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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor

(2012/2134(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un plan de acțiune pentru 
îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor” (COM(2011)0870),

– având în vedere programul Comisiei pentru competitivitatea întreprinderilor și 
întreprinderile mici și mijlocii, programul „COSME” (COM(2011)0834),

– având în vedere „Small Business Act pentru Europa” (COM(2008)0394) prin care se 
recunoaște rolul principal al IMM-urilor în cadrul economiei UE și care vizează 
consolidarea rolului jucat de IMM-uri, precum și promovarea potențialului lor de creștere 
economică și crearea de locuri de muncă prin diminuarea unui număr de probleme care se 
consideră că împiedică dezvoltarea IMM-urilor,

– având în vedere propunerea Comisiei de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc (COM(2011)0860),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, avizul Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avizul Comisiei pentru dezvoltare 
regională și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

A. întrucât instituirea de regulamente mai stricte, în special pentru instrumentele financiare, 
combinată cu criza economică, duce la un acces mai dificil la finanțare al IMM-urilor;

B. întrucât IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei Uniunii Europene și factori 
importanți ai creșterii economice și ai ocupării forței de muncă în cele 27 de state 
membre;

C. întrucât există tipuri diferite de IMM-uri care au necesități diferite,

Aspecte generale
1. salută planul de acțiune al Comisiei și setul vast de soluții pentru IMM-uri;

2. este de acord cu Comisia că succesul economic al Europei depinde în mare parte de 
creșterea economică bazată pe IMM-uri;

3. subliniază că, din cauza crizei, numeroase IMM-uri întâmpină dificultăți în accesarea de 
finanțare și că IMM-urile au nevoie să respecte criterii mai stricte de reglementare decât 
înainte;

4. subliniază responsabilitatea băncilor de a investi cu prudență în economie și, în special, în 



PE496.312v01-00 4/8 PR\912506RO.doc

RO

IMM-uri; observă că în unele state membre IMM-urile nu au probleme în accesarea de 
credite; subliniază că reducerea investițiilor la minimum poate duce la o criză a creditelor;

Diversitatea întreprinderilor mici și mijlocii
5. reamintește Comisiei că IMM-urile de la nivelul Europei sunt foarte eterogene, variind de 

la afaceri de familie foarte tradiționale la întreprinderi cu dezvoltare rapidă, firme de înaltă 
tehnologie și întreprinderi nou-înființate;

6. subliniază că planul de acțiune al Comisiei acordă în mod corect o atenție deosebită 
capitalului de risc ca un eventual mod de finanțare a creșterii economice, dar că acest tip 
de finanțare este adecvată numai pentru un număr mic de IMM-uri;

7. subliniază că nu există un mod universal de finanțare și solicită Comisiei să sprijine 
dezvoltarea unei game vaste de programe și instrumente adaptate, atât în ceea ce privește 
capitalurile proprii (precum investitorii providențiali, „crowd funding” și sistemele 
alternative de tranzacționare), cât și titlurile de creanță (precum obligațiuni pentru 
companii cu credite mici și sisteme de garantare);

Vulnerabilitatea IMM-urilor
8. alertează Comisia că au fost puse în aplicare multe regulamente noi și mai stricte fără o 

evaluarea globală și favorabilă incluziunii a impactului; îndeamnă Comisia să prezinte o 
astfel de evaluare, axându-se în special pe IMM-uri;

9. subliniază că IMM-urile se află adesea la capătul unui lung ciclu de viață și, prin urmare, 
sunt afectate cel mai mult de întârzierile plăților și perioadele scurte de plată ; salută, prin 
urmare, inițiativa Comisiei de a încuraja în mod ferm statele membre să accelereze 
punerea în aplicare a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăților;

Profesionalizarea antreprenoriatului
10. observă că lipsa antreprenorilor de cunoștințe privind finanțarea de bază limitează 

calitatea planurilor de afaceri și, astfel, limitează, de asemenea, succesul unei cereri de 
credit; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să asigure sprijin în materie de 
formare profesională potențialilor antreprenori;

11. consideră că ar trebui inclus un curs de antreprenoriat în sistemele de bază ale 
învățământului; consideră că un plan de afaceri bine pregătit este un prim pas către un 
acces mai bun la finanțare; solicită Comisiei și statelor membre să includă fără întârzie 
educația financiară în programele lor de învățământ;

12. subliniază că în unele state membre există deja bune practici în domeniul îmbunătățirii 
pregătirii antreprenorilor; solicită Comisiei să sprijine punerea lor în aplicare în alte state 
membre;

