilor, pentru a garanta că ICM-
urile care au între 250 și 499 de angajați 
pot primi mai multă asistență și pot fi 
promovate mai bine,

eliminat
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Or. en

Amendamentul 70
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept 
IMM-uri contribuie semnificativ la 
încadrarea în muncă și la creștere și 
necesită, prin urmare, o definiție 
suplimentară separată a conceptului de 
întreprindere cu capitalizare medie 
(ICM), fără a aduce atingere definiției 
IMM-urilor, pentru a garanta că ICM-
urile care au între 250 și 499 de angajați 
pot primi mai multă asistență și pot fi 
promovate mai bine,

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept 
IMM-uri contribuie semnificativ la 
încadrarea în muncă și la creștere și 
necesită, prin urmare, o definiție 
suplimentară separată a conceptului de 
întreprindere cu capitalizare medie 
(ICM), fără a aduce atingere definiției 
IMM-urilor, pentru a garanta că ICM-

eliminat
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urile care au între 250 și 499 de angajați 
pot primi mai multă asistență și pot fi 
promovate mai bine,

Or. en

Amendamentul 72
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept 
IMM-uri contribuie semnificativ la 
încadrarea în muncă și la creștere și 
necesită, prin urmare, o definiție 
suplimentară separată a conceptului de 
întreprindere cu capitalizare medie 
(ICM), fără a aduce atingere definiției 
IMM-urilor, pentru a garanta că ICM-
urile care au între 250 și 499 de angajați 
pot primi mai multă asistență și pot fi 
promovate mai bine,

H. întrucât definiția IMM-urilor din 
UE este menționată în peste 100 de acte 
juridice ale UE care vizează o gamă largă 
de politici ale UE,

Or. en

Amendamentul 73
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept IMM-
uri contribuie semnificativ la încadrarea în 

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept IMM-
uri contribuie semnificativ la încadrarea în 



AM\1212400RO.docx 37/174 PE657.190v01-00

RO

muncă și la creștere și necesită, prin 
urmare, o definiție suplimentară separată a 
conceptului de întreprindere cu capitalizare 
medie (ICM), fără a aduce atingere 
definiției IMM-urilor, pentru a garanta că 
ICM-urile care au între 250 și 499 de 
angajați pot primi mai multă asistență și 
pot fi promovate mai bine,

muncă și la creștere, în special în unele 
state membre, și necesită, prin urmare, o 
definiție suplimentară separată a 
conceptului de întreprindere cu capitalizare 
medie (ICM), fără a aduce atingere 
definiției IMM-urilor, pentru a garanta că 
ICM-urile care au între 250 și 499 de 
angajați pot primi mai multă asistență și 
pot fi promovate mai bine; întrucât nu ar 
trebui ca definiția IMM-urilor din UE să 
fie modificată, iar resursele alocate IMM-
urilor nu ar trebui diminuate,

Or. en

Amendamentul 74
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept IMM-
uri contribuie semnificativ la încadrarea în 
muncă și la creștere și necesită, prin 
urmare, o definiție suplimentară separată 
a conceptului de întreprindere cu 
capitalizare medie (ICM), fără a aduce 
atingere definiției IMM-urilor, pentru a 
garanta că ICM-urile care au între 250 și 
499 de angajați pot primi mai multă 
asistență și pot fi promovate mai bine,

H. întrucât întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept IMM-
uri contribuie semnificativ la încadrarea în 
muncă și la creștere, în special în unele 
state membre, ar trebui să se recunoască 
planurile de stabilire a unei categorii 
intermediare separate pentru 
întreprinderile care au între 250 și 499 de 
angajați; insistă ca orice astfel de nouă 
categorie să nu facă parte și să nu 
diminueze eficiența definiției IMM-urilor,

Or. en

Amendamentul 75
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât, în strategia sa pentru 
IMM-uri, Comisia a confirmat validitatea 
definiției actuale a IMM-urilor; întrucât 
aceasta va examina și va raporta în 
continuare problemele specifice ridicate 
în cadrul celei mai recente consultări 
publice, cum ar fi structurile complexe de 
proprietate sau posibilele „efecte de 
blocare”; întrucât Comisia trebuie totuși 
să respecte hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 15 septembrie 2016 
care impune clarificarea criteriilor legate 
de „independență/autonomie”;

Or. en

Amendamentul 76
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât microîntreprinderile au o 
pondere relevantă în cadrul IMM-urilor 
europene și se confruntă deseori cu 
dificultăți legate de accesarea finanțării, 
precum și de cunoașterea completă a 
oportunităților de la nivel european și 
național, și întrucât această categorie de 
întreprinderi a fost, de asemenea, foarte 
grav afectată de criza provocată de 
pandemia de COVID-19, meritând, la 
rândul său, fără a se aduce atingere 
definiției actuale a IMM-urilor, să 
primească mai multă asistență și să fie 
promovată mai bine;

Or. en
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Amendamentul 77
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât administrația publică, atât 
la nivel european, cât și la nivel național, 
are un rol-cheie în asigurarea unui climat 
favorabil desfășurării de activități 
economice și în promovarea investițiilor 
care vizează creșterea competitivității 
economice, protejând în același timp cele 
mai înalte standarde de transparență, 
precum și sănătatea și securitatea 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 78
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât moneda unică a contribuit 
la îmbunătățirea pieței unice și, prin 
urmare, a adus beneficii multor IMM-uri 
europene;

Or. en

Amendamentul 79
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. salută Strategia pentru IMM-uri și 
împărtășește opinia Comisiei conform 
căreia IMM-urile sunt esențiale pentru 
economia europeană și joacă un rol 
central în realizarea tranziției verzi și 
digitale a UE, în conformitate cu Acordul 
de la Paris și obiectivele Pactului verde 
european și ale Strategiei digitale 
europene; solicită adoptarea unui plan de 
acțiune cu obiective, repere și calendare 
clare, însoțit de procese periodice de 
monitorizare, de raportare și de evaluare;

Or. en

Amendamentul 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. salută noua Strategie a UE pentru 
IMM-uri; reiterează importanța IMM-
urilor și a întreprinderilor nou-înființate 
pentru competitivitatea, prosperitatea și 
suveranitatea tehnologică a Europei, 
precum și rolul-cheie pe care îl joacă 
acestea în asigurarea unei tranziții verzi și 
digitale de succes și sustenabile;

Or. en

Amendamentul 81
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. solicită Comisiei să prezinte o 
versiune actualizată a comunicării sale 
privind „o nouă strategie pentru IMM-
uri”, care să reflecte chestiunile ridicate 
în prezenta rezoluție;

Or. en

Amendamentul 82
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Markus Pieper, 
Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. salută angajamentul Comisiei de a 
introduce principiul numărului constant 
ca prim pas pentru a împiedica un nou 
regulament, dar reamintește că acesta nu 
face altceva decât să mențină statu-quo-
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ul, ceea ce nu presupune un nivel de 
ambiție suficient; îndeamnă Comisia să 
aplice în orice moment principiul 
proporționalității; invită statele membre să 
adopte o foaie de parcurs cu obiective, 
pentru a realiza o reducere rapidă a 
numărului de norme cu cel puțin 30 %, în 
vederea reducerii costurilor de 
conformitate, inclusiv a birocrației, 
pentru IMM-urile de la nivel european și 
național, ca o condiție prealabilă 
importantă pentru capacitatea de 
redresare și de inovare a economiei și 
pentru competitivitatea întreprinderilor 
din UE;

Or. en

Amendamentul 84
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. recunoaște că un exces de norme 
și reglementări poate împiedica 
capacitatea IMM-urilor de a rezista, 
deoarece acestea nu dispun de resursele 
necesare pentru a face față cerințelor 
birocratice complexe; consideră că o 
strategie de simplificare trebuie să aibă în 
vedere o guvernanță clară și eficace și să 
implice în mod activ categoriile productive 
pentru a identifica problemele, prioritățile 
și soluțiile; invită statele membre să adopte 
o foaie de parcurs cu obiective, ținte și 
strategii pentru a reduce sarcinile 
administrative inutile impuse IMM-urilor, 
asigurând în același timp o transpunere 
eficace a legislației;

Or. en
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Amendamentul 85
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. solicită punerea în aplicare 
revigorată a (SBA), inițiativă în temeiul 
căreia Comisia, împreună cu statele 
membre, ar trebui să adopte o foaie de 
parcurs concretă, cu un calendar și cu 
obiective clare, pentru a realiza 
îmbunătățiri substanțiale în ceea ce 
privește cele 10 principii recunoscute în 
temeiul SBA; subliniază necesitatea unei 
aplicări coerente a principiului „a gândi 
mai întâi la scară mică” și solicită 
Comisiei să reflecte rezultatul testului 
privind IMM-urile în fiecare evaluare a 
impactului pe care se bazează propunerile 
sale;

Or. en

Amendamentul 86
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. subliniază importanța reducerii 
sarcinii legislative a IMM-urilor; solicită 
Comisiei să prezinte o agendă pentru o 
dereglementare inteligentă, condusă de 
comisarul pentru piața internă, pentru a 
reduce sarcina de reglementare existentă 
și pentru a genera o schimbare culturală 
în cadrul diferitelor direcții generale; 
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invită statele membre și Comisia 
Europeană să adopte o foaie de parcurs 
comună cu obiective clare și cu mandate 
specifice, pentru a realiza o reducere rapidă 
a numărului de norme cu cel puțin 30 %;

Or. en

Amendamentul 87
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. invită Comisia și statele membre să 
aplice în mod sistematic, cuprinzător și 
coerent principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” la toate nivelurile atunci 
când elaborează politicile și legislația; 
subliniază că este mai eficient și mai 
eficace să se țină seama de nevoile și de 
preocupările IMM-urilor încă de la 
începutul procesului, decât să se acorde 
scutiri sau excluderi ex post;

Or. en

Amendamentul 88
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %; consideră că un 
aspect important pentru îmbunătățirea 
climatului de afaceri în UE îl constituie 
activitatea de simplificare a 
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reglementărilor pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 89
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %; invită statele 
membre să asigure aplicarea principiului 
numărului constant și să interzică 
suprareglementarea;

Or. en

Amendamentul 90
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să adopte o 
foaie de parcurs cu obiective, pentru a 
realiza o reducere rapidă a numărului de 
norme cu cel puțin 30 %;

1. invită statele membre și Comisia 
Europeană să adopte o foaie de parcurs cu 
obiective, pentru a realiza o reducere 
rapidă a numărului de norme cu cel puțin 
30 %;

Or. en

Amendamentul 91
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
adopte o foaie de parcurs cu obiective, 
pentru a reduce la minimum sarcina 
administrativă și de reglementare pentru 
IMM-uri care decurge din politici și din 
reglementări, continuând în același timp 
să asigure un nivel înalt al protecției 
mediului și al standardelor sociale; 
solicită, în acest scop, îmbunătățirea 
alinierii reglementărilor, digitalizarea 
inteligentă, ușurința sporită în utilizare, 
proceduri mai raționalizate și date mai 
sigure și confidențiale; solicită în 
continuare asistență tehnică și 
administrativă publică sporită și mai bine 
direcționată și cursuri de formare pentru 
IMM-uri, facilitând punerea în aplicare 
pe deplin și în mod corect a 
reglementărilor UE și a celor naționale;

Or. en

Amendamentul 92
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia Europeană să 
adopte o foaie de parcurs care să 
identifice domeniile în care este posibilă 
reducerea sarcinii administrative cu care 
se confruntă IMM-urile și calea de urmat 
și să împărtășească cele mai bune practici 
în acest domeniu, pentru a ajuta statele 
membre să întreprindă acțiuni concrete 
astfel încât cadrul de reglementare pentru 
IMM-uri să fie mai puțin greoi; 
subliniază faptul că, pentru a monitoriza 
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eficiența reducerii birocrației, este de 
asemenea important să se evalueze aceste 
măsuri ex post, luând în considerare 
perspectiva IMM-urilor, fără a aduce 
atingere drepturilor lucrătorilor și 
standardelor de mediu;

Or. en

Amendamentul 93
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută faptul că strategia Comisiei 
pentru IMM-uri abordează activitatea de 
simplificare ca fiind una dintre cele trei 
pietre de temelie ale activității UE privind 
IMM-urile; consideră că reducerea 
birocrației este o condiție prealabilă 
importantă pentru capacitatea economiei 
de a se redresa, de a inova și de a realiza 
tranziția către o producție inteligentă din 
punct de vedere climatic, printre altele, 
precum și o condiție prealabilă pentru 
competitivitatea întreprinderilor din UE;

Or. en

Amendamentul 94
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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1a. consideră că este necesară 
consolidarea principiului „big on big 
things, small on small things” (să 
acționăm cu acțiuni de amploare acolo 
unde sunt lucruri importante și să nu 
exagerăm când sunt lucruri mărunte) și 
solicită un nou angajament 
interinstituțional pentru a reduce sarcina 
administrativă; solicită Comisiei să aplice 
principiul „a gândi mai întâi la scară 
mică” în toate domeniile de politică 
relevante, pentru a elabora o legislație 
care să stimuleze creșterea și dezvoltarea 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 95
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută planul Comisiei de a numi 
un reprezentant special pentru IMM-urile 
din UE, pentru a oferi o mai mare 
vizibilitate preocupărilor IMM-urilor; 
solicită Comisiei să se bazeze pe procesul 
existent de „evaluare a performanțelor 
IMM-urilor” și să se angajeze în 
dezbaterea anuală privind „stadiul actual 
al IMM-urilor din UE” care va avea loc 
în cadrul ședinței plenare a 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reiterează faptul că simplificarea 
procedurilor și digitalizarea necesită, de 
asemenea, o administrație publică 
modernă, receptivă, digitală și mai puțin 
birocratică, precum și simplificarea și 
eficientizarea normelor prin aplicarea 
temeinică și orizontală a principiilor „a 
gândi mai întâi la scară mică” și „doar o 
singură dată”;

Or. en

Amendamentul 97
Tomas Tobé

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia, statele membre și 
guvernele locale să se asigure că climatul 
de afaceri și competitivitatea sunt 
principalele priorități ale agendelor lor 
politice; încurajează toți acești actori să 
realizeze reforme structurale pentru a 
accelera creșterea economică în Europa;

Or. en

Amendamentul 98
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța intervenției 
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statului pentru a sprijini IMM-urile aflate 
în dificultate și consideră că un astfel de 
sprijin ar trebui să asigure păstrarea 
locurilor de muncă, protecția veniturilor 
și respectarea drepturilor lucrătorilor;

Or. pt

Amendamentul 99
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că diferențele legate de 
productivitate dintre statele membre 
reprezintă una dintre cauzele majore ale 
denaturării concurenței pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 100
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că „transformarea 
ecologică” prezintă oportunități de afaceri 
semnificative pentru IMM-uri, dar că 
acestea se confruntă cu constrângeri 
legate de dimensiuni și de resurse care le 
împiedică să valorifice pe deplin aceste 
oportunități; invită Comisia și statele 
membre să ofere sprijin adaptat IMM-
urilor și o legislație care să reflecte 
nevoile și provocările acestora, oferind în 
același timp informații clare și 
conștientizare cu privire la avantajele 
alegerilor, practicilor și modelelor de 
afaceri ecologice;
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Or. en

Amendamentul 101
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită Comisia să garanteze 
echilibrul deplin între reprezentarea 
întreprinderilor mari și mici în toate 
organismele și comitetele relevante în 
elaborarea politicilor UE, începând cu 
Comitetul de control normativ (CCN); 
consideră că prezența unui singur 
reprezentant al IMM-urilor în CCN 
pentru întregul sector al IMM-urilor este 
insuficientă, având în vedere marea 
varietate de IMM-uri din Europa;

Or. en

Amendamentul 102
Tomas Tobé

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. salută angajamentul Comisiei de a 
introduce principiul numărului constant 
ca prim pas pentru a împiedica un nou 
regulament, dar reamintește că acesta nu 
face altceva decât să mențină statu-quo-
ul, ceea ce nu presupune un nivel de 
ambiție suficient;

Or. en
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Amendamentul 103
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază necesitatea de a 
intensifica sprijinul pentru IMM-uri la 
nivelul UE și de a remedia inegalitățile 
enorme care rezultă din nivelurile diferite 
ale sprijinului național;

Or. pt

Amendamentul 104
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. consideră că obiectivele UE în 
domeniul sustenabilității și al digitalizării 
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 în aceste 
domenii, 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, 
trebuie să însoțească măsurile de 
garantare a ocupării forței de muncă cu 
drepturile aferente și să îmbunătățească 
condițiile de muncă în diferitele sectoare 
de activitate;

