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Amendamentul 1
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul -A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-A. întrucât sectorul transporturilor 
este unul strategic pentru dezvoltarea 
statelor membre, pentru coeziunea lor 
economică, socială și teritorială, pentru 
funcționarea economiei lor și pentru 
mobilitatea populației; întrucât IMM-
urile din acest sector se confruntă cu 
diferite dificultăți de funcționare, pornind 
de la costul combustibililor până la taxele 
rutiere sau lipsa infrastructurilor de 
sprijin;

Or. pt

Amendamentul 2
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul -Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. întrucât numărul IMM-urilor este 
de un milion în sectorul transporturilor, 
respectiv două milioane în sectorul 
turismului, iar acestea sunt responsabile, 
în ansamblu, de peste 16 milioane de 
locuri de muncă directe;

Or. pt

Amendamentul 3
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul -Ab (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. întrucât sectorul turismului este 
esențial pentru economia mai multor state 
membre; întrucât acest sector are un 
caracter sezonier și întrucât 
dereglementarea provoacă fenomene de 
concurență neloială;

Or. pt

Amendamentul 4
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul -Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ac. întrucât universul 
microîntreprinderilor și al întreprinderilor 
mici și mijlocii, atât la nivel național, cât 
și la nivelul UE, este totodată foarte 
complex și eterogen, având în vedere 
diferențele de dimensiuni dintre aceste 
întreprinderi, sectoarele de activitate 
foarte diverse pe care le abordează, 
dinamica proprie a fiecăreia dintre ele, 
uneori foarte diferită de a celorlalte, în 
special în ceea ce privește dinamicile 
economice, financiare, sociale și chiar 
politice care le caracterizează;

Or. pt

Amendamentul 5
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul -Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ad. întrucât majoritatea covârșitoare a 
IMM-urilor depinde de sectorul bancar 
pentru finanțare;
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Or. pt

Amendamentul 6
Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității;

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității, motivând o 
politică europeană în domeniul 
turismului susținută de o linie bugetară în 
următorul cadru financiar multianual.

Or. en

Amendamentul 7
Maria Grapini

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității;

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității și sunt necesare 
măsuri urgente pentru sprijinirea IMM-
urilor pentru a ieși din această criză;

Or. ro

Amendamentul 8
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
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Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității;

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității și a unor 
protocoale sanitare privind unitățile din 
sectorul hotelier;

Or. en

Amendamentul 9
Karima Delli

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectoarele transportului și turismului 
sunt cele mai afectate de epidemia de 
COVID-19 din cauza aplicării unor 
restricții ale mobilității;

A. întrucât microîntreprinderile, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și 
întreprinderile nou-înființate din 
sectoarele transportului și turismului sunt 
cele mai afectate de epidemia de COVID-
19 din cauza aplicării unor restricții ale 
mobilității;

Or. en

Amendamentul 10
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât IMM-urile din sectorul 
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transporturilor și al turismului au un 
mare potențial de inovare în ambele 
sectoare, dar sunt în continuare afectate 
de proceduri birocratice greoaie care, 
asociate lipsei accesului la finanțare, nu 
le permit să investească în mod eficient în 
digitalizare, recalificarea forței de muncă 
și durabilitate.

Or. en

Amendamentul 11
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât o relansare rapidă a 
sectorului transporturilor este esențială 
pentru redresarea economică a Europei;

Or. en

Amendamentul 12
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât majoritatea IMM-urilor 
trăiește din și pentru piețele naționale;

Or. pt

Amendamentul 13
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
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Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât marea majoritate a 
întreprinderilor din sectorul 
transporturilor este reprezentată de 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-urile), care au, prin 
urmare, cel mai mare potențial de a crea 
locuri de muncă și de a genera progres 
economic;

Or. en

Amendamentul 14
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, în prezent, întreprinderile 
mici sunt afectate de lipsa integrării pieței 
interne, de discrepanțele în materie de 
reglementare și de sarcinile 
administrative excesive;

Or. en

Amendamentul 15
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât competitivitatea 
europeană a rămas în urmă față de alte 
economii dezvoltate, amenințând 
potențialul Europei de a genera bunăstare 
și prosperitate;
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Or. en

Amendamentul 16
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, ca urmare a 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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, ca urmare a 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;

B. întrucât este probabil ca 
inegalitatea dintre statele membre, deja 
existentă și cunoscută înainte de criza 
provocată de pandemie, 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, 
ca urmare a pandemiei de COVID-19;

Or. it

Amendamentul 18
Maria Grapini

Proiect de aviz
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Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, ca urmare a 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;

B. întrucât, ca urmare a 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 
și ar conduce la fragmentarea pieței 
interne;

Or. ro

Amendamentul 19
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, ca urmare a 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;

B. întrucât, ca urmare a epidemiei de 
COVID-19, statele membre trebuie să 
asigure sprijinul necesar pe care îl pot 
acorda IMM-urilor, în special profitând de 
flexibilitatea normelor privind ajutoarele 
de stat, fără a crea denaturarea 
concurenței pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 20
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât criza economică generată 
de pandemie a adus un număr 
considerabil de IMM-uri în pragul 
falimentului; întrucât măsurile monetare 
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neconvenționale adoptate de Banca 
Centrală Europeană (BCE) ca răspuns la 
criza economică ajută întreprinderile mai 
mari, deoarece acestea se bazează mai 
mult pe piața datoriilor comerciale, dar 
nu îmbunătățesc condițiile financiare 
pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 21
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât turismul este un sector 
complex, cu multe părți interesate, în care 
mobilitatea joacă un rol crucial; întrucât 
90 % din acest sector este format din 
IMM-uri; întrucât criza provocată de 
COVID-19 a afectat cel mai puternic 
IMM-urile; întrucât, în consecință, 
majoritatea întreprinderilor din sectorul 
turismului se confruntă cu o criză de 
lichidități;

