
 

Amendamentul 1 

 

PLANUL DE ACŢIUNE „ANTREPRENORIAT 2020” 

 

ECOS-V-043 

 

 

Articolul nr. 16 
 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

regretă faptul că rolul autorităţilor locale şi regionale 

nu se bucură în Planul de acţiune de 

recunoaşterea pe care o merită; 

regretă faptul că rolul autorităţilor locale şi regionale 

nu se bucură în Planul de acţiune de recunoaşterea pe 

care o merită, în ciuda faptului că autoritățile locale 

și regionale joacă un rol important, în mod inevitabil, 

la punerea în practică a obiectivelor în cadrul celor 

trei piloni ai Planului de Acțiune. 

 

 

 

Expunere de motive: Autoritățile locale și regionale, prin relație directă cu întreprinderi, 

precum și prin diferite programe și investiții joacă un rol semnificativ în educația 

antreprenorială, în crearea mediului stimulativ și în mobilizarea diferitelor grupuri sociale. 

 

 



 

 

 

Amendamentul 2 

 

PLANUL DE ACŢIUNE „ANTREPRENORIAT 2020” 

 

ECOS-V-043 

 

 

Articolul nr. 43 
 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

consideră că, pentru a încuraja internaţionalizarea 

întreprinderilor, ar trebui îmbunătăţite cunoştinţele 

de limbi străine atât ale întreprinzătorilor, cât şi ale 

elevilor şi studenţilor; 

 

consideră că, pentru a încuraja internaţionalizarea 

întreprinderilor, ar trebui îmbunătăţite cunoştinţele 

de limbi străine atât ale întreprinzătorilor, cât şi ale 

elevilor şi studenţilor, precum și cunoștințele 

aferente pieței comune a Uniunii Europene, respectiv  

posibilităților pieței globale.  

 

Expunere de motive: merită atragerea atenției la prezența antreprenorială la nivel mondial în 

sistemul școlar. Cunoștințele aferente, pot atrage interesul antreprenorilor potențiali și avea un rol de 

motivare în procesul de  învățare a limbilor străine 



 

  

Amendamentul 3 

 

PLANUL DE ACŢIUNE „ANTREPRENORIAT 2020” 

 

ECOS-V-043 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

După articolul nr. 58 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 

 

Constată că autoritățile locale și regionale, sunt 

capabile să lanseze programe, care va crească spiritul 

antreprenorial, al tinerilor în domenii de activitate, 

care sunt specifice în regiune, contribuind la 

dezvoltarea acelor domenii economice, respectiv la 

dezvoltarea regiunii. 

 

 

Expunere de motive : se poate încuraja spiritul antreprenorial ale tinerilor în primul rând în 

domeniile pe  care le întâlnesc de zi cu zi, sau ocupă în gospodărie. Mai ales, trebuie încurajași pe ntru 

ca aceștia să vadă posibilitățile oferite  în activitățile de zi cu zi, se observe valoarea muncii lor. 

Tradiții locale, meșteșugurile populației rurale, ascunde potențiale de afaceri, reînvățarea unui 

meșteșug, și astfel se vor crea piețe noi.  

 



 

Amendamentul 4 

 

PLANUL DE ACŢIUNE „ANTREPRENORIAT 2020” 

 

ECOS-V-043 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Articolul nr. 74 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

este de acord că economia ecologică oferă un 

potenţial de inovare considerabil şi că IMM-

urile s-ar putea concentra asupra acestui sector 

într-un mod mai eficace; 

este de acord că economia ecologică oferă un 

potenţial de inovare considerabil şi că IMM-urile s-ar 

putea concentra asupra acestui sector într-un mod 

mai eficace, subliniază, cu toate că sunt necesare 

investiții financiare pentru IMM-uri în  desfășurarea 

unei activități ecologice, care poate ridica probleme 

de finanțare în mai multe regiuni. 

 

 

Expunere de motive : tehnologia necesară pentru desfășurarea unei activități ecologice este aproape 

inaccesibilă în mai multe regiuni slab dezvoltate, pentru întreprinderi este imposibilă realizarea 

acestora din sursă proprie. E nevoie surse externe, deci o astfel de inovație poate ridica probleme de 

finanțare serioase și pe termen lung reduce competitivitatea. 



 

Amendamentul 5 

 

PLANUL DE ACŢIUNE „ANTREPRENORIAT 2020” 

 

ECOS-V-043 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Articolul nr. 75 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

face referire la rolul important pe care îl pot juca 

incubatoarele de afaceri şi iniţiativele de tip 

cluster în promovarea unui transfer mai 

eficient al competenţelor ştiinţifice şi a 

difuzării cunoştinţelor către economia reală şi 

în consolidarea competitivităţii economiilor 

regionale; încurajează comercializarea 

cunoştinţelor ştiinţifice; 

face referire la rolul important pe care îl pot juca 

incubatoarele de afaceri şi iniţiativele de tip cluster 

în promovarea unui transfer mai eficient al 

competenţelor ştiinţifice şi a difuzării cunoştinţelor 

către economia reală şi în consolidarea 

competitivităţii și forței de lobby a economiilor 

regionale; încurajează comercializarea cunoştinţelor 

ştiinţifice; 

 

 

Expunere de motive : Incubatoare de afaceri și inițiativele de tip clustere  sunt esențiale nu numai  

pentru competitivitate, dar aceste organizații sunt capabile, în mod colectiv, să  vizualizeze nevoile 

economiilor regionale și să reprezinte intereselor acestora, în comparație cu cele ale actorilor 

economici mari. 

 