Or. pt
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Amendamentul 105
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. consideră că este extrem de 
important ca Comisia să se concentreze pe 
consolidarea pieței unice pentru a facilita 
accesul IMM-urilor la piață, operând 
peste granițe, diversificând și consolidând 
lanțurile de aprovizionare scurte și 
sustenabile; solicită Comisiei să utilizeze 
măsuri ferme de asigurare a respectării 
legislației 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 piață și 
unei mai bune protecții a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 106
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. recunoaște că, deși multe IMM-uri 
doresc să investească în procese eficiente 
din punct de vedere energetic, circulare și 
ecologice, există bariere semnificative, în 
special financiare, care le împiedică să 
facă acest lucru; solicită Comisiei și 
statelor membre să elimine aceste bariere, 
oferind cadrul de reglementare adecvat, 
sisteme de sprijin tehnic și financiar 
pentru adoptarea rapidă și cu succes a 
practicilor, a proceselor și a serviciilor 
ecologice;
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Or. en

Amendamentul 107
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. 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 pentru utilizatori la 
informații, proceduri, asistență și servicii 
legate de activitățile comerciale 
transfrontaliere, inclusiv consiliere 
privind achizițiile publice și sursele de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 108
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. își exprimă îngrijorarea față de 
dificultățile cu care se confruntă 
majoritatea IMM-urilor în a accesa liniile 
de finanțare ale BEI, în special IMM-
urile cu capitalizare limitată, și solicită 
alinierea condițiilor de acces la realitatea 
cu care se confruntă IMM-urile în statele 
membre;

Or. pt
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Amendamentul 109
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. consideră că strategia UE pentru 
IMM-uri nu ar trebui să epuizeze 
stimulentele pentru participarea IMM-
urilor la „proiecte importante de interes 
european comun” (PIIEC) și că ar trebui, 
de asemenea, să pună în valoare și să 
promoveze alte modalități prin care IMM-
urile să se implice în proiecte relevante la 
nivel local, regional și național, 
îmbunătățind coeziunea economică, 
socială și teritorială în UE;

Or. pt

Amendamentul 110
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. subliniază că sustenabilitatea ar 
trebui să rămână în centrul politicilor și 
programelor UE și că ar trebui puse în 
aplicare măsuri care să permită tuturor 
IMM-urilor să profite din plin de tranziția 
verde;

Or. en

Amendamentul 111
Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a aborda obstacolele majore 
cu care se confruntă IMM-urile în a 
introduce produse și servicii circulare 
sustenabile pe piața UE; solicită 
adoptarea de măsuri pentru a spori gradul 
de conștientizare a consumatorilor și 
pentru a consolida transparența pe tot 
parcursul lanțului de aprovizionare în 
ceea ce privește amprenta de mediu și 
socială a produselor și a serviciilor și 
pentru a stimula cererea publică și privată 
de produse și de servicii sustenabile din 
punct de vedere ecologic; solicită 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțarea legată de sustenabilitatea 
mediului; solicită promovarea rețelelor 
deschise și colaborative, a serviciilor de 
corelare și a schimbului de bune practici, 
a stimulentelor în materie de prețuri, 
precum și elaborarea unor criterii și a 
unor indicatori circulari privind tranziția 
verde;

Or. en

Amendamentul 112
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piața unică și la 
piețele mondiale numai în condițiile unui 
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structurat și previzibil; reamintește, în 
acest sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

cadru de reglementare previzibil și dacă 
sunt sprijinite prin rețele structurate, 
resurse de informații solide și acces la 
oportunități de investiții; reamintește, în 
acest sens, rolul camerelor de comerț în 
statele membre și pe plan internațional; 
subliniază oportunitatea de a consolida 
cooperarea dintre rețeaua de 
reprezentanți pentru IMM-uri și 
organizațiile naționale și locale care 
reprezintă IMM-urile; reamintește că 
întreprinderile mici și microîntreprinderile 
riscă să fie excluse de pe piețele mondiale 
în lipsa unui sprijin adecvat și a unor 
măsuri de însoțire care să decurgă din 
politica comercială a UE;

Or. en

Amendamentul 113
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un 
ecosistem structurat și previzibil; 
reamintește, în acest sens, rolul camerelor 
de comerț din străinătate; reamintește că 
întreprinderile mici și 
microîntreprinderile riscă să fie excluse 
de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că anumite IMM-uri 
sunt interesate să aibă acces la piețele 
mondiale; reamintește, în acest sens, rolul 
camerelor de comerț din străinătate;

Or. en

Amendamentul 114
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un cadru 
favorabil structurat și previzibil; 
reamintește, în acest sens, rolul delegațiilor 
UE și al camerelor de comerț din 
străinătate, schimbul de bune practici cu 
partenerii comerciali și furnizarea de 
informații adecvate; reamintește că 
întreprinderile mici și microîntreprinderile 
riscă să fie excluse de pe piețele mondiale 
în lipsa unui sprijin adecvat;

Or. en

Amendamentul 115
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți competitivitatea și accesul la 
piețele mondiale numai dacă sunt sprijinite 
de un ecosistem structurat și previzibil atât 
la nivel local, cât și la nivel internațional; 
reamintește, în acest sens, rolul camerelor 
de comerț care își desfășoară activitatea la 
nivel local și în străinătate; atrage atenția 
că întreprinderile mici și 
microîntreprinderile riscă să fie excluse de 
pe piețele mondiale în lipsa unui sprijin 
adecvat;

Or. en
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Amendamentul 116
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil, de la local la 
global, ținând seama de opiniile 
exprimate la nivelul regiunilor lor; 
reamintește, în acest sens, rolul camerelor 
de comerț din străinătate; reamintește că 
întreprinderile mici și microîntreprinderile 
riscă să fie excluse de pe piețele mondiale 
în lipsa unui sprijin adecvat;

Or. en

Amendamentul 117
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în 
acest sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește că 
întreprinderile mici și microîntreprinderile 
riscă să fie excluse de pe piețele mondiale 
în lipsa unui sprijin adecvat;

Or. en

Amendamentul 118
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul camerelor de comerț și al 
instituțiilor similare din străinătate; 
reamintește că întreprinderile mici și 
microîntreprinderile riscă să fie excluse de 
pe piețele mondiale în lipsa unui sprijin 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 119
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul camerelor de comerț din 
străinătate; reamintește că întreprinderile 
mici și microîntreprinderile riscă să fie 
excluse de pe piețele mondiale în lipsa unui 
sprijin adecvat;

2. reamintește că IMM-urile își vor 
îmbunătăți accesul la piețele mondiale 
numai dacă sunt sprijinite de un ecosistem 
structurat și previzibil; reamintește, în acest 
sens, rolul organizațiilor de IMM-uri și al 
camerelor de comerț din străinătate; 
reamintește că întreprinderile mici și 
microîntreprinderile riscă să fie excluse de 
pe piețele mondiale în lipsa unui sprijin 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 120
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că strategia privind 
IMM-urile ar trebui să se bazeze pe o 
abordare care să pună pe primul loc 
cunoștințele, deoarece o forță de muncă 
calificată este esențială pentru ca IMM-
urile să prospere și pentru a le permite să 
facă față cu succes nu numai tranziției 
verzi și celei digitale, ci și provocărilor 
tradiționale cu care se confruntă aceste 
întreprinderi; consideră că ar trebui să se 
acorde prioritate acelor capacități pe care 
multe dintre IMM-uri nu le au încă, cum 
ar fi competențele digitale, cele în materie 
de achiziții publice și educația financiară, 
precum și competențele de gestionare a 
debitorilor și a lanțului de aprovizionare; 
consideră că camerele de comerț pot avea 
un rol central în identificarea deficitului 
de competențe la nivel local; solicită 
elaborarea unei abordări specifice privind 
competențele necesare 
microîntreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 121
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă faptul că persistă 
subreprezentarea și subfinanțarea 
femeilor în IMM-uri; solicită inițiative 
care să vizeze activități educaționale și de 
perfecționare pentru femei pentru a le 
ajuta să înființeze și să administreze 
IMM-uri; solicită extinderea produselor 
financiare oferite antreprenoarelor; 
salută „inițiativa privind finanțarea 
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inteligentă din perspectiva egalității de 
gen” a Comisiei și solicită punerea sa 
rapidă în aplicare și stabilirea unui 
obiectiv echilibrat în funcție de gen, de 
50 %, pentru organismele de luare a 
deciziilor în materie de investiții ale BEI; 
solicită statelor membre să exploateze pe 
deplin posibilitățile de finanțare oferite de 
diferitele programe ale UE pentru a 
îmbunătăți reprezentarea și finanțarea 
femeilor în cadrul IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 122
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută realizările obținute până în 
prezent ca urmare a aplicării principiilor 
referitoare la o mai bună reglementare; 
constată că trebuie realizate progrese 
suplimentare, în special în materie de 
simplificare și de standardizare a 
formularelor și a procedurilor, prin 
punerea în aplicare coerentă a 
principiilor „doar o singură dată” și 
„digital în mod implicit”, atât la nivelul 
UE, cât și la nivelul statelor membre; 
subliniază că rezultatele testului privind 
IMM-urile, raportate în evaluarea 
impactului propunerilor viitoare, ar trebui 
să demonstreze în mod clar modul în care 
simplificarea ar urma să fi realizată în 
conformitate cu principiul numărului 
constant („one in, one out”) sau, dacă 
este posibil, a principiului „simplifică și 
mai mult” („one in, two out”);

Or. en
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Amendamentul 123
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că este necesară 
utilizarea tuturor cunoștințelor 
disponibile pentru a încuraja inovarea, 
dezvoltarea și antreprenoriatul; 
încurajează includerea agențiilor de 
dezvoltare regională în planificarea și 
punerea în aplicare a noii strategii pentru 
IMM-uri, pentru a profita de 
proximitatea, cunoștințele și experiența 
acestora în susținerea acestei structuri de 
producție; consideră că specializarea 
inteligentă este un agent-cheie al 
promovării cooperării între IMM-uri, 
pentru a crea sinergii în procesul de 
inovare; subliniază importanța existenței 
unor mecanisme eficiente pentru 
schimbul de bune practici în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 124
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, având în vedere că, 
la nivel mondial și, chiar mai îngrijorător, 
la nivel european, lanțurile de 
aprovizionare sunt întrerupte în prezent 
din cauza măsurilor restrictive privind 
comerțul, este din ce în ce mai important 
să se asigure că industria și IMM-urile 
europene pot obține mijloace de producție 



PE657.190v01-00 64/174 AM\1212400RO.docx

RO

din mai multe țări terțe; regretă că, din 
cauza armonizării conținutului tehnic al 
standardelor europene și internaționale, 
acest lucru este în prezent blocat de o 
abordare birocratică a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 125
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă că, din cauza măsurilor 
monetare ale băncii centrale și a cadrului 
de reglementare, accesul la credite 
depinde în prezent de dimensiunea 
întreprinderilor, mult mai mult decât de 
bonitatea acestora; sugerează că este 
necesară o acțiune pentru a opri acest 
acces diferențiat la credite; subliniază că, 
în ceea ce privește sectorul bancar, este 
necesară o simplificare a cerințelor de 
diligență pentru clienți, astfel încât IMM-
urile să poată avea un acces mai facil la 
creditele bancare;

Or. en

Amendamentul 126
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța creșterii 
gradului de conștientizare a IMM-urilor 
cu privire la piața unică, la normele și la 
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instrumentele acesteia, inclusiv prin 
simplificarea cadrului de referință, 
precum și prin îmbunătățirea comunicării 
cu privire la oportunitățile adaptate;

Or. en

Amendamentul 127
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să susțină comerțul 
transfrontalier deschis și bazat pe norme 
și să îmbunătățească accesul IMM-urilor 
europene la piețele internaționale;

Or. en

Amendamentul 128
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că inițiativele și 
programele precum CEI, EIT, InvestEU 
și Europa digitală vor fi cruciale pentru a 
asigura sprijinirea IMM-urilor care 
dezvoltă soluții inovatoare și tehnologii 
revoluționare, contribuind la ocuparea de 
către UE a poziției de lider în materie de 
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tehnologie și la viitoarea creștere 
economică; invită statele membre să 
sprijine oportunitățile de inovare pentru 
IMM-uri și să maximizeze sinergiile cu 
programe similare ale UE în strategiile 
lor naționale în materie de inovare; 
subliniază faptul că, pentru a supraviețui, 
IMM-urile inovatoare specializate în 
tehnologii de vârf, precum inteligența 
artificială, volumele mari de date, 
realitatea virtuală/realitatea augmentată, 
transportul sustenabil, robotica, 
tehnologia registrelor distribuite, 
sănătatea digitală, imprimarea 3D, 
stocarea energiei, producția de produse 
alimentare inovatoare sau reciclarea, se 
bazează pe venituri externe, mai ales în 
perioadele de recesiune;

Or. en

Amendamentul 129
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. solicită consolidarea acțiunilor 
care vizează combaterea 
neconcordanțelor și a deficitelor în 
materie de competențe și asigurarea 
faptului că IMM-urile dispun de 
competențe solide de bază, digitale și 
ecologice pentru piața muncii în continuă 
schimbare; subliniază că este necesar să 
se acorde sprijin IMM-urilor pentru ca 
acestea să își consolideze capacitățile în 
vederea realizării unei transformări 
eficiente și a sporirii competențelor forței 
de muncă, având în vedere, de asemenea, 
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accelerarea determinată de criza 
provocată de pandemia de COVID-19, și 
subliniază rolul pe care îl poate juca 
Agenda pentru competențe a Comisiei în 
acest sens, în special în ceea ce privește 
promovarea investițiilor în formare 
profesională suplimentară și a 
programelor de ucenicie în IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 130
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la noua propunere a Comisiei privind 
standardele armonizate și la implicarea 
tot mai mare a acestora în sistemul 
voluntar de elaborare a standardelor 
tehnice, subliniază că acest lucru 
restrânge capacitatea cadrului juridic 
european de a se adapta la progresele 
tehnologice care apar pe piață, fapt care 
afectează la rândul său capacitatea 
Europei de a influența conținutul tehnic 
al standardelor internaționale și, în 
consecință, competitivitatea industriei 
europene și a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. reamintește că IMM-urile nu 
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dispun de suficiente resurse financiare și 
umane pentru a participa în condiții de 
egalitate cu alte părți interesate, în special 
cu corporațiile multinaționale, la procesul 
de elaborare a politicilor și a normelor 
care le vizează; solicită, prin urmare, 
Comisiei și statelor membre să asigure o 
implicare mai mare și mai transparentă a 
IMM-urilor, pentru a asigura un proces 
de elaborare a politicilor favorabil 
incluziunii și eficace;

Or. en

Amendamentul 132
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. consideră că principiile 
circularității trebuie să se afle în centrul 
modernizării economiei Uniunii, 
acordându-se prioritate reducerii nevoilor 
sale în materie de energie și de resurse și 
transformării întregilor sectoare 
industriale, a proceselor sale de producție, 
a modelelor de afaceri, a lanțurilor 
valorice și, în cele din urmă, a produselor 
și a serviciilor sale; invită Comisia să 
stabilească obiective sectoriale pentru 
utilizarea eficientă a resurselor și să pună 
în aplicare măsuri de sprijin, de 
monitorizare și de control bazate pe 
indicatori măsurabili și credibili;

Or. en

Amendamentul 133
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele;

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia registrelor 
distribuite, securitatea cibernetică și 
inteligența artificială; subliniază faptul că 
cursurile intensive în domeniul digital 
pentru IMM-uri ar trebui să fie precedate 
de programe subvenționate care să 
permită proprietarilor și managerilor 
IMM-urilor să identifice nevoile și 
oportunitățile lor în domeniul digital; 
consideră că este important ca, în cadrul 
acestor programe, să se stabilească o 
legătură între aspectele digitale și cele 
climatice, de exemplu, prin facilitarea 
monitorizării digitale și, prin urmare, a 
transparenței în lanțurile valorice, sau 
prin crearea unui internet al obiectelor 
care să accelereze economia circulară și 
să contribuie la conștientizarea 
potențialelor economii de energie și 
resurse, inclusiv a sistemului IT în sine; 
invită Comisia să efectueze o evaluare 
ex post pentru a se asigura că programul își 
atinge obiectivele;

Or. en

Amendamentul 134
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele;

3. salută angajamentul cu privire la 
programul „Europa digitală”, în special cu 
privire la înființarea unei rețele de centre 
europene de inovare digitală care, printre 
altele, vor aborda neconcordanțele dintre 
competențe și vor încuraja specializarea 
în tehnologii și aplicații digitale, 
sprijinind conceperea unor cursuri de 
formare de înaltă calitate și furnizarea 
acestora; salută promisiunea Comisiei de 
a lansa cursuri de formare rapidă prin 
intermediul unor cursuri intensive în 
domeniul digital pentru ca angajații 
IMM-urilor să devină competenți în 
domenii precum inteligența artificială, 
securitatea cibernetică sau tehnologia 
registrelor distribuite, pe baza 
experiențelor platformei Coaliției pentru 
competențe și locuri de muncă în sectorul 
digital; invită Comisia să facă bilanțul 
constatărilor sale după efectuarea 
evaluărilor ex post ale respectivelor 
acțiuni, pentru a se asigura că obiectivele 
sunt îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 135
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
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programul își atinge obiectivele; programul își atinge obiectivele; este de 
acord cu Comisia Europeană în privința 
faptului că cel puțin un centru de inovare 
digitală din fiecare stat membru[1] ar 
trebui să aibă un grad înalt de 
specializare în inteligența artificială1a;
_________________
1a CARTE ALBĂ Inteligența artificială - 
O abordare europeană axată pe excelență 
și încredere - COM(2020)0065.