Or. en

Amendamentul 22
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât costurile financiare și 
neplăcerile care decurg din respectarea 
unei reglementări excesive reprezintă un 
obstacol pentru întreprinderi; întrucât 
costurile și complexitatea procedurilor 
administrative reprezintă în continuare 
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un obstacol major pentru IMM-uri, în 
timp ce dereglementarea inteligentă poate 
spori creativitatea și inovarea;

Or. en

Amendamentul 23
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât inovarea nu începe cu 
reglementarea, începe cu antreprenorii 
care îmbină idei și finanțări; întrucât 
reglementarea ar trebui să abordeze 
aspecte specifice, precum siguranța și 
poluarea;

Or. en

Amendamentul 24
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât multe IMM-uri din 
sectoarele transporturilor, cum ar fi cele 
care furnizează servicii de taxi și turism, 
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 societăți, 
contribuind astfel la dumpingul social, la 
dereglementarea în ceea ce privește locul 
de muncă și la insolvența multor 
întreprinderi,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 25
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât multe IMM-uri din 
sectoarele transporturilor, cum ar fi cele 
care furnizează servicii de taxi și turism, 
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 societăți, 
contribuind astfel la dumpingul social, la 
dereglementarea în ceea ce privește locul 
de muncă și la insolvența multor 
întreprinderi,

C. întrucât multe IMM-uri din 
sectoarele transporturilor, cum ar fi cele 
care furnizează servicii de transport de 
pasageri și turism, trebuie să facă față 
unei concurențe serioase;

Or. en

Amendamentul 26
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât multe IMM-uri din 
sectoarele transporturilor, cum ar fi cele 
care furnizează servicii de taxi și turism, 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 societăți, contribuind astfel la 
dumpingul social, la dereglementarea în 
ceea ce privește locul de muncă și la 
insolvența multor întreprinderi,

C. întrucât multe IMM-uri din sectorul 
privat care oferă servicii de transport de 
persoane și de mărfuri, în special 
operatorii de transport maritim și cei care 
furnizează servicii de șoferi, închirieri 
auto, taxi și turism au fost grav afectate de 
lipsa bruscă de pasageri și de absența 
unor măsuri imediate de sprijin economic 
și fiscal și de concurența neloială din 
partea companiilor multinaționale, așa-
numitele platforme digitale care au reușit 
să eludeze anumite obligații legale impuse 
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altor societăți, contribuind astfel la 
dumpingul social, la dereglementarea în 
ceea ce privește locul de muncă și la 
insolvența multor întreprinderi,

Or. it

Amendamentul 27
Karima Delli

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât multe IMM-uri din 
sectoarele transporturilor, cum ar fi cele 
care furnizează servicii de taxi și turism, 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 societăți, contribuind astfel la 
dumpingul social, la dereglementarea în 
ceea ce privește locul de muncă și la 
insolvența multor întreprinderi,

C. întrucât multe IMM-uri din 
sectoarele transporturilor, cum ar fi cele 
care furnizează servicii de mobilitate 
urbană, taxi și turism, 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 
societăți, contribuind astfel la dumpingul 
social, la dereglementarea în ceea ce 
privește locul de muncă și la insolvența 
multor întreprinderi,

Or. en

Amendamentul 28
Karima Delli

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât criza provocată de 
COVID-19 a evidențiat importanța unui 
aer curat pentru a reduce gradul de 
răspândire a pandemiilor; întrucât 
transportul și turismul sunt sectoare care 
au un impact asupra stării mediului; 
întrucât IMM-urile și întreprinderile nou-
înființate vor juca un rol esențial în 
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tranziția către un transport și un turism 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 29
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât concentrarea bogăției la 
un număr redus de mari întreprinderi, 
abuzul de putere de piață, covârșitoarea 
putere de negociere, financiară și chiar 
politică pe care o dețin aceste mari 
întreprinderi și grupurile economice pe 
care le constituie sunt fenomene care 
reprezintă constrângeri dure pentru 
IMM-uri;

Or. pt

Amendamentul 30
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât IMM-urile din sectorul 
turismului resimt încă, în prezent, efectele 
negative ale pandemiei de coronavirus, 
atât în zonele maritime, cu numeroase 
activități balneare, cât și în zonele 
montane, și au fost nevoite să își reducă 
personalul și serviciile;

Or. it

Amendamentul 31
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Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât transformarea digitală 
rămâne una dintre cele mai mari 
provocări cu care se confruntă IMM-urile 
europene în prezent;

Or. en

Amendamentul 32
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât platformele online oferă 
oportunități pentru IMM-uri; ele le permit 
să creeze locuri de muncă, să se dezvolte, 
să își îmbunătățească eficiența 
operațională, să garanteze securitatea 
datelor și să ajungă mai ușor la 
consumatori și, prin urmare, sunt 
esențiale pentru succesul lor comercial;

Or. en

Amendamentul 33
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost 
și transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor 
de muncă, protecția veniturilor și 
respectarea drepturilor lucrătorilor;  
subliniază necesitatea de a intensifica 
sprijinul pentru IMM-uri în aceste 
sectoare la nivelul UE și de a remedia 
inegalitățile enorme care rezultă din 
nivelurile diferite ale sprijinului național; 
invită Comisia să monitorizeze evoluțiile 
și să evalueze posibilitatea acordării unui 
sprijin de urgență, pe lângă măsurile deja 
anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice 
și de transport revin la nivelurile 
anterioare;