13. subliniază că este indispensabilă informarea periodică a antreprenorilor și a potențialilor 
antreprenori cu privire la inițiativele de formare, la finanțarea și programele asigurate de 
UE pentru IMM-uri;

14. subliniază că este indispensabilă orientarea antreprenorilor care au dat faliment;
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Transparența
15. observă că creditorii cunosc mai bine instrumentele de creditare decât antreprenorii, iar 

antreprenorii nu comunică întotdeauna deschis cu creditorii despre planul lor de afaceri și 
strategia lor pe termen lung; subliniază că această lipsă de informații creează dificultăți 
atunci când se discută o cerere de credit; solicită Comisiei să disemineze bunele practici 
existente privind soluții specifice pentru dialogul și schimbul de informații dintre creditori 
și antreprenori;

16. subliniază că, atunci când un creditor respinge o cerere de credit, el trebuie să informeze 
în mod adecvat antreprenorul cu privire la motivele respingerii și trebuie să ofere 
antreprenorului posibilitatea de a solicita o revizuire a deciziei; solicită Comisiei să 
definească linii directoare clare privind transparența;

17. observă că la rambursarea anticipată a unui credit IMM-urile trebuie să plătească 
pierderea finanțării și, adesea, o sancțiune suplimentară creditorului; ceea ce duce la un 
cost total prea ridicat pentru a fi suportat; solicită Comisiei să propună mai multă 
transparență în toate contractele privind rambursarea anticipată pentru IMM-uri și să 
studieze posibilitatea unui plafon maxim pentru a limita costurile acestui tip de 
operațiune;

18. observă că, atunci când acordă un credit IMM-urilor, creditorii solicită adesea, în plus față 
de o garanție bancară obișnuită, o garanție personală suplimentară; avertizează că reguli 
strice privind cerințele în materie de capital pot face creditorii să solicite aceste garanții 
suplimentare, care sunt un obstacol în accesarea de finanțare de către IMM-uri și solicită 
Comisiei să prezinte o propunere care are ca scop limitarea utilizării lor;

19. solicită statelor membre să reducă sarcina administrativă la înființarea și pe parcursul 
duratei de viață a IMM-ului; subliniază că este important să se reducă numărul de zile 
prevăzute pentru înființarea unei noi întreprinderi; solicită Comisiei să studieze bunele 
practici care urmează să fie aplicate în toate statele membre; solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea de a introduce un număr unic de identificare a IMM-urilor, stocat într-o bază 
de date unică europeană pentru IMM-uri, care să includă toate datele financiare și să 
permită IMM-urilor să depună mai ușor cereri pentru programe și finanțare la nivelul UE 
și la nivel național.

20. salută propunerea Comisiei de a promova utilizarea ratingurilor calitative ca un instrument 
de completare a evaluării calitative standard a bonității IMM-urilor;

Noi modalități de finanțare
21. salută noile programe de finanțare ale Comisiei care iau în considerare caracteristicile 

speciale ale IMM-urilor; solicită Comisiei să dezvolte în continuare finanțarea acordată de 
UE adaptată IMM-urilor; subliniază că ar trebui evitată fragmentarea finanțării și că 
finanțarea poate fi eficace numai atunci când are capacitatea de a acoperi o mare parte din 
necesitățile IMM-urilor în cauză;

22. observă că garanțiile privind capitalul sunt foarte apreciate și utilizate de IMM-uri și de 
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instituțiile de credit; salută eforturile Comisiei în acest sens; solicită statelor membre să 
pună în aplicare un cadru adecvat pentru garanțiile privind capitalul;

23. solicită Comisiei să consolideze și să optimizeze instrumentele de partajare a riscurilor ale 
Băncii Europene de Investiții;

24. observă că în unele state membre există în conturi bancare un cuantum-record de 
economii familiare; subliniază că activarea acestor economii familiare poate facilita 
accesul IMM-urilor la finanțare și poate stimula economia UE; solicită Comisiei să 
prezinte o propunere privind activarea acestor economii, de exemplu, prin introducerea de 
stimulente fiscale bazate pe bunele practici existente în statele membre;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. 
Ele reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și factori importanți ai creșterii 
economice din Uniunea Europeană. IMM-urile contribuie în mod semnificativ la crearea de 
locuri de muncă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Însă IMM-urile sunt vulnerabile, iar această situație devine evidentă ca urmare a crizei. Din 
cauza crizei, unii creditori au devenit mai prudenți în acordarea de credite IMM-urilor, uneori 
prea prudenți, în timp ce investițiile prea mici ar putea cauza o criză a creditelor. În plus, 
regulile noi și stricte privind, de exemplu, instituțiile financiare și cerințele în materie de 
capital, puse în aplicare atât de autoritățile naționale, cât și de cele ale UE, fac mai dificil 
accesul IMM-urilor la finanțare. De asemenea, IMM-urile se află adesea la capătul unui lung 
ciclu de viață și, prin urmare, sunt afectate cel mai mult de întârzierile plăților și perioadele de 
plată utilizate în prezent;