Or. en

Amendamentul 136
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele;

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea 
antreprenorilor și a personalului lor este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele și că oferă 
programe de formare și măsuri de însoțire 
destinate microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 137
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 3



PE657.190v01-00 72/174 AM\1212400RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele;

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele și pentru a 
se asigura că niciun stat membru sau 
întreprindere nu profită de digitalizare 
pentru a aduce atingere drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 138
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele;

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să se asigure că 
programul Europa digitală va sprijini 
inițiativele de formare, va furniza 
asistență tehnică microîntreprinderilor și 
va efectua o evaluare ex post pentru a se 
asigura că programul își atinge obiectivele;

Or. en
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Amendamentul 139
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele;

3. salută inițierea unor programe de 
formare rapidă în domeniul digitalizării 
prin intermediul programului „Europa 
digitală”; subliniază că formarea este 
esențială pentru consolidarea 
competențelor personalului IMM-urilor în 
domenii precum tehnologia blockchain, 
securitatea cibernetică și inteligența 
artificială; invită Comisia să efectueze o 
evaluare ex post pentru a se asigura că 
programul își atinge obiectivele și că oferă 
programe de formare și măsuri de însoțire 
destinate microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 140
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că îmbunătățirea 
competențelor manageriale atât ale 
angajaților, cât și ale antreprenorilor în 
întreprinderile mici este o modalitate 
relevantă de a-și îmbunătăți capacitățile 
de inovare; subliniază modul în care 
adoptarea programelor de formare în 
domeniul managementului, împreună cu 
asistența tehnică în utilizarea TIC și a 
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noilor tehnologii, ar putea fi o combinație 
eficace pentru îmbunătățirea capacității 
întreprinderilor mai mici de a obține 
beneficii ca urmare a inovării în 
interiorul întreprinderii, de a înțelege 
piețele locale, de a-și evalua 
performanțele, de a include drepturile de 
proprietate intelectuală în strategia 
generală de afaceri, precum și pentru 
deschiderea IMM-urilor către noile 
oportunități pe care le oferă 
transformarea digitală în curs de 
desfășurare;

Or. en

Amendamentul 141
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că, pentru ca 
administrația publică să fie mai 
favorabilă întreprinderilor, ar trebui 
promovate instrumente de e-guvernanță, 
politici de inovare digitală și 
îmbunătățirea competențelor digitale în 
sectorul public și în rândul angajaților 
săi; invită Comisia să asigure schimbul de 
bune practici naționale și regionale în 
domeniu, cu o referire specifică la 
gestionarea publică a competitivității 
economice;

Or. en

Amendamentul 142
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
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Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să se asigure 
că IMM-urile dezvoltă competențele 
necesare pentru a se implica cu succes în 
tranziția verde și în cea digitală; 
consideră că ar trebui să se acorde o 
atenție specială îmbunătățirii 
competențelor digitale ale forței de 
muncă, precum și creșterii gradului de 
conștientizare și de pregătire în ceea ce 
privește amenințările asociate TIC, cum 
ar fi atacurile cibernetice și încălcarea 
securității datelor;

Or. en

Amendamentul 143
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă faptul că promovarea 
egalității constituie un factor de 
competitivitate; insistă asupra faptului că 
așa-numitul „plafon de sticlă” împiedică 
competitivitatea, îngreunând integrarea 
bazată pe gen a competențelor și 
cunoștințelor disponibile în sistemul de 
producție;

Or. en

Amendamentul 144
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sara Skyttedal, 
Antonio Tajani, Massimiliano Salini
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. constată că armonizarea 
drepturilor de proprietate intelectuală este 
considerată de mult timp ca fiind un pas 
important în realizarea piețe unice; 
solicită, prin urmare, Comisiei să acorde 
prioritate planului de acțiune pentru 
proprietatea intelectuală propus, pentru a 
crea o piață unică care să cuprindă și 
bunurile protejate prin drepturi de autor 
și invențiile brevetate, ceea ce va favoriza 
competitivitatea globală a IMM-urilor 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 145
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 
în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată;

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare generalizate să 
sprijine, de asemenea, în funcție de nevoile 
lor, IMM-urile rămase în urmă, în special 
în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată, și 
nu numai acele IMM-uri care ar inova în 
orice situație; subliniază, în acest sens, 
potențialul Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și al comunităților 
sale de cunoaștere și inovare, având în 
vedere că acestea reprezintă o modalitate 
eficientă de a consolida colaborarea 
dintre IMM-uri, centre de cercetare și 
universități, cu scopul de a promova 
antreprenoriatul local și de a aborda cele 
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mai urgente provocări societale ale epocii 
noastre; insistă asupra faptului că 
programul Orizont Europa reprezintă o 
prioritate și necesită o finanțare solidă;

Or. en

Amendamentul 146
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 
în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată;

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare și digitalizare să 
sprijine, de asemenea, IMM-urile 
nedigitale, în special în sectoarele 
tradiționale în care digitalizarea nu este 
suficient dezvoltată; subliniază că 
acțiunile viitoare trebuie să maximizeze 
accesul la informații și la utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru a 
profesionaliza gestionarea afacerii și 
pentru a explora în continuare utilizarea 
instrumentelor de tip cloud computing, a 
inteligenței artificiale și a analizei datelor; 
deplânge faptul că majoritatea IMM-
urilor nu au acces la datele pe care le 
creează; salută, în acest sens, Strategia 
europeană privind datele orientată spre 
crearea unei piețe autentice pentru date, 
în care IMM-urile să aibă acces ușor la 
date și la utilizarea acestora;

Or. en

Amendamentul 147
Paolo Borchia, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
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Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 
în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată;

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 
în sectoarele tradiționale, precum 
prelucrarea, în care digitalizarea nu este 
suficient dezvoltată; regretă faptul că 
IMM-urile nedigitale sunt excluse tot mai 
mult de programele de finanțare a 
cercetării și inovării la nivel european;

Or. en

Amendamentul 148
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 
în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată;

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 
în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată 
sau nu este relevantă în cadrul proceselor 
de producție și de prelucrare;

Or. en

Amendamentul 149
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să sprijine, de 
asemenea, IMM-urile nedigitale, în special 

4. solicită ca politicile și instrumentele 
UE în materie de inovare să fie cât mai 
neutre din punct de vedere sectorial și să 
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în sectoarele tradiționale în care 
digitalizarea nu este suficient dezvoltată;

sprijine, de asemenea, IMM-urile 
nedigitale, în special în sectoarele 
tradiționale în care digitalizarea nu este 
suficient dezvoltată;

Or. en

Amendamentul 150
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca politicile și 
instrumentele UE în materie de inovare să 
sprijine, de asemenea, IMM-urile 
nedigitale, în special în sectoarele 
tradiționale în care digitalizarea nu este 
suficient dezvoltată;

4. solicită ca politicile UE în materie 
de inovare și instrumentele dedicate să 
sprijine IMM-urile, în special 
microîntreprinderile, în toate sectoarele de 
prelucrare;

Or. en

Amendamentul 151
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită ca politicile și 
instrumentele UE în materie de inovare să 
sprijine inovarea și digitalizarea tuturor 
IMM-urilor; consideră că digitalizarea 
IMM-urilor din Uniune, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia și statele membre să investească, 
printre altele, în economia bazată pe date, 
în inteligența artificială, în producția 
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inteligentă, în internetul obiectelor, în 
informatica cuantică;

Or. en

Amendamentul 152
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul formării 
profesionale, care este esențială pentru a 
promova absorbția pe piața muncii a 
absolvenților și a șomerilor, precum și 
pentru a asigura faptul că IMM-urile pot 
conta pe un personal instruit în mod 
corespunzător; încurajează statele membre 
să utilizeze în mod optim viitorul Fond 
social european plus (FSE Plus) și Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR);

5. reamintește rolul învățământului 
profesional, al formării profesionale și al 
învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv al 
recalificării și al perfecționării, care sunt 
esențiale pentru integrarea absolvenților și 
a șomerilor, precum și a migranților legali 
și a refugiaților pe piața muncii și pentru a 
asigura faptul că IMM-urile pot conta pe 
un personal instruit în mod 
corespunzător; încurajează statele membre 
să utilizeze în mod optim viitorul Fond 
social european plus (FSE Plus), Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR) 
și Fondul pentru o tranziție justă (FTJ); 
solicită Comisiei să colaboreze strâns cu 
statele membre pentru a elabora 
previziuni pe termen mediu și lung cu 
privire la competențele cerute de piața 
muncii și pentru a se asigura că există o 
bună concordanță în materie de 
competențe între solicitanții de locuri de 
muncă și furnizorii de locuri de muncă; 
solicită programe îmbunătățite care să 
ofere instrumente inovatoare de învățare 
pe tot parcursul vieții, pentru a răspunde 
nevoilor angajatorilor și ale angajaților 
din IMM-uri, precum și constrângerilor 
cu care se confruntă aceștia;

Or. en
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Amendamentul 153
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul formării 
profesionale, care este esențială pentru a 
promova absorbția pe piața muncii a 
absolvenților și a șomerilor, precum și 
pentru a asigura faptul că IMM-urile pot 
conta pe un personal instruit în mod 
corespunzător; încurajează statele membre 
să utilizeze în mod optim viitorul Fond 
social european plus (FSE Plus) și Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR);

5. reamintește rolul formării 
profesionale și al învățării pe tot parcursul 
vieții, care sunt esențiale pentru a promova 
recalificarea și perfecționarea 
absolvenților și a șomerilor astfel încât să 
fie posibilă absorbția lor pe piața muncii, 
precum și pentru a asigura faptul că IMM-
urile pot conta pe un personal instruit în 
mod corespunzător; încurajează Comisia și 
statele membre să își consolideze 
colaborarea, pentru a utiliza în mod optim 
viitorul Fond social european plus (FSE 
Plus), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) și Fondul pentru o 
tranziție justă (FTJ), în conformitate cu 
nevoile specifice ale comunităților locale; 
salută faptul că, printre altele, FTJ va 
direcționa investiții către IMM-uri pentru 
a contribui la reducerea inegalităților 
sociale;

Or. en

Amendamentul 154
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul formării 
profesionale, care este esențială pentru a 
promova absorbția pe piața muncii a 
absolvenților și a șomerilor, precum și 
pentru a asigura faptul că IMM-urile pot 
conta pe un personal instruit în mod 

5. reamintește rolul formării 
profesionale și al învățării pe tot parcursul 
vieții, care sunt esențiale pentru a promova 
absorbția pe piața muncii a absolvenților și 
a șomerilor, precum și pentru a asigura 
faptul că IMM-urile pot conta pe un 



PE657.190v01-00 82/174 AM\1212400RO.docx

RO

corespunzător; încurajează statele membre 
să utilizeze în mod optim viitorul Fond 
social european plus (FSE Plus) și Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR);

personal instruit în mod corespunzător; 
încurajează statele membre să utilizeze în 
mod optim viitorul Fond social european 
plus (FSE Plus) și Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR);

Or. en

Amendamentul 155
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul formării 
profesionale, care este esențială pentru a 
promova absorbția pe piața muncii a 
absolvenților și a șomerilor, precum și 
pentru a asigura faptul că IMM-urile pot 
conta pe un personal instruit în mod 
corespunzător; încurajează statele membre 
să utilizeze în mod optim viitorul Fond 
social european plus (FSE Plus) și Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR);

5. reamintește rolul formării 
profesionale, care este esențială pentru a 
aborda neconcordanța dintre cererea și 
oferta de forță de muncă calificată; 
încurajează statele membre să utilizeze în 
mod optim viitorul Fond social european 
plus (FSE Plus) și Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) în sinergie cu 
Programul Europa digitală și cu Orizont 
Europa;

Or. en

Amendamentul 156
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. regretă faptul că persistă 
disparitățile de gen în domeniul 
antreprenoriatului și al accesului la 
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finanțare pentru microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii conduse de 
femei; salută inițiativa privind finanțarea 
inteligentă din perspectiva egalității de 
gen pe care o va lansa Comisia; invită 
Comisia să evalueze barierele care încă 
stau în calea exploatării pe deplin a 
potențialului antreprenorial al femeilor și 
să intensifice schimburile de bune practici 
inclusiv atunci când este vizată 
îmbunătățirea competențelor femeilor și a 
încrederii în sine în acest domeniu; 
subliniază că utilizarea datelor defalcate 
pe sexe va permite ca această evaluare să 
fie mai detaliată și va îmbunătăți calitatea 
generală a procesului decizional;

Or. en

Amendamentul 157
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă la abordarea 
deficiențelor de cunoștințe și de 
competențe ale IMM-urilor în ceea ce 
privește tehnologiile, practicile și modelele 
de afaceri sustenabile din punct de vedere 
al mediului; solicită Comisiei Europene și 
statelor membre să accelereze și să 
extindă inițiativele legate de identificarea 
nevoilor în materie de competențe și de 
soluționare a deficitelor de pe piața 
muncii prin intermediul educației, al 
strategiilor de formare profesională și al 
programelor de dezvoltare a 
competențelor destinate IMM-urilor, în 
special pentru sectoarele în care 
îndeplinirea obiectivelor UE privind 
energia sustenabilă și a celor de mediu 
impune transformarea fundamentală a 
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produselor, a proceselor și a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 158
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că acest proces de 
corelare a competențelor și a formării 
necesită o relație structurată, sistematică 
și intensă între sistemul de educație și 
sistemul de producție; încurajează 
dezvoltarea acestor strategii de corelare și 
subliniază rolul pe care îl pot juca IMM-
urile în acest proces;

Or. en

Amendamentul 159
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că este necesar să se 
elaboreze și să se pună în aplicare măsuri 
prin care să se promoveze formarea 
liderilor și a directorilor și prin care să se 
ofere sprijin managerial, organizațional, 
tehnologic și comercial, conceput special 
pentru nevoile microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici;

Or. pt
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Amendamentul 160
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

6. reamintește că strategia pentru 
IMM-uri trebuie să vizeze IMM-uri de 
diferite dimensiuni și de diferite tipuri, de 
la cele tradiționale, sociale, la cele de 
înaltă tehnologie; consideră că IMM-urile 
implicate în artizanatul tradițional, în 
economia socială și microîntreprinderile 
reprezintă un segment deosebit de 
vulnerabil al rețelei de IMM-uri; 
recunoaște valoarea lor economică și 
socială și invită statele membre să asigure 
supraviețuirea și vitalitatea sectoarelor;

Or. en

Amendamentul 161
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială; invită statele membre 
să asigure competitivitatea sectorului, 
inclusiv prin promovarea tranziției 
generaționale și a autoantreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 162
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
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Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în industriile creative tradiționale 
reprezintă un segment deosebit de 
vulnerabil al rețelei de IMM-uri; 
recunoaște valoarea lor economică și 
socială și invită statele membre să asigure 
competitivitatea sectorului și accesul la 
informații cu privire la oportunitățile de 
inovare;

Or. en

Amendamentul 163
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei 
de IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