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
rapidă și eficientă a lanțurilor de 
aprovizionare pentru diferite tipuri de 
bunuri; subliniază, în acest sens, 
importanța de a garanta reducerea 
birocrației pentru microîntreprinderi și 
IMM-uri și de a evalua punerea în 
aplicare a întregii legislații noi a UE care 
afectează sau împiedică în mod 
disproporționat microîntreprinderile și 
IMM-urile să opereze pe piața internă a 
transporturilor; subliniază că IMM-urile 
din sectorul turismului se confruntă, din 
cauza pandemiei, cu dificultăți fără 
precedent, inclusiv cu o criză gravă a 
lichidităților și, prin urmare, invită 
Comisia să elaboreze o strategie revizuită 
pentru IMM-urile europene, care să ia în 
considerare impactul pandemiei de 
COVID-19 asupra IMM-urilor; 
subliniază și importanța de a ține cont de 
nevoile locale, regionale și naționale, 
pentru a consolida și a stimula mediul de 
afaceri și pentru a crea o legătură cu 
noua politică industrială de la nivelul UE;

subliniază importanța măsurilor de stat 
pentru a reduce povara cheltuielilor și 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate; prin urmare, invită Comisia și 
statele membre să aibă în vedere 
instrumente adecvate de finanțare pentru 
a contribui la reducerea pierderilor de 
venituri și încurajează coordonarea celor 
mai bune practici ale statelor membre 
pentru a analiza ce măsuri aduc cele mai 
multe beneficii microîntreprinderilor și 
IMM-urilor din sectorul turismului și al 
transporturilor;
subliniază necesitatea de a intensifica 
sprijinul pentru IMM-uri în aceste 
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sectoare la nivelul UE; prin urmare, 
invită Comisia să prezinte inițiative 
concrete în vederea redresării, să le 
susțină prin reducerea birocrației, a 
costurilor și a sarcinilor administrative 
pentru accesul la finanțare, precum și 
prin încurajarea investițiilor în lanțuri 
valorice strategice, în conformitate cu 
politica industrială europeană; 
încurajează, de asemenea, Comisia să 
aibă în vedere cofinanțarea, alături de 
statele membre, orașe sau autoritățile 
regionale, a anumitor mecanisme, precum 
cupoanele valorice sau reducerile 
acordate turiștilor, cu scopul de a crește 
cheltuielile turistice în întreprinderile 
locale mai mici din regiunile care depind 
de turism;
invită Comisia să monitorizeze evoluțiile 
și să evalueze posibilitatea acordării unui 
sprijin de urgență specific sectorului, pe 
lângă măsurile deja anunțate, inclusiv 
finanțare și capitalizare, până când 
fluxurile turistice și de transport revin la 
nivelurile anterioare; statele membre ar 
trebui să acorde de urgență sprijin 
întreprinderilor, în special 
microîntreprinderilor și IMM-urilor, 
pentru ca acestea să efectueze ajustările 
necesare astfel încât să fie în conformitate 
cu cerințele în materie de sănătate și 
siguranță, care sunt actualizate 
și modificate în mod constant;

Or. en

Amendamentul 34
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
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întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost 
și transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor;  subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice și 
de transport revin la nivelurile anterioare;

întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; subliniază că IMM-urile 
din sectorul turismului se confruntă, din 
cauza pandemiei, cu dificultăți fără 
precedent, inclusiv cu o criză gravă a 
lichidităților; subliniază importanța 
intervenției statului pentru a sprijini IMM-
urile aflate în dificultate, asigurând 
păstrarea locurilor de muncă, protecția 
veniturilor și respectarea drepturilor 
lucrătorilor; subliniază necesitatea de a 
intensifica sprijinul pentru IMM-uri în 
aceste sectoare la nivelul UE și de a 
remedia inegalitățile enorme care rezultă 
din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice și 
de transport revin la nivelurile anterioare; 
consideră că acest sprijin ar trebui, de 
asemenea, să vizeze și să depindă de 
modernizarea la jumătatea perioadei a 
activităților întreprinderii, cu scopul de a 
se conforma ultimelor obiective ale UE în 
materie de climă și mediu, printre alte 
standarde ale UE, cum ar fi condițiile de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 35
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
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întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost și 
transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor;  subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice și 
de transport revin la nivelurile anterioare;

întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost și 
transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor; subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice și 
de transport revin la nivelurile anterioare; 
atrage încă o dată atenția asupra 
importanței de a crea un instrument 
financiar care să răspundă viitoarelor 
crize care pot apărea în sectoarele 
transporturilor și turismului, luând în 
considerare valoarea adăugată pe care 
acestea o au pentru dezvoltarea economiei 
europene;

Or. pt

Amendamentul 36
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 1. constată că criză provocată de 
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pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost 
și transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor;  subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul 
pentru IMM-uri în aceste sectoare la 
nivelul UE și de a remedia inegalitățile 
enorme care rezultă din nivelurile diferite 
ale sprijinului național; invită Comisia să 
monitorizeze evoluțiile și să evalueze 
posibilitatea acordării unui sprijin de 
urgență, pe lângă măsurile deja anunțate, 
inclusiv finanțare și capitalizare, până 
când fluxurile turistice și de transport 
revin la nivelurile anterioare;

pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; subliniază că IMM-urile 
din sectorul turismului se confruntă, din 
cauza pandemiei, cu dificultăți fără 
precedent, inclusiv cu o criză gravă a 
lichidităților; subliniază că este important 
ca statul membru să ia măsuri pentru a 
sprijini IMM-urile aflate în dificultate, 
asigurând păstrarea locurilor de muncă, 
protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor; subliniază 
necesitatea de a elibera sectorul de 
sarcinile administrative și de o 
reglementare care generează costuri;

Or. en

Amendamentul 37
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
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esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost și 
transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor;  subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice și 
de transport revin la nivelurile anterioare;

esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost și 
transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului sunt supuse, din cauza 
pandemiei, unor dificultăți fără precedent, 
inclusiv unei lipse de turiști și unei crize 
grave a lichidităților; subliniază importanța 
unor intervenții ale statului menite să 
reducă impozitele, inclusiv prin 
intermediul unor stimulente fiscale, cât și 
prin subvenții, pentru a sprijini IMM-urile 
aflate în dificultate, asigurând păstrarea 
locurilor de muncă, protecția veniturilor și 
respectarea drepturilor lucrătorilor; 
subliniază necesitatea de a intensifica 
sprijinul pentru IMM-uri în aceste sectoare 
la nivelul UE și de a remedia inegalitățile 
enorme care rezultă din nivelurile diferite 
ale sprijinului național; invită Comisia să 
monitorizeze evoluțiile și să evalueze 
posibilitatea acordării unui sprijin de 
urgență, pe lângă măsurile deja anunțate, 
inclusiv finanțare și capitalizare, până când 
fluxurile turistice și de transport revin la 
nivelurile anterioare;