La discuțiile cu părțile interesate privind problemele întâmpinate de IMM-uri în accesarea de 
finanțare, au fost identificate diverse aspecte. Se pare că nu în toate statele membre creditorii 
sunt mai prudenți în acordarea unui împrumut IMM-urilor. În unele state membre există un 
cuantum-record investit în IMM-uri în anul curent.

Pe de altă parte, toate părțile interesate sunt de acord că autoritățile europene și naționale ar 
trebui să fie atente când instituie noi reguli privind cerințe în materie de capital. Deoarece nu 
există o evaluare globală a impactului care să acopere toate regulile diferite puse în aplicare, 
consecințele pentru sectorul financiar și accesul IMM-urilor la finanțare sunt foarte ambigue. 
Cu toate acestea, ar trebui evitată și o reacție exagerată a creditorilor la noile cerințe în 
materie de capital. 

Au fost menționate și alte probleme structurale, care existau deja și care nu au nicio legătură 
directă cu criza. Una dintre dificultățile majore în negocierea unui contract de credit este lipsa 
de informații dintre IMM-uri și creditori. Ambele părți sunt de acord că o comunicare mai 
bună ar îmbunătăți înțelegerea creditorilor față de necesitatea unui IMM de creditare și 
înțelegerea IMM-urilor față de diferitele opțiuni de creditare. Pe de altă parte, o monitorizare 
mai regulată a situației financiare și a cunoștințelor financiare ale IMM-urilor ar facilita o 
negociere mai rapidă.

Reprezintă o problemă pentru IMM-uri și transparența, de exemplu, în ceea ce privește 
rambursarea anticipată a unui împrumut. Pierderea finanțării și sancțiunea suplimentară nu 
sunt întotdeauna bine definite în prealabil. Uneori, costul total al unei rambursări anticipate 
este atât de ridicat încât este inaccesibil IMM-urilor, ceea ce face imposibilă revizuirea 
deciziei lor de investiții și de creditare. 

Din cauza cerințelor mai stricte în materie de capital, creditorii solicită adesea garanții 
personale suplimentare, în plus față de garanțiile bancare obișnuite. Aceasta poate crea încă o 
barieră în calea antreprenorilor în ceea ce privește înființarea unui IMM sau investițiile 
suplimentare în propriul IMM.



PE496.312v01-00 8/8 PR\912506RO.doc

RO

Chiar părțile interesate au sugerat unele soluții care ar putea îmbunătăți accesul IMM-urilor la 
finanțare: (1) profesionalizarea sectorului; (2) o cooperare și o informare mai bune în rândul 
IMM-urilor și al creditorilor; (3) o monitorizare mai regulată a situației financiare a IMM-
urilor; (4) stabilirea de reguli clare privind utilizarea garanțiilor (personale); (5) stabilirea de 
reguli clare privind rambursarea anterioară a creditului, eventualele sancțiuni și calcularea 
pierderii profitului.
În comunicarea intitulată „Un plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al 
IMM-urilor”, Comisia prezintă propuneri și soluții bune. Deoarece nu există „un IMM”, 
dorim să subliniem că nu există o soluție universală și că tipurile diferite de IMM-uri au 
necesități cu totul diferite.

Prin urmare, salutăm propunerea Comisiei, dar am dori să subliniem că numai pentru un 
număr mic de IMM-uri capitalul de risc, căruia i s-a acordat în mod corect atenție în planul de 
acțiune al Comisiei, este un mod adecvat de finanțare a creșterii economice. Prin urmare, 
solicităm Comisiei să sprijine, de asemenea, mecanismele alternative de finanțare.

În aceste vremuri de criză, familiile tind să aleagă să facă economii decât să consume. În 
unele state membre există în conturi bancare un cuantum-record de economii familiare. Prin 
urmare, dorim ca Comisia să studieze modul în care UE și statele membre pot facilita 
activarea economiilor, de exemplu, prin introducerea de stimulente fiscale. 