6. reamintește că activitățile 
desfășurate de IMM-uri în domeniul 
turismului, al culturii, al vânzărilor, al 
transporturilor, al serviciilor și al 
artizanatului tradițional reprezintă 
segmente deosebit de vulnerabile ale 
rețelei de IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre și Comisia să asigure 
competitivitatea sectoarelor;

Or. en

Amendamentul 164
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure sprijin specific pentru 
a proteja și a consolida acest sector;

Or. pt

Amendamentul 165
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

6. reamintește că IMM-urile implicate 
în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor istorică, 
culturală, economică și socială și invită 
statele membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 166
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că IMM-urile implicate 6. reamintește că IMM-urile implicate 
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în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre să asigure competitivitatea 
sectorului;

în artizanatul tradițional reprezintă un 
segment deosebit de vulnerabil al rețelei de 
IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
economică și socială și invită statele 
membre și Comisia să asigure 
competitivitatea sectorului;

Or. en

Amendamentul 167
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează dezvoltarea unei 
strategii specifice de digitalizare pentru 
IMM-urile europene care operează în 
domeniul producției și al prelucrării de 
alimente de calitate, ca factor-cheie 
pentru funcționarea acestora atât pe piața 
unică, cât și pe piața internațională;

Or. en

Amendamentul 168
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
asigure investițiile în infrastructură 
necesare pentru a garanta un acces 
amplu în toate regiunile europene, în 
special în zonele rurale și în regiunile 
care intră sub incidența articolului 174 
din TFUE;

Or. en



AM\1212400RO.docx 89/174 PE657.190v01-00

RO

Amendamentul 169
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă a 
contribuit la dumpingul social și la 
dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri;

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă a 
contribuit la dumpingul social și la 
dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri; solicită o 
aplicare riguroasă și eficace a 
reglementărilor în materie de concurență 
pentru a asigura faptul că IMM-urile 
beneficiază de piața unică în mod 
echitabil și că acestea valorifică 
oportunitatea de a se extinde;

Or. en

Amendamentul 170
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a 
căror importanță tot mai mare pe piața 
internă a contribuit la dumpingul social și 
la dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri;

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială și de 
practicile de piață care pot fi rezultatul 
abuzului de poziție dominantă pe piață al 
actorilor mai mari, contribuind adesea la 
dumpingul social și la dereglementarea 
muncii, precum și la insolvența multor 
IMM-uri; solicită Comisiei să se asigure 
că aplicarea legislației Uniunii în 
domeniul concurenței garantează în mod 
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eficace condiții de concurență echitabile 
între IMM-uri și actori mai mari care 
dispun de mai multe resurse;

Or. en

Amendamentul 171
Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că IMM-urile sunt 
tot mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă a 
contribuit la dumpingul social și la 
dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri;

7. solicită statelor membre să pună în 
aplicare măsuri pentru a proteja 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă a 
contribuit la dumpingul social și la 
dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 172
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Eva Maydell, Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă a 
contribuit la dumpingul social și la 
dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri;

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă a 
contribuit la insolvența multor IMM-uri;
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Or. en

Amendamentul 173
Robert Roos, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale, a căror 
importanță tot mai mare pe piața internă 
a contribuit la dumpingul social și la 
dereglementarea muncii, precum și la 
insolvența multor IMM-uri;

7. regretă faptul că IMM-urile sunt tot 
mai afectate de concurența neloială din 
partea corporațiilor multinaționale; 
subliniază că libera circulație a 
lucrătorilor poate contribui la dumpingul 
social și că de acest lucru profită în 
special corporațiile multinaționale;

Or. en

Amendamentul 174
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Markus Pieper, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sven 
Schulze, Eva Maydell, Hildegard Bentele, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită crearea unor condiții care 
să permită apariția campionilor europeni, 
creând în același timp oportunități pentru 
ca IMM-urile să profite de acești 
campioni, de exemplu prin implicarea 
IMM-urilor în lanțul de aprovizionare; 
subliniază că, având în vedere că, la nivel 
mondial și la nivel european, lanțurile de 
aprovizionare sunt întrerupte în prezent 
din cauza măsurilor restrictive privind 
comerțul, este din ce în ce mai important 
să se asigure că industria și IMM-urile 
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europene pot obține mijloace de producție 
din mai multe țări terțe, prin armonizarea 
conținutului tehnic al standardelor 
europene și internaționale; regretă faptul 
că acest lucru este în prezent blocat de o 
abordare birocratică a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 175
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. recomandă să se ia măsuri 
eficiente prin care IMM-urile să fie 
protejate de puterea de negociere, 
financiară și chiar politică imensă, iar 
uneori chiar copleșitoare, pe care o au 
întreprinderi de mari dimensiuni și 
grupurile economice din care fac parte, în 
contextul relațiilor economice consacrate; 
subliniază că astfel de relații sunt foarte 
discriminatorii pentru IMM-uri – 
întreprinderile de mari dimensiuni 
acționând în cadrul unor monopoluri sau 
oligopoluri naturale în domenii precum 
sectorul energiei, sectorul bancar și al 
asigurărilor, sectorul comunicațiilor și al 
telecomunicațiilor etc.

Or. pt

Amendamentul 176
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută inițiativa REFIT a Comisiei 
de a verifica dacă definiția IMM-urilor 
este încă adecvată scopului; constată că 
este necesar să fie clarificat modul în care 
se iau în considerare antreprenorii, 
lucrătorii independenți, întreprinderile 
nou-înființate, întreprinderile cooperative 
și întreprinderile cu capitalizare medie, 
care se confruntă cu provocări similare 
cu cele ale IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 177
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța promovării 
prestigiului social al antreprenoriatului și 
a încurajării culturii antreprenoriale; 
încurajează includerea competențelor și a 
atitudinilor legate de antreprenoriat în 
etapele timpurii ale educației;

Or. en

Amendamentul 178
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită statelor membre să își 
îmbunătățească sistemele juridice pentru 
a permite redresarea întreprinderilor care 
riscă să intre în insolvență, prin 
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mecanisme care să le ofere o a doua 
șansă;

Or. en

Amendamentul 179
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. reamintește că întreprinderile cu 
capitalizare medie care nu îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate drept 
IMM-uri contribuie semnificativ la 
încadrarea în muncă și la creștere, în 
special în unele state membre, și necesită, 
prin urmare, o definiție suplimentară 
separată a conceptului de întreprindere cu 
capitalizare medie (ICM), fără a aduce 
atingere definiției IMM-urilor și 
sprijinului pentru acestea, pentru a 
garanta că ICM-urile care au între 250 și 
499 de angajați pot primi mai multă 
asistență și pot fi promovate mai bine;

Or. en

Amendamentul 180
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că strategia pentru 
IMM-uri ar trebui să fie elaborată în 
conformitate cu Strategia industrială, cu 
Pactul verde, cu Strategia europeană 
privind datele și cu Planul de acțiune al 
UE pentru economia circulară;

Or. en

Amendamentul 181
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. subliniază că inițiativele-far, cum 
ar fi alianțele pentru bateriile sau 
hidrogen, trebuie să implice componente 
puternice ale IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 182
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7e. solicită Comisiei numirea rapidă a 



PE657.190v01-00 96/174 AM\1212400RO.docx

RO

unui reprezentant la nivel înalt pentru 
IMM-uri; invită Comisia să poziționeze 
reprezentantul pentru IMM-uri ca unitate 
centrală sub coordonarea președintei 
Comisiei, pentru a permite monitorizarea 
problemelor IMM-urilor în toate direcțiile 
generale; subliniază că, pentru a crea 
condiții de concurență echitabile pentru 
afacerile transfrontaliere și pentru a evita 
sarcinile administrative inutile, ar trebui 
să se pună accentul pe abordarea 
suprareglementării de către 
reprezentantul pentru IMM-uri și de către 
Comitetul de control normativ;

Or. en

Amendamentul 183
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7f. invită Comisia să extindă 
Comitetul de control normativ, asigurând 
în același timp o majoritate de experți 
independenți, și să mărească efectivul 
personalului propriu, în plus față de 
sprijinul pe care îl primește din partea 
Centrului Comun de Cercetare; 
subliniază că este necesar ca toate 
evaluările impactului să consolideze 
analiza referitoare la dimensiunea IMM-
urilor, inclusiv prin intermediul 
reprezentanților competenți; reamintește 
că, pe parcursul proceselor legislative ale 
UE, accentul ar trebui să fie pus pe 
calitatea evaluării impactului, mai 
degrabă decât pe viteză;
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Or. en

Amendamentul 184
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7g. invită Comisia să ofere IMM-
urilor un veritabil ghișeu unic pentru 
toate cererile de informații cu privire la 
oportunitățile de finanțare din partea UE; 
solicită să se asigure că schemele de 
sprijin ale UE, inclusiv abordarea 
consecințelor pandemiei de COVID-19, 
conțin o componentă puternică pentru 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 185
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 7 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7h. invită Comisia să se asigure că 
finanțarea din partea Consiliului 
European pentru Inovare este destinată în 
primul rând IMM-urilor și inovatorilor cu 
profil de risc ridicat și cu un înalt 
potențial;
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Or. en

Amendamentul 186
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7i. solicită Comisiei să recunoască 
„primii veniți” specifici sectorului în 
cadrul schemei pentru IMM-urile 
europene, pentru a asigura că modelele 
actuale continuă să aibă o motivație 
pentru a deschide calea către inovare, 
decarbonizare și dezvoltare dinamică a 
afacerilor, în conformitate cu prioritățile 
Uniunii și cu obiectivul climatic pentru 
2050;

Or. en

Amendamentul 187
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7j. subliniază că strategia pentru 
IMM-uri ar trebui să fie elaborată în 
conformitate cu Strategia industrială, cu 
strategia pentru IMM-uri, cu Pactul 
verde, cu Strategia europeană privind 
datele și cu Planul de acțiune al UE 
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pentru economia circulară; invită 
Comisia să prezinte și să se angajeze să 
elaboreze o foaie de parcurs, inclusiv un 
calendar pentru acțiuni și puncte de 
control intermediare, privind punerea în 
aplicare a strategiei pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 188
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- constată că pandemia de COVID-19 
evidențiază fragilitatea sistemului 
industrial european și solicită un răspuns 
european pentru a garanta sprijinul 
pentru structura IMM-urilor din UE; 
consideră că un sistem european de 
asigurări ar fi esențial pentru acoperirea 
pierderilor cauzate de întreruperea 
activităților IMM-urilor; invită instituțiile 
europene, guvernele, sectorul asigurărilor 
și întreprinderile să elaboreze un cadru 
care să sprijine în mod adecvat IMM-urile 
în cazul unor riscuri sistemice viitoare;

Or. en

Amendamentul 189
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare;

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare; 



PE657.190v01-00 100/174 AM\1212400RO.docx

RO

solicită, în acest sens, Comisiei Europene 
ca întreprinderile care furnizează produse 
medicale să nu fie puse în situația de a se 
confrunta cu dificultăți pe piața internă, 
precum cele apărute în timpul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 190
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare;

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare, 
demonstrând încă o dată necesitatea ca 
Uniunea Europeană să își dobândească 
autonomia industrială și să asigure că 
lanțurile valorice strategice, inclusiv 
industria prelucrătoare, se regăsesc în 
interiorul frontierelor sale;

Or. en

Amendamentul 191
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare;

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare; 
recunoaște că este important să se acorde 
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prioritate propunerilor care aduc beneficii 
IMM-urilor în cel mai eficient mod, dacă 
se dorește valorificarea întregului 
potențial al pieței unice a UE chiar și în 
perioade de criză;

Or. en

Amendamentul 192
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare;

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare; 
constată că multe întreprinderi europene 
au fost obligate să oprească producția din 
cauza lipsei de materii prime și de 
componente din China;

Or. en

Amendamentul 193
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că, în urma alertei de 
pandemie lansate de OMS, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare;

8. observă că, în urma punerii în 
aplicare a măsurilor care vizează 
limitarea răspândirii COVID-19, a crescut 
numărul restricțiilor comerciale și al 
întreruperilor în lanțul de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 194
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este profund îngrijorat de faptul că 
turismul și industria ospitalității, care este 
alcătuită în mare parte din IMM-uri, au 
fost unele dintre sectoarele cel mai grav 
afectate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; subliniază importanța 
adoptării rapide și continue a unor 
măsuri care să vizeze restabilirea și 
păstrarea încrederii în rândul călătorilor 
și al operatorilor; solicită Comisiei să facă 
posibil schimbul de bune practici între 
statele membre și regiuni pentru a 
contribui la identificarea căii de urmat 
pentru redresarea sectorului;

Or. en

Amendamentul 195
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște că pandemia de 
COVID-19 a schimbat în mod substanțial 
peisajul în care își desfășoară activitatea 
IMM-urile; solicită o agendă revizuită 
pentru IMM-uri, puternică și strategică, 
bazată pe această nouă realitate, cu un 
plan concret de punere în aplicare a 
instrumentelor incluse în programul de 
redresare al UE;
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Or. en

Amendamentul 196
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de faptul că, în urma 
urgenței cauzate de COVID-19, 
inegalitățile dintre statele membre în ceea 
ce privește capacitatea lor de a sprijini 
IMM-urile vor exacerba disparitățile în 
materie de concurență de pe piața internă;

9. este preocupat de faptul că, în urma 
urgenței cauzate de COVID-19, 
inegalitățile dintre statele membre în ceea 
ce privește capacitatea lor de a sprijini 
IMM-urile și politica fiscală vor exacerba 
disparitățile în materie de concurență de pe 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 197
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. atrage atenția că instrumentele pe 
care UE le-a utilizat până în prezent ca 
răspuns la pandemia de COVID-19 sunt 
lente, insuficiente, inadecvate și 
inaccesibile multor IMM-uri; pledează ca 
UE să își asume mai multă 
responsabilitate în a finanța și a garanta 
solvabilitatea IMM-urilor, locurile de 
muncă, salariile și drepturile lucrătorilor, 
reducând astfel efectele negative ale 
îndatorării excesive;

Or. pt
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Amendamentul 198
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută propunerea Comisiei de a 
sprijini sectoarele care au fost cel mai 
grav afectate de criza actuală și îi solicită 
să elaboreze un plan de lucru cu obiective 
reale, care să acorde atenție IMM-urilor 
din sectoarele respective, astfel încât 
acestea să își poată redobândi 
competitivitatea în cel mai scurt timp 
posibil;

Or. en

Amendamentul 199
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. insistă asupra necesității unor 
măsuri de vigilență maximă și de control 
pentru a preveni măsurile protecționiste 
disimulate care ar putea spori efectul 
acestor inegalități; solicită o vigilență 
specială în ceea ce privește standardele 
care împiedică IMM-urile să aibă acces 
pe piață în anumite state membre;

Or. en

Amendamentul 200
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că criza economică a 
afectat în mod deosebit IMM-urile din 
sectorul turismului, al culturii, al 
activităților recreative, al târgurilor 
comerciale și al evenimentelor;

Or. en

Amendamentul 201
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate;

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate; îndeamnă Comisia să doteze 
rapid Directiva privind întârzierea în 
efectuarea plăților1a 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 că plățile prompte reprezintă 
norma în cadrul pieței unice;
_________________
1a Directiva 2011/7/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 februarie 2011 privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în 
tranzacțiile comerciale.