Or. it

Amendamentul 38
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost și 

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost și 
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transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor; subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, până când fluxurile turistice și 
de transport revin la nivelurile anterioare;

transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 
pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor; subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale sprijinului 
național; invită Comisia să monitorizeze 
evoluțiile și să evalueze posibilitatea 
acordării unui sprijin de urgență, pe lângă 
măsurile deja anunțate, inclusiv finanțare și 
capitalizare, astfel încât să se asigure 
continuarea activității IMM-urilor până 
când fluxurile turistice și de transport revin 
la nivelurile anterioare;

Or. ro

Amendamentul 39
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; la fel de important a fost 
și transportul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale; subliniază că IMM-urile din 
sectorul turismului se confruntă, din cauza 

1. constată că criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
importanța pentru economie și pentru 
întreprinderi a întreprinderilor mici și 
mijlocii care își desfășoară activitatea în 
sectorul transporturilor, având în vedere că 
transportul neîntrerupt de mărfuri a fost 
esențial pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare pentru diferite 
tipuri de bunuri; subliniază că IMM-urile 
din sectorul turismului se confruntă, din 
cauza pandemiei, cu dificultăți fără 
precedent, inclusiv cu o criză gravă a 
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pandemiei, cu dificultăți fără precedent, 
inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului 
pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de 
muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor;  subliniază 
necesitatea de a intensifica sprijinul pentru 
IMM-uri în aceste sectoare la nivelul UE și 
de a remedia inegalitățile enorme care 
rezultă din nivelurile diferite ale 
sprijinului național; invită Comisia să 
monitorizeze evoluțiile și să evalueze 
posibilitatea acordării unui sprijin de 
urgență, pe lângă măsurile deja anunțate, 
inclusiv finanțare și capitalizare, până când 
fluxurile turistice și de transport revin la 
nivelurile anterioare;

lichidităților drept consecință a situației 
nesustenabile a fluxului de lichidități și a 
veniturilor; subliniază importanța de a 
sprijini IMM-urile aflate în dificultate, 
asigurând păstrarea și crearea locurilor de 
muncă; subliniază necesitatea de a 
intensifica sprijinul pentru IMM-uri în 
sectorul turismului și al transporturilor la 
nivelul UE și la nivel național și de a 
remedia inegalitățile enorme în ceea ce 
privește accesul la sprijin înregistrate în 
diferite state membre; invită Comisia să 
monitorizeze evoluțiile și să evalueze 
posibilitățile acordării unui sprijin de 
urgență, pe lângă măsurile deja anunțate, 
inclusiv finanțare și capitalizare, până când 
fluxurile turistice și de transport revin la 
nivelurile de dinainte de pandemie;

Or. en

Amendamentul 40
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. Având în vedere că transportul 
contribuie la o mai bună conectivitate, iar 
turismul are o contribuție substanțială la 
bugetul statelor membre, este nevoie ca 
IMM-urile din sectorul turismului și 
transportului să beneficieze de o strategie 
europeană cu un buget adecvat pentru 
creșterea sustenabilității și 
competitivității, care să fie pusă la 
dispoziția statelor membre; doar așa vor 
putea fi salvate mai multe IMM-uri din 
aceste sectoare care au fost cel mai mult 
afectate de criza sanitară;

Or. ro

Amendamentul 41
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João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că 
instrumentele utilizate până acum de UE 
pentru a răspunde consecințelor crizei de 
COVID-19 sunt lente, insuficiente, 
inadecvate și sunt inaccesibile pentru 
multe IMM-uri; susține o mai mare 
responsabilizare a UE în ceea ce privește 
finanțările care garantează solvabillitatea 
IMM-urilor, ocuparea, salariile și 
drepturile lucrătorilor, limitând efectele 
negative ale îndatorării excesive;

Or. pt

Amendamentul 42
Mario Furore, Laura Ferrara

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că este fundamental să 
se ofere sprijin IMM-urilor în ceea ce 
privește tranziția către o economie 
circulară și respectarea cadrului pentru 
climă și energie și a acordurilor de la 
Paris; invită Comisia să faciliteze accesul 
la fonduri pentru IMM-uri, simplificând 
procedurile de finanțare și îmbunătățind 
canalele de informare privind licitațiile 
europene;

Or. it

Amendamentul 43
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
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Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța 
intervențiilor de stat în scopul reducerii 
impozitelor, inclusiv prin introducerea 
unei cote unice de impozitare, prin 
debirocratizare și simplificare 
administrativă, respectiv prin reducerea 
și/sau anularea impozitelor pe toată 
perioada crizei de COVID-19;

Or. it

Amendamentul 44
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 45
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia, statele membre și 
guvernele locale să considere climatul de 
afaceri și competitivitatea întreprinderilor 
drept priorități capitale ale agendelor lor 
politice;
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Or. en

Amendamentul 46
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază importanța de a reduce 
povara legislativă asupra IMM-urilor; 
solicită Comisiei să prezinte o agendă de 
dereglementare inteligentă, sub egida 
comisarului pentru piața internă, cu 
scopul de a reduce sarcina de 
reglementare existentă și de a crea o 
schimbare culturală în diferitele direcții 
generale; invită statele membre și Comisia 
Europeană să adopte o foaie de parcurs 
comună, cu obiective clare și mandate 
specifice, vizând o reducere rapidă a 
numărului de norme cu cel puțin 30 %;