Or. en
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Amendamentul 202
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate;

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale prin promovarea 
inițiativelor la nivelul UE pentru a 
asigura respectarea termenelor de plată și 
în cadrul relațiilor B2B; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate; reamintește că, în 2018, doar 
40 % dintre întreprinderi au primit plățile 
la timp;

Or. en

Amendamentul 203
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate;

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale și invită Comisia 
să evalueze necesitatea revizuirii acesteia; 
reamintește că IMM-urile trebuie să 
beneficieze rapid de lichidități, în timp ce 
măsurile de recapitalizare a IMM-urilor ar 
trebui și ele consolidate;

Or. en
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Amendamentul 204
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate;

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale, în special în 
ceea ce privește administrațiile publice; 
reamintește că IMM-urile trebuie să 
beneficieze rapid de lichidități, în timp ce 
măsurile de recapitalizare a IMM-urilor ar 
trebui și ele consolidate;

Or. en

Amendamentul 205
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
transpună în practică Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților 
în tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate;

10. îndeamnă statele membre care nu 
au făcut încă acest lucru să transpună în 
practică Directiva privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în 
tranzacțiile comerciale; reamintește că 
IMM-urile trebuie să beneficieze rapid de 
lichidități, în timp ce măsurile de 
recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele 
consolidate;

Or. en

Amendamentul 206
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută relaxarea restricțiilor 
privind ajutoarele de stat, dar regretă 
punerea sa inegală în aplicare pe 
teritoriul Uniunii; invită Comisia și 
Consiliul să restabilească condiții de 
concurență echitabile între statele 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii; 
invită Comisia și Consiliul să restabilească 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre;

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii; 
invită Comisia și Consiliul să restabilească 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre; solicită o abordare mai 
flexibilă a normelor privind ajutorul de 
stat atunci când se urmărește depășirea 
dezavantajului geografic care afectează 
acele IMM-uri situate în cele mai 
periferice teritorii ale Uniunii Europene, 
cum ar fi insulele, regiunile 
ultraperiferice, precum și zonele montane 
și cele slab populate;

Or. en

Amendamentul 208
Robert Roos
în numele Grupului ECR
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Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii; 
invită Comisia și Consiliul să 
restabilească condiții de concurență 
echitabile între statele membre;

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 209
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii; 
invită Comisia și Consiliul să restabilească 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre;

11. salută relaxarea temporară a 
restricțiilor privind ajutoarele de stat, dar 
regretă punerea sa inegală în aplicare pe 
teritoriul Uniunii; invită Comisia și 
Consiliul să restabilească condiții de 
concurență echitabile între statele membre;

Or. en

Amendamentul 210
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii; 
invită Comisia și Consiliul să restabilească 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre;

11. salută relaxarea restricțiilor privind 
ajutoarele de stat, dar regretă punerea sa 
inegală în aplicare pe teritoriul Uniunii; 
invită Comisia și Consiliul să garanteze 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 211
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. observă că IMM-urile din sectorul 
transporturilor și al turismului sunt cele 
mai afectate de pandemia de COVID-19; 
subliniază că este necesară scutirea 
acestor sectoare de sarcinile 
administrative și de reglementarea 
factorilor de cost;

Or. en

Amendamentul 212
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. reamintește importanța 
îmbunătățirii accesului IMM-urilor din 
sectoarele cultural și creativ la 
tehnologiile digitale și la programele de 
sprijin, întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
rolul crucial al acestora pentru economia 
și viața noastră socială;

Or. en

Amendamentul 213
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. invită Comisia să analizeze cu 
atenție impactul economic al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 
asupra IMM-urilor, solicită Comisiei să 
efectueze noi evaluări ale impactului 
atunci când elaborează propuneri 
legislative, în special în sfera Pactului 
verde, ținând seama de preocupările 
IMM-urilor care decurg din criza 
provocată de pandemia de COVID 19;

Or. en

Amendamentul 214
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că doar 600 000 de 
IMM-uri sunt în măsură să exporte în afara 
UE; salută noul portal creat de Comisie 
pentru sprijinirea IMM-urilor furnizându-le 
informații despre procedurile 
administrative și reglementările comerciale 
internaționale; îndeamnă Comisia să 
asigure accesul multilingv la acest 
instrument;

12. regretă faptul că doar 600 000 de 
IMM-uri sunt în măsură să exporte în afara 
UE; salută noul portal creat de Comisie 
pentru sprijinirea IMM-urilor furnizându-le 
informații despre procedurile 
administrative și reglementările comerciale 
internaționale; îndeamnă Comisia să 
asigure accesul multilingv la acest 
instrument; consideră că elaborarea de 
măsuri și instrumente de însoțire este 
esențială pentru a ajuta 
microîntreprinderile și IMM-urile să se 
internaționalizeze; solicită Comisiei să 
prevadă instrumente cum ar fi 
instrumentul său anterior „Misiunea 
pentru creșterea economică”;

Or. en

Amendamentul 215
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că doar 600 000 de 
IMM-uri sunt în măsură să exporte în 
afara UE; salută noul portal creat de 
Comisie pentru sprijinirea IMM-urilor 
furnizându-le informații despre procedurile 
administrative și reglementările comerciale 
internaționale; îndeamnă Comisia să 
asigure accesul multilingv la acest 
instrument;

12. regretă faptul că doar 600 000 de 
IMM-uri exportă în prezent în afara UE; 
salută noul portal creat de Comisie pentru 
sprijinirea IMM-urilor furnizându-le 
informații despre procedurile 
administrative și reglementările comerciale 
internaționale; îndeamnă Comisia să 
asigure accesul multilingv la acest 
instrument; solicită să se creeze 
instrumente suplimentare, pentru a 
sprijini în continuare internaționalizarea 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor;

Or. en
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Amendamentul 216
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită acordarea unui sprijin 
special IMM-urilor sociale, astfel cum s-a 
solicitat deja în poziția Parlamentului 
European privind programul COSME;

13. solicită acordarea unui sprijin 
special IMM-urilor sociale, inclusiv 
întreprinderilor din economia socială, 
astfel cum s-a solicitat deja în poziția 
Parlamentului European privind programul 
COSME; recunoaște faptul că acestea au 
fost afectate în mod deosebit de criza 
provocată de pandemia de COVID-19, 
întrucât statutul lor juridic nu justifică 
adesea existența rezervelor financiare; 
subliniază valoarea societală adăugată pe 
care întreprinderile din economia socială 
o oferă comunităților lor locale, precum și 
a promovării inovării sociale;

Or. en

Amendamentul 217
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită acordarea unui sprijin 
special IMM-urilor sociale, astfel cum s-a 
solicitat deja în poziția Parlamentului 
European privind programul COSME;

13. solicită acordarea unui sprijin 
special IMM-urilor sociale, inclusiv pentru 
cooperative, astfel cum s-a solicitat deja în 
poziția Parlamentului European privind 
programul COSME, întrucât acestea 
creează valoare publică pentru 
comunitățile locale în care sunt stabilite; 
subliniază că ar trebui să se încurajeze în 
continuare inovarea socială;
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Or. en

Amendamentul 218
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită acordarea unui sprijin 
special IMM-urilor sociale, astfel cum s-a 
solicitat deja în poziția Parlamentului 
European privind programul COSME;

13. solicită acordarea unui sprijin 
special IMM-urilor, astfel cum s-a solicitat 
deja în poziția Parlamentului European 
privind programul COSME;

Or. en

Amendamentul 219
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază rolul pe care îl are 
economia socială în stabilirea forței de 
muncă în teritoriu, în promovarea 
antreprenoriatului și în calitatea 
raporturilor de muncă; încurajează 
promovarea antreprenoriatului social și 
sprijinul acordat pentru inițiativele care 
stimulează participarea lucrătorilor la 
capitalul și la administrarea IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 220
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
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Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor și solicită măsuri de asigurare a 
accesului IMM-urilor; reamintește 
Consiliului că supraviețuirea IMM-urilor 
post COVID-19 va depinde de un proces 
decizional rapid;

14. subliniază că economia europeană 
este foarte interconectată având în vedere 
că există relații puternice între 
întreprinderile de dimensiuni diferite și 
statele membre și că, prin urmare, o 
abordare europeană prin care se asigură 
avantaje pentru întregul lanț de 
productivitate, de la locuri mari de 
producție până la IMM-uri, va avea mai 
mult succes în creșterea competitivității 
Europei la nivel mondial; regretă faptul că 
planul de redresare s-a concentrat foarte 
puțin asupra IMM-urilor și solicită măsuri 
de asigurare a accesului IMM-urilor; 
reamintește Consiliului că supraviețuirea 
IMM-urilor post COVID-19 va depinde de 
un proces decizional rapid;

Or. en

Amendamentul 221
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că planul de 
redresare s-a concentrat foarte puțin 
asupra IMM-urilor și solicită măsuri de 
asigurare a accesului IMM-urilor; 
reamintește Consiliului că supraviețuirea 
IMM-urilor post COVID-19 va depinde de 
un proces decizional rapid;

14. subliniază necesitatea adoptării 
rapide a instrumentelor din cadrul 
planului de redresare și solicită măsuri de 
asigurare a accesului rapid al IMM-urilor 
la finanțarea pentru redresare; regretă 
decizia Consiliului European de a anula 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate propus, care ar oferi 
lichidități în special IMM-urilor din 
statele membre ale căror mijloace 
bugetare sunt limitate și sprijin pentru 
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IMM-uri, reducând astfel la minimum 
disparitățile pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 222
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor și solicită măsuri de asigurare a 
accesului IMM-urilor; reamintește 
Consiliului că supraviețuirea IMM-urilor 
post COVID-19 va depinde de un proces 
decizional rapid;

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor, precum și faptul că au fost reduse 
programele specifice, cum ar fi 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate; reamintește Consiliului că 
supraviețuirea IMM-urilor post COVID-19 
va depinde de un proces decizional rapid și 
de capacitatea de a oferi IMM-urilor 
finanțare suficientă și instrumente 
adecvate pentru a face față crizei lor de 
lichiditate și tranziției verzi și celei 
digitale la scară mai largă;

Or. en

Amendamentul 223
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor și solicită măsuri de asigurare a 
accesului IMM-urilor; reamintește 
Consiliului că supraviețuirea IMM-urilor 
post COVID-19 va depinde de un proces 

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor și că acesta nu promovează politici 
și măsuri sensibile la dimensiunea de gen 
în acest domeniu; reamintește Consiliului 
că este necesară refacerea imediată a 



AM\1212400RO.docx 117/174 PE657.190v01-00

RO

decizional rapid; lichidităților IMM-urilor pentru a asigura 
funcționarea de bază a acestora și atrage 
atenția asupra faptului că supraviețuirea 
IMM-urilor post COVID-19 va depinde de 
un proces decizional rapid și de o finanțare 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 224
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor și solicită măsuri de asigurare a 
accesului IMM-urilor; reamintește 
Consiliului că supraviețuirea IMM-urilor 
post COVID-19 va depinde de un proces 
decizional rapid;

14. regretă faptul că planul de redresare 
s-a concentrat foarte puțin asupra IMM-
urilor și solicită măsuri de asigurare a 
accesului IMM-urilor; reamintește 
Consiliului că supraviețuirea IMM-urilor 
post COVID-19 va depinde de un proces 
decizional rapid și de disponibilitatea 
rapidă a lichidităților;

Or. en

Amendamentul 225
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește rolul esențial pe care îl 
au numeroase IMM-uri în ecosistemele 
industriale și în lanțurile valorice 
strategice europene;
invită Comisia și statele membre să 
asigure participarea deplină a IMM-
urilor la orice instrumente de politică 
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industrială;

Or. en

Amendamentul 226
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recomandă să se stabilească, să se 
reorienteze și/sau să se consolideze 
misiunea organismelor publice, fie de la 
nivel național, fie de la nivelul UE, care 
au ca unic scop să abordeze preocupările 
IMM-urilor;

Or. pt

Amendamentul 227
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. consideră că este necesar să se 
consolideze politicile și practicile care 
facilitează efectiv finanțarea de către UE 
a IMM-urilor, în special a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici, având în vedere influența lor 
economică reală și deficiențele lor 
structurale și luând în considerare, când 
este posibil, particularitățile sectoriale și 
naționale existente;

Or. pt
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Amendamentul 228
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. consideră că strategia UE pentru 
IMM-uri ar trebui să țină seama în 
permanență de particularitățile naționale 
ale acestora, asigurând astfel că se ține 
cont în mod corespunzător de autonomia 
națională extinsă a statelor membre în 
cadrul comunitar general;

Or. pt

Amendamentul 229
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, 
Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
recunoască ca priorități politice absolute 
protecția locurilor de muncă și a capacității 
de producție a IMM-urilor; îndeamnă 
statele membre să prezinte măsuri concrete 
de sprijinire a IMM-urilor care riscă 
insolvența;

15. îndeamnă statele membre să 
recunoască ca priorități politice absolute 
protecția locurilor de muncă și a capacității 
de producție a IMM-urilor; salută 
inițiativa SURE care vizează acoperirea 
costurilor pe care le implică șomajul 
tehnic la nivel național; îndeamnă statele 
membre să prezinte măsuri concrete de 
sprijinire a IMM-urilor care riscă 
insolvența; salută Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate prezentat de Comisie 
ca parte a pachetului „Next Generation 
EU” și solicită ca acest instrument să 
funcționeze într-un mod practic și eficient 
pentru a deveni operațional cât mai 
curând posibil, completând acțiunile 
întreprinse de statele membre; invită 
Comisia să sprijine în mod activ statele 
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membre în transpunerea Directivei 
privind cadrele de restructurare 
preventivă, pentru a asigura o a doua 
șansă reală IMM-urilor aflate în 
dificultate;

Or. en

Amendamentul 230
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
recunoască ca priorități politice absolute 
protecția locurilor de muncă și a 
capacității de producție a IMM-urilor; 
îndeamnă statele membre să prezinte 
măsuri concrete de sprijinire a IMM-urilor 
care riscă insolvența;

15. îndeamnă statele membre să 
recunoască ca priorități politice absolute 
protecția locurilor de muncă și 
supraviețuirea IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate; îndeamnă 
statele membre să prezinte măsuri concrete 
de sprijinire a IMM-urilor care riscă 
insolvența, în special în cazul anulării 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate, sugerate de Consiliul 
European;

Or. en

Amendamentul 231
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
Comisia să reducă aceste bariere;

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
lipsei de conștientizare, dar și a ritmului 
lent, precum și a complexității excesive a 
procedurilor și criteriilor de eligibilitate 
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aplicabile; invită Comisia să reducă aceste 
bariere și să le adapteze mai bine situației 
IMM-urilor; își reiterează poziția în 
legătură cu programul pentru piața unică 
din cadrul CFM, susținând dublarea 
alocării pentru linia bugetară 
corespunzătoare programului COSME; 
solicită o mai bună adaptare a finanțării 
UE, pentru a determina o participare mai 
amplă a IMM-urilor nedigitale, a celor de 
înaltă tehnologie și a celor inovatoare;

Or. en

Amendamentul 232
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
Comisia să reducă aceste bariere;

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri, inclusiv microîntreprinderi și 
întreprinderi nou-înființate, nu au acces la 
finanțarea UE din cauza complexității 
excesive a procedurilor și criteriilor de 
eligibilitate aplicabile; invită Comisia să 
reducă aceste bariere și să continue să 
sprijine stimulentele adaptate pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru 
microîntreprinderi;

Or. en

Amendamentul 233
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
Comisia să reducă aceste bariere;

16. regretă faptul că numeroase 
microîntreprinderi și IMM-uri nu au acces 
la finanțarea UE din cauza complexității 
excesive a procedurilor și criteriilor de 
eligibilitate aplicabile; invită Comisia să 
reducă aceste bariere, în special prin 
simplificarea procedurilor și asigurarea 
accesului online la informații;

Or. en

Amendamentul 234
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
Comisia să reducă aceste bariere;

16. regretă faptul că numeroase 
microîntreprinderi și IMM-uri nu au acces 
la finanțarea UE din cauza complexității 
excesive a procedurilor și criteriilor de 
eligibilitate aplicabile; invită Comisia să 
reducă aceste bariere și să furnizeze 
instrumente în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 235
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
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Comisia să reducă aceste bariere; Comisia să reducă aceste bariere și să 
furnizeze instrumente în funcție de 
dimensiunea întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 236
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
Comisia să reducă aceste bariere;

16. regretă faptul că numeroase IMM-
uri nu au acces la finanțarea UE din cauza 
complexității excesive a procedurilor și 
criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită 
Comisia să elimine aceste bariere;

Or. en

Amendamentul 237
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recomandă să se elaboreze și să se 
pună în aplicare politici de sprijin 
financiar care să fie adaptate la nevoile 
IMM-urilor și care să fie elaborate fie în 
cadrul sistemului financiar, fie în cadrul 
diferitelor dimensiuni ale administrației 
publice, la nivel național sau la nivelul 
UE; subliniază importanța serviciilor 
bancare publice pentru sprijinirea IMM-
urilor și promovarea dezvoltării;

Or. pt
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Amendamentul 238
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că, pentru a ajuta 
întreprinderile nou-înființate să prospere, 
este crucial să se asigure „capitalul 
răbdător” care să le permită acestora să 
crească chiar și atunci când afacerea pe 
care o dezvoltă nu este imediat 
comercializabilă; salută, în acest sens, 
rolul Consiliului European pentru 
Inovare și, în special, bugetul dedicat 
IMM-urilor în cadrul programului 
Orizont Europa;

Or. en

Amendamentul 239
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei și statelor 
membre să utilizeze stimulente pozitive în 
relațiile publice, cum ar fi premiile din 
domeniul mediului care promovează 
comportamentele ecologice, astfel încât să 
sensibilizeze întreprinderile și 
comunitățile, ajutând în același timp 
IMM-urile să obțină recunoaștere pentru 
eforturile și performanțele lor de mediu;

Or. en

Amendamentul 240
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Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei ca, la conceperea 
unor programe UE noi, să analizeze în 
mod explicit dacă finanțarea poate fi 
utilizată în mod rezonabil de IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 241
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 
organismelor publice;

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 
organismelor publice; recunoaște că 
împrumuturile bancare sunt, în mod 
tradițional, principala sursă de finanțare 
externă pentru IMM-urile din Uniune, 
dat fiind că finanțarea bancară reprezintă 
peste trei sferturi din finanțarea IMM-
urilor, în comparație cu mai puțin de 
jumătate în SUA, ceea ce face ca IMM-
urile sa fie deosebit de vulnerabile la o 
reducere a creditării bancare; constată că 
crizele contribuie la fragmentarea 
condițiilor de creditare și de finanțare 
bancară; regretă diferența dintre 
condițiile de creditare pentru IMM-urile 
situate în diferite țări din zona euro; 
invită statele membre să colaboreze cu 
sectorul financiar în ceea ce privește 
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obligația lor de a asigura accesul deplin și 
echitabil al IMM-urilor la creditele 
bancare; subliniază rolul important și 
bine dezvoltat al băncilor cu cunoștințe 
locale și regionale specifice în acordarea 
de credite IMM-urilor, având în vedere 
relațiile lor pe termen lung cu acestea; 
subliniază că, acolo unde există bănci 
locale consacrate, acestea sunt eficiente 
în acordarea de credite IMM-urilor și în 
evitarea pierderilor; accentuează, prin 
urmare, importanța dezvoltării băncilor 
locale; 

Or. en

Amendamentul 242
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 
organismelor publice;

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la finanțare; reamintește că accesul la 
finanțare este un factor esențial pentru 
creștere și inovații; observă importanța 
modelelor bancare tradiționale, inclusiv a 
băncilor regionale mici, a cooperativelor de 
economii și a organismelor publice; și 
solicită sprijin suplimentar pentru modele 
de afaceri inovatoare; subliniază că IMM-
urile sunt afectate indirect de obligațiile 
de raportare ale intermediarilor financiari 
și ale întreprinderilor mai mari; 
îndeamnă statele membre și Comisia să 
prezinte noi inițiative pentru a soluționa 
problema întârzierii plăților, care 
continuă să creeze provocări 
semnificative în materie de lichiditate 
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IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 243
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 
organismelor publice;

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 
organismelor publice; consideră că 
inițiativele din cadrul uniunii piețelor de 
capital pot ajuta și IMM-urile să se 
dezvolte prin modalități alternative de 
acces la finanțare, care nu sunt atât de 
dezvoltate în Uniunea Europeană ca în 
alte părți;

Or. en

Amendamentul 244
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul nediscriminatoriu al 
IMM-urilor la împrumuturile bancare, în 
special la cele care se concentrează pe 
active necorporale; observă importanța 
modelelor bancare tradiționale, inclusiv a 
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organismelor publice; băncilor regionale mici, a cooperativelor de 
economii și a organismelor publice;

Or. en

Amendamentul 245
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor de economii și a 
organismelor publice;

17. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul echitabil al IMM-urilor 
la împrumuturile bancare; observă 
importanța modelelor bancare tradiționale, 
inclusiv a băncilor regionale mici, a 
cooperativelor și a organismelor publice;

Or. en

Amendamentul 246
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17 a. subliniază că finanțarea exclusivă 
prin piețele de capital nu va fi suficientă 
pentru a oferi IMM-urilor fonduri 
suficiente și soluții de finanțare adecvate 
și consideră că, pentru a satisface cel mai 
bine nevoile reale de finanțare ale IMM-
urilor și ale economiei reale și pentru a 
face posibilă dezvoltarea sustenabilă pe 
termen lung, sectorul serviciilor 
financiare trebuie să fie stabil și să ofere 
o gamă largă de opțiuni de finanțare 
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personalizate într-un mod eficient din 
punct de vedere al costurilor; în acest 
sens, subliniază importanța modelelor 
bancare tradiționale, inclusiv a băncilor 
regionale mici, a cooperativelor de 
economii și a instituțiilor publice; ia act în 
acest sens de necesitatea de a asigura un 
acces îmbunătățit la credit, pentru 
microîntreprinderi și pentru antreprenorii 
care desfășoară activități independente 
deopotrivă; invită BEI să colaboreze mai 
îndeaproape cu intermediarii săi 
financiari din statele membre pentru a 
disemina informațiile relevante către 
IMM-uri cu scopul de a îmbunătăți 
accesul la finanțare; subliniază 
importanța rolului BEI în promovarea 
parteneriatelor și în consolidarea 
instrumentelor de susținere pentru 
finanțarea activităților 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a întreprinderilor nou-
înființate inovatoare; invită, de asemenea, 
BEI să intensifice cooperarea cu 
instituțiile publice regionale, pentru a 
optimiza oportunitățile de finanțare 
pentru IMM-uri; 

Or. en

Amendamentul 247
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită adoptarea și punerea în 
aplicare rapidă a inițiativelor prevăzute de 
Pactul verde european, în special a celor 
care oferă cele mai multe oportunități de 
angajare și de competitivitate IMM-urilor, 
cum ar fi punerea în aplicare a Planului 
de acțiune pentru economia circulară, 
care maximizează beneficiile pentru 



PE657.190v01-00 130/174 AM\1212400RO.docx

RO

IMM-urile sustenabile, locale, din 
domeniul agroalimentar, al textilelor și al 
construcțiilor, dar oferă și oportunități 
majore de afaceri și inovare pentru IMM-
uri ca răspuns la standardele consolidate 
de proiectare ecologică sau o creștere a 
sustenabilității, reutilizării și 
reparabilității produselor, inclusiv 
„dreptul la reparare”;

Or. en

Amendamentul 248
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. reamintește că IMM-urile 
contribuie la 70 %1a din valoarea 
adăugată și angajează peste 90 %1b dintre 
lucrătorii din sectorul construcțiilor; 
îndeamnă, prin urmare, la lansarea 
rapidă și finanțarea suficientă a „Valului 
de renovări ale clădirilor”; solicită 
Comisiei să prezinte un Program 
paneuropean pentru acoperișul solar 
pentru 2030 ca parte a „Valului de 
renovări ale clădirilor”, care ar crea un 
număr crescut de locuri de muncă la nivel 
local, în special pentru IMM-urile din 
domeniul proiectării, al construcției, al 
exploatării și al întreținerii instalațiilor de 
producere a energiei din surse 
regenerabile de mici dimensiuni;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_en#facts-and-figures 
1b 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/constr
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uction_ro 

Or. en

Amendamentul 249
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. solicită ca IMM-urile sustenabile 
din punct de vedere ecologic, aflate în 
prima linie, să fie utilizate ca standard în 
grupul lor de produse sau servicii; solicită 
promovarea mai fermă a exemplelor de 
succes ale întreprinderilor sustenabile din 
punct de vedere ecologic și ale 
întreprinderilor de mediu 1a la nivel 
european și național pentru a prezenta 
oportunitățile economice asociate cu 
practicile de afaceri sustenabile, oferind 
în același timp contribuții valoroase 
pentru formularea eficientă a politicilor;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/eco-industry 

Or. en

Amendamentul 250
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. subliniază necesitatea creșterii 
gradului de conștientizare a proprietarilor 
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și administratorilor de IMM-uri, a 
asociațiilor de IMM-uri și a organizațiilor 
de sprijin cu privire la posibilitățile de 
finanțare pentru tehnologii mai 
performante, la contractarea de servicii 
(de exemplu, consultanță, consiliere și 
formare) legate de proiectarea ecologică 
și utilizarea și gestionarea eficientă a 
resurselor, precum și la antreprenoriatul 
ecologic și tehnologiile, produsele și 
serviciile ecologice; solicită statelor 
membre și Comisiei să îmbunătățească 
prevederile privind serviciile IMM-urilor 
în aceste domenii, în special la nivel 
regional și local, și îndeamnă la creșterea 
interesului Fondurilor structurale și JTF 
europene pentru aceste obiective;

Or. en

Amendamentul 251
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17e. solicită Comisiei să evalueze 
posibila creare a „centrelor verzi”, ca 
echivalent al centrelor digitale, care să 
furnizeze informații concertate, 
recomandări, asistență și formare în ceea 
ce privește transformarea sustenabilă a 
afacerilor adaptată nevoilor diferitelor 
tipuri de IMM-uri, antreprenoriatul 
sustenabil din punct de vedere al mediului 
și modele de afaceri, inclusiv scurtarea și 
înverzirea lanțurilor de valoare, 
ecoinovarea, accesul la finanțare și piețe 
pentru IMM-urile sustenabile din punct 
de vedere ecologic, precum și schimbul de 
bune practici, conectarea diferiților actori 
și a potențialilor parteneri de afaceri, 
inclusiv din perspectiva economiei 
circulare; subliniază că astfel de centre ar 
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trebui să fie strâns legate de rețelele și 
structurile existente, cum ar fi Rețeaua 
întreprinderilor europene sau Centrul 
european de cunoștințe privind eficiența 
resurselor, pentru a evita orice 
suprapunere;

Or. en

Amendamentul 252
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17f. salută propunerea Comisiei 
privind consilieri specializați în materie de 
sustenabilitate; solicită adoptarea rapidă 
a unei astfel de propuneri, pe baza unui 
proces de selecție transparent și deschis și 
ca urmare a unei cereri deschise de 
exprimare a interesului, precum și a 
schițării unui portofoliu cu o foaie de 
parcurs, un calendar, obiective și repere 
clare;

Or. en

Amendamentul 253
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17g. invită Comisia să elaboreze și să 
promoveze un set de instrumente adresat 
IMM-urilor pentru politici sustenabile la 
nivel de întreprindere, care să includă 
responsabilitatea socială și de mediu a 
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întreprinderilor, contabilitatea și 
raportarea sustenabile, precum și 
instrumente pentru implementarea 
modelelor de producție cu deșeuri reduse 
și circulare, a lanțurilor de aprovizionare 
sustenabile și a auditurilor energetice;

Or. en

Amendamentul 254
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17h. subliniază faptul că, pe lângă 
dimensiunea orizontală pe care o are 
schimbul de informații (adică între IMM-
uri), coordonarea pe orizontală între 
instituțiile, fondurile și instrumentele de 
finanțare UE joacă un rol esențial în 
depășirea discrepanțelor dintre așteptări 
și implementare; subliniază necesitatea 
abordării proactive a rețelelor și 
organizațiilor de IMM-uri la nivel local, 
regional și național, pentru a oferi 
informații și recomandări oportune cu 
scopul de a utiliza posibilitățile de 
finanțare disponibile și planificate ale 
UE; reamintește Comisiei să folosească 
toate mijloacele disponibile de 
comunicare și de transmitere a 
cunoștințelor (corespondență 
promoțională, platforme sociale, 
seminarii online etc.), precum și 
competiții pentru studenți și tineri 
antreprenori;

Or. en

Amendamentul 255
Paolo Borchia
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor și prin combaterea criteriilor 
de licitație care stabilesc cerințe sau 
calificări ce depășesc elementele de bază 
ale serviciului sau bunurilor achiziționate;

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri, în special a procentului de 
microîntreprinderi, care obțin contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin eliminarea criteriilor 
inegale de acces, precum și a practicilor 
discriminatorii care împiedică accesul 
microîntreprinderilor și al IMM-urilor și 
prin combaterea criteriilor de licitație care 
stabilesc cerințe sau calificări ce depășesc 
elementele de bază ale serviciului sau 
bunurilor achiziționate; solicită evaluarea 
„contractelor km 0” prin prevederea unor 
criterii premium pentru întreprinderile 
locale, cu preluări în această direcție din 
legislația europeană privind agricultura și 
lanțul scurt de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 256
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor și prin combaterea criteriilor 
de licitație care stabilesc cerințe sau 
calificări ce depășesc elementele de bază 
ale serviciului sau bunurilor achiziționate;

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor și prin combaterea criteriilor 
de licitație care stabilesc cerințe sau 
calificări ce depășesc elementele de bază 
ale serviciului sau bunurilor achiziționate; 
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solicită să se rezerve un procent din 
achizițiile publice pentru IMM-uri, acolo 
unde este posibil, pentru a crește 
procentul global al IMM-urilor în 
achizițiile publice; solicită ca factorii 
decizionali politici publici să aibă 
posibilitatea de a utiliza IMM-urile locale 
într-o anumită măsură;

Or. en

Amendamentul 257
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri 
de achiziții publice, prin protejarea 
accesului IMM-urilor și prin combaterea 
criteriilor de licitație care stabilesc cerințe 
sau calificări ce depășesc elementele de 
bază ale serviciului sau bunurilor 
achiziționate;

18. consideră că administrația publică 
națională și europeană ar trebui să dea 
un exemplu și să crească procentul de 
IMM-uri în contracte obținute prin 
participarea la achiziții publice; subliniază 
că achizițiile publice ecologice și circulare 
constituie un instrument strategic pentru 
a stimula modele de producție și consum 
sustenabile, sprijinind în același timp 
IMM-urile locale și inovatoare; solicită 
stabilirea unor obiective minime 
obligatorii pentru utilizarea sistematică a 
criteriilor de mediu în achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 258
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor și prin combaterea criteriilor 
de licitație care stabilesc cerințe sau 
calificări ce depășesc elementele de bază 
ale serviciului sau bunurilor achiziționate;

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor, inclusiv prin împărțirea 
contractelor mai mari în loturi mai mici, 
și prin combaterea criteriilor de licitație 
care stabilesc cerințe sau calificări ce 
depășesc elementele de bază ale serviciului 
sau bunurilor achiziționate;

Or. en

Amendamentul 259
Martina Dlabajová, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri 
de achiziții publice, prin protejarea 
accesului IMM-urilor și prin combaterea 
criteriilor de licitație care stabilesc cerințe 
sau calificări ce depășesc elementele de 
bază ale serviciului sau bunurilor 
achiziționate;

18. solicită creșterea oportunităților 
IMM-urilor de a lua parte la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor la informații, prin 
simplificarea procedurilor și prin evitarea 
criteriilor de licitație care stabilesc cerințe 
sau calificări ce depășesc elementele de 
bază ale serviciului sau bunurilor 
achiziționate;

Or. en

Amendamentul 260
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri care obțin în contracte 
guvernamentale participând la proceduri de 
achiziții publice, prin protejarea accesului 
IMM-urilor și prin combaterea criteriilor 
de licitație care stabilesc cerințe sau 
calificări ce depășesc elementele de bază 
ale serviciului sau bunurilor achiziționate;

18. solicită creșterea procentului de 
IMM-uri, în special de microîntreprinderi, 
care obțin contracte guvernamentale 
participând la proceduri de achiziții 
publice, prin protejarea accesului IMM-
urilor și prin combaterea criteriilor de 
licitație care stabilesc cerințe sau calificări 
ce depășesc elementele de bază ale 
serviciului sau bunurilor achiziționate;

Or. en

Amendamentul 261
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. evidențiază rolul central al 
achizițiilor publice în influențarea 
comportamentelor ecologice ale 
industriei, inclusiv ale IMM-urilor, prin 
faptul că exercită presiune asupra 
lanțului de aprovizionare în direcția unor 
standarde ridicate în materie de mediu; 
prin urmare, solicită statelor membre să 
exploateze pe deplin politicile de achiziții 
publice verzi și să le adapteze și pentru 
participarea IMM-urilor, care pot juca un 
rol semnificativ în crearea cererii de 
produse și servicii ecologice, impunând, 
de exemplu, ca produsele să conțină o 
cantitate minimă de conținut reciclat sau 
să atingă niveluri specificate de eficiență 
energetică și a resurselor;

Or. en

Amendamentul 262
Paolo Borchia, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Joëlle Mélin
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să promoveze 
competitivitatea continuă și constantă a 
întreprinderilor mici și mijlocii, stimulând 
inovarea și facilitând participarea 
acestora la achizițiile din domeniul 
inovării și la achizițiile înainte de 
comercializare, care sunt în general 
accesibile doar grupurilor industriale 
mari; invită instituțiile europene să 
introducă un criteriu de aplicabilitate a 
legislației europene existente și viitoare la 
dimensiunea economică a IMM-urilor în 
vederea simplificării normative în raport 
cu domeniul lor de acțiune;