Or. en

Amendamentul 47
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută angajamentul Comisiei de a 
introduce un principiu al numărului 
constant ca un prim pas pentru a opri 
fluxul de noi reglementări, dar 
reamintește că acest lucru nu face decât 
să mențină statu-quo-ul, ceea ce nu este 
destul de ambițios;

Or. en
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Amendamentul 48
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că, având în vedere 
disparitățile dintre statele membre, 
agravate după perioada de izolare din 
cauza situației de urgență COVID-19, este 
necesar să se ofere sprijin statelor 
membre și sectoarelor celor mai grav 
afectate de criză;

Or. it

Amendamentul 49
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. regretă faptul că, din cauza 
măsurilor monetare ale băncii centrale și 
a cadrului de reglementare, dimensiunea 
întreprinderilor este un factor mult mai 
decisiv decât bonitatea financiară pentru 
a putea accesa credite; sugerează să se ia 
măsuri pentru a elimina această diferență 
de accesare a creditelor; subliniază că, în 
ceea ce privește sectorul bancar, este 
necesar să se raționalizeze obligațiile de 
diligență privind clienții, astfel încât 
IMM-urile să poată accesa mai ușor 
creditele bancare;

Or. en

Amendamentul 50
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber
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Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită Comisia să prezinte o foaie 
de parcurs prin care să se obțină o 
reducere de cel puțin 30 % a sarcinilor 
administrative care afectează IMM-urile, 
pentru a micșora presiunea costurilor și 
pentru a promova competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 51
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. regretă faptul că IMM-urile sunt 
din ce în ce mai afectate de concurența 
neloială a corporațiilor multinaționale; 
subliniază că libera circulație a 
lucrătorilor poate contribui la dumpingul 
social și că mai ales corporațiile 
multinaționale profită de această situație;

Or. en

Amendamentul 52
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită Comisiei să aplice 
principiul „a gândi mai întâi la scară 
mică” în toate domeniile de politică 
relevante, pentru a crea o legislație care 
să stimuleze creșterea și dezvoltarea 
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IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 53
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. atrage atenția asupra importanței 
unor evaluări fiabile ale impactului care 
să țină cont de competitivitatea 
întreprinderilor europene, pentru a 
avertiza asupra propunerilor politice care 
pot duce la externalizarea producției și la 
radierea navelor și aeronavelor din 
Uniune pentru a le înregistra într-o țară 
terță, ceea ce ar implica pierderea unor 
locuri de muncă, a bunăstării și a 
performanței climatice.

Or. en

Amendamentul 54
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. salută relaxarea restricțiilor 
privind ajutoarele de stat, dar regretă că 
această măsură este aplicată inegal pe 
teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 55
Peter Lundgren, Robert Roos
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Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. regretă faptul că planul de 
redresare s-a concentrat foarte puțin 
asupra IMM-urilor și solicită să se ia 
măsuri care să garanteze accesul IMM-
urilor; reamintește Consiliului că 
supraviețuirea IMM-urilor post COVID-
19 va depinde de un proces decizional 
rapid și de disponibilitatea imediată a 
lichidităților; subliniază necesitatea 
urgentă de a raționaliza obligațiile de 
diligență privind clienții, astfel încât 
IMM-urile să poată accesa mai ușor 
creditele bancare;

Or. en

Amendamentul 56
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței unice pentru 
întreprinderile de transport, reducând 
barierele de pe piață, simplificând 
reglementările și garantând că toate 
IMM-urile pot beneficia de o piață 
internă a serviciilor de transport pe deplin 
integrată.

Or. en

Amendamentul 57
Peter Lundgren, Robert Roos
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Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. invită Comisia ca, atunci când 
elaborează noi programe ale UE, să 
analizeze în mod expres dacă fondurile 
pot fi utilizate rezonabil de IMM-uri ;

Or. en

Amendamentul 58
Peter Lundgren, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 1 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1h. invită Comisia să se asigure că 
măsurile de redresare sunt în beneficiul 
tuturor sectoarelor; subliniază că ar fi 
nedrept ca anumite sectoare să 
beneficieze de mai mult sprijin doar 
pentru că în aceste sectoare se desfășoară 
activități preferate de UE;

Or. en

Amendamentul 59
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
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aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel 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;

aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel mai puțin dezvoltate în 
contextul politicii de coeziune și insistă 
asupra importanței de a acorda sprijin 
IMM-urilor pentru perfecționarea forței 
de muncă din sector, punând un accent 
special pe competențele digitale și 
tehnologiile inovatoare; subliniază, de 
asemenea, importanța asigurării 
sinergiilor și a complementarităților între 
soluțiile de finanțare existente și 
evidențiază nevoia de a simplifica 
procedurile și de a reduce sarcina 
administrativă și costurile pentru 
beneficiari; subliniază că astfel de 
obiective ar trebui să fie complementare și 
să însoțească măsurile de garantare a 
competitivității și a dezvoltării atât ale 
sectorului transporturilor, cât și ale 
turismului, precum și a ocupării forței de 
muncă și să îmbunătățească condițiile de 
muncă în diferitele sectoare de activitate;

Or. en

Amendamentul 60
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările 
și regiunile cel 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 

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
sprijinite, economic și financiar, atât de 
statele membre, cât și de Uniunea 
Europeană, creând un sistem virtuos, 
coerent între state și ambițios, atât în ceea 
ce privește măsurile de garantare a ocupării 
forței de muncă, cât și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în diferitele sectoare 
de activitate;
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diferitele sectoare de activitate;

Or. it

Amendamentul 61
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel 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;

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel mai puțin dezvoltate în 
contextul politicii de coeziune; consideră 
că pentru a se asigura o tranziție lină a 
IMM-urilor la digitalizare trebuie să se 
ofere finanțări directe pentru învățarea și 
perfecționarea resursei umane a IMM-
urilor în vederea obținerii abilităților 
necesare digitalizării; 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. ro

Amendamentul 62
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul
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2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel 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;

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
realizate prin intermediul unor politici pe 
termen lung axate pe creștere, care să 
favorizeze competitivitatea IMM-urilor 
europene și să sprijine tranziția acestora 
către sustenabilitate și digitalizare, aspect 
deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel mai puțin dezvoltate în 
contextul politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 63
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Magdalena 
Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel 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;

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel mai puțin dezvoltate în 
contextul noului cadru financiar 
multianual și, în special, al politicii de 
coeziune;

Or. en
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Amendamentul 64
Mario Furore, Laura Ferrara

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel 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;

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, puse la dispoziție de statele 
membre și de bugetul Uniunii Europene, 
în așa fel încât să promoveze tranziția 
IMM-urilor către sustenabilitate și 
digitalizare, aspect deosebit de important 
pentru țările și regiunile cel 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, să îmbunătățească condițiile de 
muncă în diferitele sectoare de activitate și 
obiectivele acordului de la Paris;

Or. it

Amendamentul 65
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel mai puțin dezvoltate în 

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
încurajând competitivitatea lor în cadrul 
Pactului verde european, aspect deosebit 
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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;

de important pentru țările și regiunile cel 
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. en

Amendamentul 66
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel 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;

2. consideră că obiectivele „Strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” ar trebui să fie 
însoțite pe deplin de resurse financiare și 
de altă natură, pentru a le permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-
urilor către sustenabilitate și digitalizare, 
aspect deosebit de important pentru țările și 
regiunile cel mai puțin dezvoltate, dar și 
pentru regiunile ultraperiferice, insulare 
și îndepărtate, 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

Amendamentul 67
Josianne Cutajar

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

2a. subliniază că strategia privind 
IMM-urile ar trebui să se bazeze pe o 
abordare care pune cunoștințele pe 
primul loc, deoarece o forță de muncă 
calificată este esențială pentru dezvoltarea 
IMM-urilor și pentru a le permite 
acestora să facă față cu succes nu numai 
tranziției ecologice și digitale, ci și 
provocărilor tradiționale cu care se 
confruntă aceste întreprinderi; consideră 
că ar trebui să se acorde prioritate 
capacităților care lipsesc multor IMM-uri, 
cum ar fi alfabetizarea digitală, 
cunoștințele în domeniul achizițiilor 
publice și educația financiară, precum și 
competențele de gestionare a creditelor și 
a lanțurilor de aprovizionare; este de 
părere că asociațiile de turism, camerele 
de comerț și părțile interesate relevante 
pot juca un rol central în identificarea 
lipsei de personal calificat la nivel local; 
solicită elaborarea unei abordări specifice 
privind competențele 
microîntreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 68
Elena Kountoura, Kateřina Konečná
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că mii de IMM-uri din 
sectorul turismului se luptă să 
supraviețuiască, multe dintre acestea 
confruntându-se cu insolvența; solicită 
Comisiei și statelor membre să evalueze 
posibilitatea acordării unui sprijin de 
urgență consolidat, luând toate măsurile 
adecvate pentru a evita de urgență 
falimentul IMM-urilor viabile, incluzând, 
de exemplu, garanțiile și împrumuturile 



AM\1212340RO.docx 39/52 PE657.173v01-00

RO

ieftine și măsurile de plată a datoriilor 
restante, cum ar fi scutirea de taxe, 
amânarea rambursării împrumuturilor 
bancare și soluții de acoperire a riscurilor 
suportate de furnizorii de servicii până la 
reluarea fluxurilor turistice și de 
transport;

Or. en

Amendamentul 69
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este convins că reconversia și 
prosperitatea IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate în sectorul 
transporturilor sustenabile și al 
turismului sustenabil nu sunt necesare 
doar pentru a respecta cele mai recente 
obiective în materie de climă și de mediu 
ale Uniunii, ci și pentru a stimula 
redresarea și reziliența în perioada de 
după pandemia de COVID-19, și anume, 
prin crearea a numeroase locuri de 
muncă permanente de calitate;

Or. en

Amendamentul 70
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să elaboreze un 
plan de acțiune pentru a garanta buna 
funcționare a activităților de transport în 
caz de noi crize, creând securitate juridică 
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pentru întreprinderi și cetățeni și evitând 
modul necoordonat în care au fost tratați 
organizatorii de servicii de transport în 
timpul pandemiei COVID-19.

Or. en

Amendamentul 71
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la dificultățile de acces la liniile de 
finanțare ale BEI, cu care se confruntă 
majoritatea IMM-urilor, în special cele cu 
capitalizare mai redusă, și solicită o 
adaptare a condițiilor de acces la situația 
reală a IMM-urilor din diferitele state 
membre;

Or. pt

Amendamentul 72
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea unor 
programe destinate IMM-urilor din 
sectorul transporturilor și al turismului 
care să promoveze recalificarea și 
perfecționarea profesională a angajaților, 
pentru a facilita tranziția către o 
economie bazată pe date și a îmbunătăți 
competitivitatea IMM-urilor din UE 
datorită digitalizării; subliniază că, pentru 
a reduce decalajul digital, este necesar să 
se mărească proporția de absolvenți din 
domeniile STIM și să se abordeze 
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problema decalajului dintre femei și 
bărbați în acest domeniu; salută, în acest 
sens, agenda pentru competențe în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 73
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că strategia UE pentru 
IMM-uri nu ar trebui să se piardă în 
stimulentele pentru participarea IMM-
urilor la „proiecte importante de interes 
european comun” (PIIEC), ci să 
valorifice, în egală măsură, diferitele 
forme de participare a IMM-urilor la 
proiecte relevante la nivel local, regional 
și național, ca elemente de promovare a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
în UE;