Or. en

Amendamentul 263
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
simplifice procesele de achiziții publice 
utilizând flexibilitatea noului cadru de 
achiziții al UE; sprijină apelul Comisiei 
adresat statelor membre și autorităților 
contractante de a împărți contractele de 
achiziții publice mari în loturi mai mici, 
în vederea facilitării participării IMM-
urilor, contribuind astfel la scurtarea și 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare; 
solicită mai multe orientări pentru 
autoritățile publice și IMM-uri cu privire 
la mecanismele de flexibilitate existente și 
la adaptarea normelor de achiziții publice 
în acest scop;
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Or. en

Amendamentul 264
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește importanța eforturilor 
în parteneriat cu administratorii naționali 
în scopul creării unei piețe europene a 
achizițiilor publice care să se bazeze pe 
oferte de dimensiuni moderate, care să le 
permită IMM-urilor să participe la 
procesul de achiziții publice și în cadrul 
căreia să se poată manifesta o concurență 
reală și loială între actorii de pe piață; 
subliniază că este necesar ca documentul 
european de achiziție unic (DEAU) să 
devină mai accesibil pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 265
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea consolidării 
instrumentelor de protecție a IMM-urilor 
atunci când țările terțe adoptă măsuri 
ilegale care au un impact negativ asupra 
întreprinderilor din UE;
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Or. en

Amendamentul 266
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită creșterea eficienței 
achizițiilor publice prin intermediul unor 
orientări, recomandări, al schimbului de 
cunoștințe și de experiență ca obiectiv;

Or. en

Amendamentul 267
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită statele membre să-și 
proiecteze sistemele fiscale astfel încât să 
fie mai adecvate pentru mediul de multe 
ori sărac în capital în cadrul căruia 
funcționează întreprinderile nou-
înființate și microîntreprinderile, 
asigurându-se că opțiunile pe acțiuni sunt 
impozitate doar la punctul de vânzare și 
că pot fi emise fără drepturi de vot;

Or. en

Amendamentul 268
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Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază că beneficiile fiscale ale 
opțiunilor pe acțiuni ar trebui, ori de câte 
ori este posibil, să fie recunoscute peste 
granițele statelor membre pentru a 
permite angajaților să profite de 
drepturile lor de liberă circulație fără a se 
confrunta cu un tratament fiscal 
nefavorabil și adesea punitiv;

Or. en

Amendamentul 269
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să se bazeze pe 
instrumente de apărare comercială (IAC) 
pentru a reduce denaturările pieței care 
rezultă din comerțul cu țări terțe; solicită ca 
principiul „a gândi mai întâi la scară mică” 
să devină un punct esențial al politicii 
comerciale europene;

19. îndeamnă Comisia să se bazeze pe 
instrumente de apărare comercială (IAC) 
pentru a reduce denaturările pieței care 
rezultă din comerțul cu țări terțe; solicită ca 
principiul „a gândi mai întâi la scară mică” 
să devină un punct esențial al politicii 
comerciale europene și să se introducă 
măsuri care să permită IMM-urilor să 
identifice cu ușurință aspectele relevante 
și benefice ale acordurilor; salută anunțul 
Comisiei privind lansarea unui nou portal 
de informare cu privire la procedurile și 
formalitățile vamale;

Or. en
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Amendamentul 270
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să se bazeze pe 
instrumente de apărare comercială (IAC) 
pentru a reduce denaturările pieței care 
rezultă din comerțul cu țări terțe; solicită ca 
principiul „a gândi mai întâi la scară mică” 
să devină un punct esențial al politicii 
comerciale europene;

19. îndeamnă Comisia să se bazeze pe 
instrumente de apărare comercială (IAC) 
pentru a reduce denaturările pieței care 
rezultă din comerțul cu țări terțe; solicită ca 
principiul „a gândi mai întâi la scară mică” 
să devină un punct esențial al politicii 
comerciale europene și să includă în 
acordurile comerciale un capitol 
independent privind IMM-urile, cu 
prevederi favorabile microîntreprinderilor 
și IMM-urilor preluate din alte capitole, 
oferind un mijloc rapid proprietarilor de 
microîntreprinderi și IMM-uri de a 
identifica aspectele relevante și benefice 
ale acordului;

Or. en

Amendamentul 271
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să se bazeze pe 
instrumente de apărare comercială (IAC) 
pentru a reduce denaturările pieței care 
rezultă din comerțul cu țări terțe; solicită 
ca principiul „a gândi mai întâi la scară 
mică” să devină un punct esențial al 
politicii comerciale europene;

19. îndeamnă Comisia să urmărească 
condiții de concurență echitabile și un 
mediu de reglementare în care IMM-urile 
să poată prospera și concura la nivel 
global; solicită ca principiul „a gândi mai 
întâi la scară mică” să devină un punct 
esențial în politica comercială europeană, 
în special prin includerea de capitole și 
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dispoziții specifice IMM-urilor în 
negocierile de ALS cu țări terțe;

Or. en

Amendamentul 272
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe 
lângă măsurile deja anunțate, inclusiv 
finanțare și capitalizare;

Or. pt

Amendamentul 273
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. constată că criza COVID-19 a 
impulsionat IMM-urile să se orienteze 
către tehnologii și modele de afaceri 
inovatoare, cum ar fi comerțul electronic și 
economia colaborativă, și invită Comisia să 
se asigure că investițiile în C&I sunt 
orientate către participarea IMM-urilor;

20. constată că criza COVID-19 a 
impulsionat IMM-urile să se orienteze 
către tehnologii, modalități de organizare 
a activității și modele de afaceri 
inovatoare, cum ar fi telemunca, comerțul 
electronic și economia colaborativă, și 
invită Comisia să se asigure că investițiile 
în C&I sunt orientate către participarea 
IMM-urilor; solicită, prin urmare, ca o 
sumă substanțială în cadrul programului 
Orizont Europa să fie pusă la dispoziția 
IMM-urilor prin intermediul Consiliului 
European pentru Inovare, dar și sub 
formă de părți colaborative ale 
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programului; solicită Comisiei să se 
asigure că parteneriatele și misiunile din 
cadrul programului Orizont Europa vor fi 
transparente și favorabile incluziunii pe 
toată durata implementării lor, în special 
în ceea ce privește participarea IMM-
urilor, stabilirea agendei lor strategice de 
cercetare și a programelor de lucru 
anuale, precum și partajarea echitabilă a 
constatărilor și a rezultatelor;

Or. en

Amendamentul 274
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. constată că criza COVID-19 a 
impulsionat IMM-urile să se orienteze 
către tehnologii și modele de afaceri 
inovatoare, cum ar fi comerțul electronic și 
economia colaborativă, și invită Comisia să 
se asigure că investițiile în C&I sunt 
orientate către participarea IMM-urilor;

20. constată că criza COVID-19 a 
impulsionat IMM-urile să se orienteze 
către tehnologii și modele de afaceri 
digitale inovatoare, cum ar fi comerțul 
electronic și economia colaborativă, și 
invită Comisia să se asigure că investițiile 
în C&I sunt orientate către participarea 
IMM-urilor; subliniază necesitatea de a 
consolida standardele de securitate 
cibernetică ale IMM-urilor, asigurându-
se că autoritățile și administrațiile 
responsabile ar trebui să colaboreze cu 
sectorul privat pentru a dezvolta ghișee 
unice în statele membre cu scopul de a 
facilita accesul la informații, orientări și 
recomandări adresate IMM-urilor pentru 
a identifica și implementa acțiuni în 
vederea creșterii securității cibernetice în 
activitățile lor;

Or. en
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Amendamentul 275
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. constată că criza COVID-19 a 
impulsionat IMM-urile să se orienteze 
către tehnologii și modele de afaceri 
inovatoare, cum ar fi comerțul electronic și 
economia colaborativă, și invită Comisia să 
se asigure că investițiile în C&I sunt 
orientate către participarea IMM-urilor;

20. constată că criza COVID-19 a 
impulsionat IMM-urile să se orienteze 
către tehnologii, modele de afaceri 
inovatoare și noi forme de organizare a 
muncii, cum ar fi comerțul electronic, 
economia colaborativă și telemunca; 
subliniază că unele IMM-uri nu au fost 
pregătite să se adapteze rapid noilor 
circumstanțe; în acest sens, invită Comisia 
să se asigure că investițiile în C&I sunt 
orientate către participarea IMM-urilor; 
solicită, de asemenea, respectarea 
drepturilor lucrătorilor pe tot parcursul 
acestui proces;

Or. en

Amendamentul 276
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că, pentru o tranziție 
ecologică justă, favorabilă incluziunii și 
eficientă, este esențial să se asigure 
cunoașterea, calificarea și recalificarea 
adecvate ale proprietarilor și angajaților 
IMM-urilor; solicită, prin urmare, 
Comisiei și statelor membre să instituie 
inițiative care să identifice și să 
completeze deficitul de cunoștințe și 
competențe al IMM-urilor și al forței de 
muncă a acestora în contextul 
transformării produselor, proceselor și 
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serviciilor în cadrul tranziției verzi, 
concomitent cu proiectarea și punerea în 
aplicare a programelor de recalificare a 
lucrătorilor ale căror competențe devin 
caduce în contextul tranziției;

Or. en

Amendamentul 277
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că investițiile în inovare 
ar trebui să acorde prioritate 
ecosistemelor care includ IMM-urile și 
care consolidează co-crearea, ajungerea 
la maturitate și transferul de tehnologii 
excelente către industrie, precum și 
adoptarea de noi tehnologii, încurajând în 
același timp extinderea întreprinderilor; 
constată că Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) va fi crucial 
în acest sens; constată că finanțarea prin 
capitaluri proprii și împrumuturi ar trebui 
rezervată IMM-urilor implicate în 
activități și proiecte „apropiate de piață” 
de la nivelurile superioare de maturitate 
tehnologică;

Or. en

Amendamentul 278
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îndeamnă la creșterea finanțării 
din partea programelor COSME și 
Orizont Europa pentru dezvoltarea de 
soluții ecoinovatoare de către și pentru 
IMM-uri, în special pentru îmbunătățirea 
proiectării produselor, reducerea utilizării 
resurselor și performanța îmbunătățită a 
proceselor; consideră că, pe lângă 
inovarea netehnologică, inovarea 
organizațională, inovarea sistemelor și 
inovarea din sectorul public trebuie să 
primească la fel de multă atenție ca și 
soluțiile bazate pe tehnologie, pentru a 
încuraja tranziția verde și digitală;

Or. en

Amendamentul 279
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că este esențial ca 
Planul de redresare să contribuie la 
canalizarea strategiei noastre pentru 
IMM-uri către echiparea acestora cu 
resursele umane adecvate și, deopotrivă, 
cu capacitatea tehnologică de a fi mai 
reziliente și competitive în economia 
datelor;

Or. en

Amendamentul 280
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită instrumente și inițiative 
europene de sprijin pentru cercetare cu 
scopul de a asigura cea mai largă 
participare a IMM-urilor la cereri de 
oferte și proiecte; reamintește, în acest 
sens, importanța programului Calea 
rapidă spre inovare;

Or. en

Amendamentul 281
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază importanța politicilor 
publice direcționate către sprijinirea 
nevoilor orizontale legate de procesele de 
transformare digitală în 
microîntreprinderi și IMM-uri, cum ar fi 
reducerea sarcinii administrative, dar și 
îmbunătățirea capacităților de comerț 
electronic și adoptarea de noi tehnologii; 
invită Comisia să conceapă o inițiativă-
pilot pentru accelerarea adoptării 
comerțului electronic de către IMM-uri, 
de exemplu prin activități de formare și 
consultanță, asistență tehnică, bune 
practici sau integrarea triunghiului 
cunoașterii, implicarea tuturor părților 
interesate relevante și a autorităților 
locale;

Or. en
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Amendamentul 282
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. consideră că actualul regim de 
drepturi de proprietate intelectuală nu 
favorizează inovarea, fiind de multe ori în 
detrimentul IMM-urilor; consideră că o 
transparență sporită, o gestionare 
inovatoare și practicile de acordare a 
licențelor, cum ar fi modelul cu sursă 
deschisă, pot aduce soluții de piață mai 
rapide; invită Comisia să găsească un 
echilibru între aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală și impulsul 
inovator, în special când este vorba de 
asigurarea accesului la medicamente, de 
protejarea sănătății publice și de inovațiile 
și tehnologiile legate de schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 283
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că, ori de câte ori este posibil, 
instrumentele de cercetare și inovare, cum 
ar fi instrumentul Accelerator al CEI, 
oferă oportunități rapide întreprinderilor 
nou-înființate care dezvoltă tehnologii 
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inovatoare care pot sprijini, de exemplu, 
testarea, tratarea sau monitorizarea 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 284
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. salută rolul sporit pe care îl va 
juca InvestEU în cadrul Planului de 
redresare; în special, fereastra pentru 
IMM-uri va servi drept principal 
instrument financiar pentru consolidarea 
modelelor de afaceri ale IMM-urilor, 
ajutându-le să investească în practici de 
guvernanță corporativă, competențe și 
proiecte care să stimuleze competitivitatea 
și inovarea bazată pe piață;

Or. en

Amendamentul 285
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. salută includerea IMM-urilor în 
programele spațiale europene, inclusiv în 
dezvoltarea multor servicii și aplicații din 
aval; recunoaște rolul-cheie pe care îl 
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joacă IMM-urile în lanțurile de 
aprovizionare în domeniul apărării din 
Europa și salută noile oportunități pentru 
IMM-uri din cadrul Fondului european 
de apărare;

Or. en

Amendamentul 286
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor;

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor; subliniază că 
trebuie acordată o atenție specială 
furnizării de competențe digitale de bază 
IMM-urilor care nu sunt digitale, 
inclusiv: informații despre drepturile și 
obligațiile lor digitale, securitatea 
cibernetică și predarea orientată spre 
practică a digitalizării proceselor de 
afaceri; subliniază că nevoia de formări 
digitale de bază este deosebit de acută în 
sectoarele cu procente mari de IMM-uri și 
niveluri scăzute de digitalizare și în cazul 
IMM-urilor care sunt situate în zone 
îndepărtate și dispun de acces limitat la 
infrastructura digitală și, prin urmare, la 
expertiză; în acest scop, solicită 
înființarea de noi centre de inovare 
digitală și în orașele mai mici, în regiunile 
rurale și în cele periferice;

Or. en
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Amendamentul 287
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor;

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor; subliniază că, pentru a 
reduce decalajul digital, este necesar să 
crească ponderea absolvenților STIM și 
să se abordeze decalajul cu care se 
confruntă femeile în acest domeniu; 
salută, în acest sens, Noua agendă pentru 
competențe în Europa;

Or. en

Amendamentul 288
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor;

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor, cu implicarea 
activă a reprezentanților IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 289
Pietro Fiocchi
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor;

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor, cu implicarea 
activă a reprezentanților IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 290
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită reexaminarea 
unor instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul evaluării și 
îmbunătățirii eficacității lor;

21. regretă faptul că doar 17 % dintre 
IMM-uri au reușit până în prezent să 
integreze cu succes tehnologia digitală în 
întreprinderile lor și solicită monitorizarea 
și reformarea în consecință a unor 
instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, în scopul îmbunătățirii 
eficacității lor;

Or. en

Amendamentul 291
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
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Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. îndeamnă statele membre să 
utilizeze o parte din Fondul de redresare 
pentru a sprijini financiar IMM-urile să 
adopte competențele adecvate și cele mai 
noi tehnologii digitale și forme de 
conectivitate; invită Comisia să pună în 
aplicare o piață digitală și de date 
europeană unică accesibilă IMM-urilor și 
să se asigure că datele pot circula în 
interiorul UE și între sectoare, să 
promoveze investițiile în standarde, 
instrumente și infrastructuri de nouă 
generație pentru stocarea și prelucrarea 
datelor și colectarea datelor europene în 
sectoare-cheie, cu spații de date comune și 
interoperabile la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 292
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. reamintește importanța unor 
instrumente precum Rețeaua 
întreprinderilor europene și centrele de 
inovare digitală, care sunt esențiale 
pentru a permite internaționalizarea, 
digitalizarea și realizarea inovării în 
cadrul IMM-urilor la nivel local, inclusiv 
în domeniul mediului; solicită, în plus, o 
evaluare a intervenției acestora printr-o 
analiză aprofundată a categoriilor de 
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întreprinderi care beneficiază de acțiunile 
lor, cu scopul de a-și îmbunătăți 
eficacitatea și de a se asigura că 
instrumentele respective sunt adecvate 
scopului;