Or. pt

Amendamentul 74
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. observă că, în cazul în care nu va 
putea fi evitat un val de falimente în 
sectorul turismului, societățile mari care 
vor supraviețui se vor găsi într-o poziție 
dominantă, ceea ce va conduce la prețuri 
mai mari pentru consumatori și la 
venituri mai mici pentru IMM-urile care 
au rezistat;
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Or. en

Amendamentul 75
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază rolul major pe care îl 
vor juca datele pe viitoarea piață a 
transporturilor, în special pentru a 
garanta incorporarea tehnologiilor de IA 
în acest sector; invită Comisia să își 
structureze spațiul de date privind 
mobilitatea ținând cont de nevoile 
specifice ale IMM-urilor din UE, prin 
facilitarea schimbului de date, prin 
îmbunătățirea calității datelor și prin 
promovarea interoperabilității datelor, 
stimulând astfel inovarea în acest sector și 
sporindu-i competitivitatea la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 76
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. susține crearea, redirecționarea 
și/sau consolidarea rolului organismelor 
publice dedicate exclusiv problemelor 
IMM-urilor, atât la nivel național, cât și 
la nivelul UE.

Or. pt

Amendamentul 77
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Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. observă că noile modele de afaceri 
ale IMM-urilor au potențialul de a le oferi 
femeilor oportunități mai bune și mai 
atractive în sectorul transporturilor; 
regretă că încă există disparități de gen în 
ceea ce privește antreprenoriatul și 
accesul la finanțare pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii conduse de 
femei; salută strategia europeană privind 
datele publicată de Comisia Europeană și 
solicită elaborarea unui plan de acțiune 
pentru a valorifica întregul potențial al 
antreprenoriatului feminin și pentru a 
stimula ocuparea forței de muncă de către 
femei în IMM-urile din sectorul 
turismului și al transporturilor.

Or. en

Amendamentul 78
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. susține conceperea și aplicarea 
unor politici financiare de sprijin adaptate 
la necesitățile IMM-urilor, atât în cadrul 
sistemului financiar, cât și la diversele 
niveluri ale administrației publice, pe plan 
național și european; subliniază 
importanța băncilor publice pentru 
sprijinirea IMM-urilor și pentru 
promovarea dezvoltării;

Or. pt



PE657.173v01-00 44/52 AM\1212340RO.docx

RO

Amendamentul 79
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază necesitatea de a 
concepe și a aplica măsuri de sprijin în 
domeniile formării de lideri și cadre de 
conducere, în domeniul gestiunii, al 
organizării, tehnologiei și comerțului, 
adaptate în special la nevoile 
microîntreprinderilor și, la scară mai 
mică, și pentru întreprinderile mici;

Or. pt

Amendamentul 80
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. ia act de potențialul pe care îl au 
IMM-urile din domeniul transporturilor 
în ceea ce privește decarbonizarea 
sectorului, contribuind la obiectivul de 
neutralitate a emisiilor de dioxid de 
carbon până în 2050; subliniază că sunt 
necesare programe ale UE care să 
sprijine, prin consiliere și finanțare, 
IMM-urile din domeniul transporturilor 
în adoptarea unor modele de afaceri care 
să promoveze obiectivele Pactului verde.

Or. en

Amendamentul 81
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

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

2f. consideră că este necesar un 
impuls puternic pentru politici și practici 
care să permită realmente accesul la 
fondurile UE pentru IMM-uri și în 
special pentru microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, luând în considerare 
ponderea lor reală în economie și 
deficiențele lor structurale, precum și 
particularitățile sectoriale și naționale 
existente;

Or. pt

Amendamentul 82
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. consideră că strategia UE pentru 
IMM-uri trebuie să aibă în vedere pe 
deplin și în mod permanent 
particularitățile naționale ale IMM-urilor, 
și pentru aceasta, în cadrul general 
comunitar, trebuie să se ia în considerare 
necesitatea de a acorda statelor membre o 
vastă autonomie națională;

Or. pt

Amendamentul 83
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2h. consideră că sunt necesare măsuri 
efective de protecție a IMM-urilor de 
puterea enormă, uneori zdrobitoare, de 
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negociere, dar și financiară și chiar 
politică a marilor întreprinderi și a 
grupurilor economice pe care le constituie 
acestea, în cadrul relațiilor economice 
stabilite între cele două categorii de 
întreprinderi; subliniază că aceste relații 
presupun fie că întreprinderile din prima 
categorie sunt furnizori pentru cele din a 
doua, fie că cele din prima categoria sunt 
cliente ale celor din a doua categorie 
(sfera de dominație a întreprinderilor care 
activează în cadrul unor monopoluri 
naturale sau oligopoluri, cum ar fi 
energia, sectorul bancar și al asigurărilor, 
comunicațiile și telecomunicațiile etc.);

Or. pt

Amendamentul 84
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-
numitelor platforme digitale; subliniază 
că este urgent necesar ca aceste platforme 
să fie reglementate la o scară mai largă, 
pentru a preveni concurența neloială și a 
asigura respectarea drepturilor 
lucrătorilor și a siguranței utilizatorilor; 
subliniază, în același timp, că este nevoie 
de măsuri specifice pentru modernizarea 
serviciilor de taxi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
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Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-
numitelor platforme digitale; subliniază 
că este urgent necesar ca aceste platforme 
să fie reglementate la o scară mai largă, 
pentru a preveni concurența neloială și a 
asigura respectarea drepturilor 
lucrătorilor și a siguranței utilizatorilor; 
subliniază, în același timp, că este nevoie 
de măsuri specifice pentru modernizarea 
serviciilor de taxi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-
numitelor platforme digitale; subliniază că 
este urgent necesar ca aceste platforme să 
fie reglementate la o scară mai largă, 
pentru a preveni concurența neloială și a 
asigura respectarea drepturilor lucrătorilor 
și a siguranței utilizatorilor; subliniază, în 
același timp, că este nevoie de măsuri 
specifice pentru modernizarea serviciilor 
de taxi.

3. recunoaște că o serie de autorități 
naționale, regionale și locale 
reglementează în prezent activitatea așa-
numitelor platforme digitale; subliniază că 
este urgent necesar ca aceste platforme să 
fie reglementate la nivelul UE, pentru a 
preveni concurența neloială și a garanta 
securitatea juridică pentru întreprinderi și 
clienți, respectarea drepturilor lucrătorilor 
și siguranța utilizatorilor;  subliniază, în 
același timp, că este nevoie de măsuri 
specifice pentru modernizarea serviciilor 
de transport și pentru a avansa către o 
mobilitate urbană inteligentă și 
sustenabilă.

Or. en
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Amendamentul 87
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-numitelor 
platforme digitale; subliniază că este urgent 
necesar ca aceste platforme să fie 
reglementate la o scară mai largă, pentru a 
preveni concurența neloială și a asigura 
respectarea drepturilor lucrătorilor și a 
siguranței utilizatorilor; subliniază, în 
același timp, că este nevoie de măsuri 
specifice pentru modernizarea serviciilor 
de taxi.

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-numitelor 
platforme digitale; subliniază că este urgent 
necesar ca aceste platforme să fie 
reglementate la o scară mai largă, prin 
armonizarea legislației europene pentru a 
preveni concurența neloială și a asigura 
respectarea drepturilor lucrătorilor și a 
siguranței utilizatorilor la nivelul întregii 
Uniuni; subliniază, în același timp, că este 
nevoie de măsuri specifice pentru 
modernizarea serviciilor de taxi.

Or. ro

Amendamentul 88
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-numitelor 
platforme digitale; subliniază că este 
urgent necesar ca aceste platforme să fie 
reglementate la o scară mai largă, pentru 
a preveni concurența neloială și a asigura 
respectarea drepturilor lucrătorilor și a 
siguranței utilizatorilor; subliniază, în 
același timp, că este nevoie de măsuri 
specifice pentru modernizarea serviciilor 
de taxi.

3. recunoaște că o serie de state și 
orașe au posibilitatea de a interzice sau de 
a reglementa atent activitatea așa-numitelor 
platforme digitale și subliniază necesitatea 
de a proteja mai mult IMM-urile 
europene; subliniază că sunt necesare 
măsuri adecvate de reglementare a 
acestor platforme, pentru a preveni 
concurența neloială și a asigura respectarea 
drepturilor lucrătorilor și a siguranței 
utilizatorilor; subliniază, în același timp, că 
este nevoie de măsuri specifice pentru 
modernizarea serviciilor de taxi.
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Or. it

Amendamentul 89
João Ferreira, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază eforturile mai multor 
orașe europene de a combate efectele 
negative ale închirierilor pe termen scurt 
asupra dreptului la locuință și așteaptă cu 
nerăbdare concluziile studiului în curs al 
Comisiei Europene, referitor la o 
eventuală reconciliere a dezvoltării 
economice și a interesului public, cu 
accent specific asupra IMM-urilor;

Or. pt

Amendamentul 90
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută inițierea de către Comisia 
Europeană a consultărilor publice în 
legătură cu pachetul legislativ privind 
serviciile digitale. Pachetul vizează să 
crească și să clarifice normele privind 
răspunderea platformelor online și să 
garanteze o mai bună supraveghere 
reglementară a activităților acestora.

Or. en
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Amendamentul 91
Lucia Vuolo

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sugerează să se ofere un sprijin 
imediat și concret IMM-urilor europene, 
pentru a răspunde provocărilor 
următoarei perioade de programare 
financiară;

Or. it

Amendamentul 92
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. recunoaște importanța 
angajamentului ferm față de principiul „a 
gândi mai întâi la scară mică”; se impune 
o adevărată aplicare a testului IMM-
urilor în evaluările impactului care vor 
avea sau ar putea avea efecte asupra 
IMM-urilor; rezultatul final al procesului 
legislativ ar trebui să se sprijine pe 
evaluări ale impactului bazate pe dovezi; 
încurajează statele membre și alte 
instituții ale UE să aplice testele IMM-uri 
în toate procesele de elaborare a 
politicilor.

Or. en

Amendamentul 93
Lucia Vuolo
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că este necesar să se 
monitorizeze piața transporturilor 
europene, garantând că fondurile publice 
sprijină toate întreprinderile aflate în 
dificultate, fără a distorsiona concurența;

Or. it

Amendamentul 94
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. recunoaște necesitatea de a 
asigura o bună reprezentare a IMM-
urilor în procesul de consultare publică 
pentru a garanta că punctele lor de vedere 
sunt colectate, analizate și reprezentate în 
mod adecvat și eficient în evaluările 
impactului;

Or. en

Amendamentul 95
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită garantarea unui acces mai 
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bun al IMM-urilor la achizițiile publice 
prin simplificarea procedurilor și 
promovarea dialogului pe piață. Licitațiile 
publice sunt din ce în ce mai împovărate 
de condiții excesive și, parțial, foarte 
complexe, cu excepția criteriilor de bază 
privind calitatea și prețul bunurilor și 
serviciilor. Unul dintre instrumentele care 
ar putea fi simplificate este documentul 
european de achiziție unic (DEAU), care 
ar trebui să devină mai ușor de utilizat;

Or. en

Amendamentul 96
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. solicită îmbunătățirea eficacității 
instrumentelor destinate să ajute IMM-
urile să facă față normelor și deciziilor 
neloiale sau discriminatorii dintr-o altă 
țară a UE și cere creșterea gradului de 
sensibilizare a întreprinderilor cu privire 
la disponibilitatea unor astfel de 
mecanisme de soluționare a problemelor; 
în special, trebuie sporită în mod 
substanțial sensibilizarea, având în vedere 
că unele sondaje efectuate în țări din UE 
evidențiază că doar 15 % din întreprinderi 
cunosc mecanismul SOLVIT și cu mult 
mai puține întreprinderi au decis să 
apeleze la acesta.

Or. en