Or. en

Amendamentul 293
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază rolul vital al datelor 
fără caracter personal și al transferului 
de tehnologie de la mediul academic către 
IMM-uri; sprijină Comisia în crearea de 
spații pentru date la nivel european 
pentru schimbul nediscriminatoriu, fiabil 
și sigur de date fără caracter personal, 
pentru a intensifica fluxurile de date între 
întreprinderi și cu guvernele, folosind un 
model de date deschise;

Or. en

Amendamentul 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită sporirea substanțială a 
resurselor din cadrul programelor 
COSME și Orizont Europa dedicate 
dezvoltării ecoinovării IMM-urilor, cum 
ar fi reducerea utilizării resurselor și a 
energiei și creșterea eficienței acestora;
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Or. en

Amendamentul 295
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. salută pachetul privind Pactul 
verde, cu accent special pe măsurile 
imediat benefice IMM-urilor europene, 
cum ar fi Planul de acțiune al UE pentru 
economia circulară și inițiativele 
prevăzute de așa-numitul „Val de 
renovări ale clădirilor”; subliniază că 
dreptul la reparare, deși benefic pentru 
consumatori, poate forța IMM-urile să 
intre pe segmentul pieței de reparații și că 
politicile care vizează creșterea eficienței 
energetice a clădirilor pot fi benefice nu 
numai IMM-urilor din sectorul 
construcțiilor, ci și pentru promovarea 
economiilor de energie în rândul altor 
firme mici și mijlocii, contribuind astfel la 
reducerea costurilor operaționale; solicită 
consolidarea unei piețe pentru societățile 
de servicii energetice (SSE);

Or. en

Amendamentul 296
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază necesitatea de a garanta 
implicarea deplină a IMM-urilor în 
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ecosistemele industriale identificate de 
Comisie, precum și în alianțele industriale 
existente și viitoare, în PIIEC și în 
Forumul industrial; regretă lipsa 
transparenței și informațiile limitate 
disponibile, în special în ceea ce privește 
ecosistemul industrial și stabilirea 
agendei respective; reamintește că 
abordarea ecosistemică ar trebui să aibă 
drept scop implicarea tuturor părților 
interesate relevante din domeniul 
economic și social, inclusiv IMM-urile, 
într-un mod holistic și transparent, pentru 
a stimula discuțiile libere și soluțiile 
cuprinzătoare de-a lungul lanțurilor 
valorice;

Or. en

Amendamentul 297
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia să adopte o politică 
paralelă și mai fermă pentru 
îmbunătățirea infrastructurii internetului 
și a condițiilor de conectivitate din zonele 
și regiunile rurale, suburbane și mai 
periferice, drept condiție de bază pentru 
îmbunătățirea digitalizării și adoptarea 
unei transformări eficiente; invită 
Comisia să ia în considerare obiective 
obligatorii în materie de conectivitate;

Or. en
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Amendamentul 298
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. reamintește că inovarea din cadrul 
IMM-urilor reprezintă un factor-cheie 
pentru productivitate și creștere 
favorabilă incluziunii, poate contribui la 
rezolvarea provocărilor globale și 
societale și poate oferi condiții de muncă 
mai bune; reamintește că dezvoltarea 
tehnologiei și digitalizarea sporesc 
oportunitățile IMM-urilor de a inova și 
prospera, accelerând răspândirea 
cunoștințelor și apariția de noi modele de 
afaceri și sporind capacitatea acestora de 
a se extinde mai rapid;

Or. en

Amendamentul 299
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. consideră că consilierii în materie 
de sustenabilitate vor fi esențiali în 
promovarea oportunităților ecologice în 
rândul IMM-urilor, inclusiv al 
microîntreprinderilor, și le vor ajuta să 
înțeleagă schimbările din legislația de 
mediu, precum și oportunitățile care 
decurg din Pactul verde, în conformitate 
cu structura, modelul de afaceri și, la 
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modul general, nevoile acestora, deoarece 
nu există o abordare universală;

Or. en

Amendamentul 300
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. subliniază că colaborarea și 
cooperarea sunt dimensiuni vitale pentru 
îmbunătățirea performanțelor IMM-
urilor; în acest scop, grupurile și 
parteneriatele cu toți actorii din 
triunghiul cunoașterii (educație, cercetare 
și inovare), în special cu centrele de 
cercetare și mediul academic, vor fi mai 
bine promovate și încurajate; invită 
Comisia să sprijine crearea de acorduri de 
inovare cu grupuri de IMM-uri pentru a 
reduce sarcina administrativă, a 
simplifica procedurile și a stabili facilități 
de servicii comune;

Or. en

Amendamentul 301
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 21 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21e. salută analiza Comisiei privind 
primele ecosistemele industriale și 
subliniază importanța aprofundării și a 
extinderii acestora acolo unde este 
necesar; subliniază importanța 
completării acestora cu un ecosistem 
orizontal puternic pentru inovare care 
abordează probleme transversale cheie, 
cum ar fi reducerea birocrației și a 
costurilor administrative, extinderea 
infrastructurilor, flexibilitatea pieței forței 
de muncă și mobilizarea forței de muncă 
calificate, furnizarea de materii prime și 
modernizarea legislației în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 302
Jens Gieseke
în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Sara Skyttedal, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani

Propunere de rezoluție
Punctul 21 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21f. subliniază că legislația exagerat de 
detaliată în domenii precum inteligența 
artificială și securitatea cibernetică riscă 
să creeze o legislație excesiv de 
birocratică și complicată pentru IMM-
urile care își desfășoară activitatea pe 
piața unică; solicită o schimbare a 
priorităților în direcția unui cadru 
legislativ bazat pe principii și neutru din 
punct de vedere tehnologic, care să 
îmbunătățească dezvoltarea pieței;

Or. en
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Amendamentul 303
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită un test IMM obligatoriu, 
care să poată evalua impactul economic 
al propunerilor legislative asupra IMM-
urilor; solicită ca înăsprirea planificată a 
obiectivelor actuale de reducere a 
emisiilor de CO 2 să facă obiectul unei 
evaluări adecvate a raportului cost-
eficacitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 304
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită un test IMM obligatoriu, 
care să poată evalua impactul economic 
al propunerilor legislative asupra IMM-
urilor; solicită ca înăsprirea planificată a 
obiectivelor actuale de reducere a 
emisiilor de CO 2 să facă obiectul unei 
evaluări adecvate a raportului cost-
eficacitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 305
Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită un test IMM obligatoriu, 
care să poată evalua impactul economic al 
propunerilor legislative asupra IMM-urilor; 
solicită ca înăsprirea planificată a 
obiectivelor actuale de reducere a 
emisiilor de CO 2 să facă obiectul unei 
evaluări adecvate a raportului cost-
eficacitate;

22. solicită un test IMM obligatoriu, 
care să poată evalua impactul propunerilor 
legislative asupra IMM-urilor și să se 
dezvolte o legislație care să țină seama de 
nevoile și specificitățile diferitelor tipuri 
de IMM-uri; îndeamnă Comisia să 
transmită prevederile minime, să colecteze 
și să promoveze cele mai bune practici și 
să elaboreze orientări pentru 
implementarea sistematică a testării 
IMM-urilor la nivel național;

Or. en

Amendamentul 306
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită un test IMM obligatoriu, 
care să poată evalua impactul economic al 
propunerilor legislative asupra IMM-urilor; 
solicită ca înăsprirea planificată a 
obiectivelor actuale de reducere a 
emisiilor de CO 2 să facă obiectul unei 
evaluări adecvate a raportului cost-
eficacitate;

22. solicită un test IMM obligatoriu, 
care să poată evalua impactul economic al 
propunerilor legislative asupra IMM-urilor; 
în acest sens, solicită o evaluare 
exhaustivă a costurilor și sarcinilor 
potențiale pentru IMM-urile europene și a 
efectelor asupra lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 307
Sara Skyttedal
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
ajunge la o abordare sustenabilă a 
obiectivelor Pactului verde, care trebuie să 
se bazeze pe evaluări precise ale 
sustenabilității;

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
ajunge la o abordare sustenabilă a 
obiectivelor Pactului verde, care trebuie să 
se bazeze pe evaluări precise ale 
sustenabilității; reamintește Comisiei că 
etichetarea presupune sarcini 
administrative pentru întreprinderi, 
recunoaște că ar trebui solicitate doar 
informații esențiale, conformitatea simplă 
și automatizată fiind esențială;

Or. en

Amendamentul 308
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
ajunge la o abordare sustenabilă a 
obiectivelor Pactului verde, care trebuie să 
se bazeze pe evaluări precise ale 
sustenabilității;

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor și ai 
lucrătorilor în procesul de elaborare a 
politicilor, pentru a se ajunge la o abordare 
sustenabilă a obiectivelor Pactului verde; 
reamintește, în acest sens, importanța 
promovării dialogului social în 
conceperea și punerea în aplicare a 
politicilor privind IMM-urile, în 
conformitate cu Pilonul european al 
drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 309
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Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
ajunge la o abordare sustenabilă a 
obiectivelor Pactului verde, care trebuie să 
se bazeze pe evaluări precise ale 
sustenabilității;

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
ajunge la o abordare sustenabilă a 
obiectivelor Pactului verde, care trebuie să 
se bazeze pe evaluări precise ale 
sustenabilității; salută propunerea 
Comisiei de a oferi Rețelei 
întreprinderilor europene consilieri 
dedicați în materie de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 310
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
ajunge la o abordare sustenabilă a 
obiectivelor Pactului verde, care trebuie 
să se bazeze pe evaluări precise ale 
sustenabilității;

23. reamintește necesitatea de a implica 
activ reprezentanții IMM-urilor în procesul 
de elaborare a politicilor, pentru a se 
asigura o luare adecvată în considerare a 
specificităților IMM-urilor în 
reglementările UE;

Or. en

Amendamentul 311
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
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Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei și statelor 
membre să lanseze un „Val de renovări 
ale clădirilor” la nivel european, care ar 
putea sprijini IMM-urile ce se confruntă 
cu dificultăți din întreaga Europă, 
stimulând sectorul energetic și al 
construcțiilor, oferind în același timp 
beneficii pentru întreprinderi și stimulând 
sursele locale de energie regenerabilă; 
subliniază necesitatea ca investițiile 
private și fondurile europene să acorde 
prioritate IMM-urilor prin proiecte de 
renovare și modernizare, prin stimulente 
financiare și fiscale; subliniază rolul 
Fondului pentru o tranziție justă în 
finanțarea, printre altele, a perfecționării 
și recalificării lucrătorilor pentru 
sectoarele construcțiilor și al renovării, 
97 % dintre operatorii din aceste sectoare 
fiind IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 312
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că un pașaport digital de 
produs, bine conceput și sincronizat cu 
sistemele existente, ar putea contribui la 
reducerea acestei sarcini; totuși, ia în 
considerare un pașaport digital de produs, 
bine conceput și sincronizat cu sistemele 
existente, cu standardele întreprinderilor, 
ale organismelor de standardizare și cele 



AM\1212400RO.docx 167/174 PE657.190v01-00

RO

globale;

Or. en

Amendamentul 313
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să se asigure că 
măsurile de redresare sunt benefice 
tuturor sectoarelor; subliniază că ar fi 
nedrept să se acorde un sprijin 
suplimentar anumitor sectoare doar 
pentru că în aceste sectoare se desfășoară 
activități care sunt proiecte de suflet ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 314
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. regretă absența unor măsuri care 
să vizeze în mod specific IMM-urile în 
Strategia UE pentru integrarea sistemului 
energetic1a; subliniază că IMM-urile sunt 
esențiale în construirea unei 
infrastructuri energetice inteligente, 
digitale și reziliente și că rolul lor trebuie 
încurajat; solicită ca viitoarele liste de 
PIC să acorde prioritate proiectelor care 
includ solicitanți IMM-uri;
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_________________
1a COM(2020)0299 - „Consolidarea unei 
economii neutre climatic: o strategie a UE 
pentru integrarea sistemului energetic”.

Or. en

Amendamentul 315
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu ridicate 
de către partenerii comerciali internaționali 
ai UE; subliniază că un astfel de 
instrument nu ar trebui să aducă 
prejudicii funcționării pieței unice și că 
consumatorii, în special cei din statele 
membre care depind în mare măsură de 
importurile din țări terțe, ar trebui 
protejați; afirmă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ar trebui să fie compatibil cu o 
politică industrială generală care să vizeze 
promovarea lanțurilor valorice strategice 
situate în Uniunea Europeană, pentru a-
și spori autonomia industrială;

Or. en

Amendamentul 316
Jens Gieseke
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în numele Grupului PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareș Bogdan, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon compatibil cu normele OMC și o 
măsură specială de protecție împotriva 
relocării emisiilor de dioxid de carbon 
pentru IMM-urile industriale pot juca un 
rol esențial în protejarea competitivității 
IMM-urilor europene, promovând în 
același timp adoptarea unor standarde de 
mediu mai ridicate de către partenerii 
comerciali internaționali ai UE; recunoaște 
că doar un mecanism conform cu 
normele OMC va evita represaliile din 
partea partenerilor comerciali, care ar 
putea afecta semnificativ competitivitatea 
IMM-urilor europene; recunoaște că doar 
un mecanism conform cu normele OMC 
va evita represaliile din partea 
partenerilor comerciali, care ar putea 
afecta semnificativ competitivitatea IMM-
urilor europene;

Or. en

Amendamentul 317
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
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globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu și 
sociale mai ridicate de către partenerii 
comerciali internaționali ai UE; în acest 
sens, salută intenția Comisiei de a 
propune o taxă pentru mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon compatibil cu normele OMC și 
invită Comisia să evalueze contextual 
oportunitatea de a aplica alternativ o taxă 
adăugată pe emisii care să monetizeze 
emisiile de CO2 din procesul de fabricație 
în TVA-ul aplicat produsului final;

Or. en

Amendamentul 318
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

24. reamintește că schimbările 
climatice reprezintă o provocare globală;

Or. en

Amendamentul 319
Sara Skyttedal
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE; standardele sau 
măsurile comune ar trebui să fie 
voluntare pentru a îndeplini condițiile și 
provocările naționale specifice, ar trebui 
să se utilizeze munca națională existentă, 
iar duplicarea muncii să fie evitată;

Or. en

Amendamentul 320
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că evaluarea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, conceput în 
conformitate cu normele OMC, ar putea 
juca un rol semnificativ în consolidarea 
competitivității IMM-urilor europene, 
promovând în același timp adoptarea unor 
standarde de mediu mai ridicate de către 
partenerii comerciali internaționali ai UE;
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Or. en

Amendamentul 321
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de mediu mai 
ridicate de către partenerii comerciali 
internaționali ai UE;

24. reamintește că atingerea 
neutralității climatice este o provocare 
globală și observă că un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon poate juca un rol esențial în 
protejarea competitivității IMM-urilor 
europene, promovând în același timp 
adoptarea unor standarde de climă, mediu 
și sociale mai ridicate de către partenerii 
comerciali internaționali ai UE;

Or. en

Amendamentul 322
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază rolul în creștere al 
stabilirii standardelor în contextul 
digitalizării și al adoptării în curs a 
tehnologiilor verzi; subliniază importanța 
implicării reprezentanților IMM-urilor în 
procesele de standardizare, pentru a se 
asigura că standardele sunt adecvate 
nevoilor IMM-urilor și că sunt cunoscute 
în rândul IMM-urilor interesate;

Or. en
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Amendamentul 323
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută introducerea 
reprezentantului UE pentru IMM-uri; 
consideră că acesta ar trebui să dețină 
suficiente competențe politice pentru a 
impulsiona cu adevărat politicile 
favorabile IMM-urilor și pentru a avea un 
rol de monitorizare în punerea în aplicare 
a acestora;

Or. en

Amendamentul 324
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită ca finanțările și 
stimulentele nerambursabile să fie puse la 
dispoziția IMM-urilor pentru a răspunde 
tranziției verzi;

Or. en

Amendamentul 325
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită instrumente de sprijin 
specifice dedicate IMM-urilor care provin 
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din vânzarea de acțiuni către salariați; 

Or. en

Amendamentul 326
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. reamintește că ar trebui acordată o 
atenție specială IMM-urilor implicate în 
proiecte de reabilitare urbană;

Or. en


