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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. remarcă faptul că IMM-urile sunt de importanță crucială pentru economia europeană în 
calitate de sursă de locuri de muncă și inovare. subliniază faptul că 23 de milioane de 
IMM-uri furnizează aproximativ 90 de milioane de locuri de muncă în sectorul privat al 
UE, 30 % provenind din microîntreprinderi și că 85 % din totalul locurilor de muncă noi 
din UE din perioada 2002- 2012 au fost create de IMM-uri, în special de firme noi1; 
observă în IMM-uri un potențial deosebit pentru promovarea și extinderea în continuare a 
unui sistem de formare profesională și ucenicie cu caracter dual pentru a facilita integrarea 
în viața profesională a tinerilor și a reduce astfel șomajul în rândul tinerilor;

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele membre să poată atinge obiectivele Strategiei 
Europa 2020 referitoare la o Europă inovatoare, inteligentă și favorabilă incluziunii, 
trebuie luate în considerare IMM-urile și microîntreprinderile și facilitată înființarea 
acestora, întrucât acestea au un potențial enorm de creare de locuri de muncă, îndeosebi 
locuri de muncă în rândul tinerilor contribuind, astfel, la reducerea sărăciei și a excluziunii 
sociale;  remarcă faptul că a deveni liber-profesionist și a înființa o microîntreprindere 
poate fi o opțiune bună și flexibilă, în special pentru femei;

3. subliniază faptul că IMM-urile sunt actorii principali în ceea ce privește realizarea în 
tandem a obiectivelor privind inovarea și sustenabilitatea, însă au nevoie de un cadru de 
reglementare stabil, pe termen lung și ambițios pentru a exploata la maximum potențialul 
de ocupare a forței de muncă al unei economii sustenabile; solicită, prin urmare, Comisiei 
și statelor membre să stabilească standarde de mediu și stimulente financiare pe termen 
lung, asigurând, astfel, un climat de investiții sigur;

4. recunoaște că IMM-urile joacă un rol important în asigurarea stabilității, coeziunii și 
integrării sociale, în special în regiunile care se confruntă cu efecte negative ale evoluției 
demografice; solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze IMM-urile să creeze un 
climat de muncă care să încurajeze lucrătorii să respecte standardele stabilite de legislația 
muncii, protecția muncii și a sănătății și, astfel, să contribuie la combaterea sărăciei și la 
bunăstarea socială;

5. 3. subliniază faptul că, în ciuda investițiilor sprijinite de UE, există încă bariere în calea 
lansării și a dezvoltării IMM-urilor, cum ar fi accesul limitat la finanțare și credite, lipsa 
transparenței și opacitatea în gestionarea fondurilor UE în unele state membre, costul 
finanțării, reglementările greoaie, accesul restricționat la piețele de export și capacitate 

                                               
1

Comisia Europeană (întreprinderi și industrie): „Performanțele și politicile statelor membre în domeniul 
competitivității: Consolidarea competitivității, ediția 2011”, 
(Comunicarea Comisiei Europene: „Politica industrială: Creșterea competitivității” (COM(2011) 0642 final) și 
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: ‘Member States competitiveness performance and policies 2011’ 
(SEC(2011) 1187)), section 3.4.4: Challenges faced by SMEs, p. 39. (Performanțele și politicile statelor membre 
în domeniul competitivității în 2011), secțiunea 3.4.4 Problemele cu care se confruntă IMM-urile p.39.
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limitată de a le dezvolta, perioade medii lungi de efectuare a plăților, precum și deficitul 
de competențe; subliniază faptul că întreprinzătorii, îndeosebi femeile, de multe ori nu 
beneficiază de sprijinul necesar și prin urmare, invită statele membre să adopte politici 
care să faciliteze accesul la credite pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor;

6. subliniază faptul că reducerea sarcinilor administrative nu trebuie să aibă drept rezultat 
neglijarea protecției sănătății și siguranței lucrătorilor; recunoaște totuși că sarcinile 
administrative și riscurile financiare pot duce la stres și la alte efecte negative asupra 
sănătății lucrătorilor și proprietarilor de IMM-uri și microîntreprinderi; subliniază, așadar, 
că este important să se acționeze astfel încât toate măsurile să fie proporționale și să nu 
descurajeze crearea și dezvoltarea IMM-urilor și a microîntreprinderilor;

7. subliniază importanța consultării cu partenerii sociali la planificarea acțiunilor naționale în 
vederea consolidării și promovării antreprenoriatului mic și mijlociu;

8. salută sprijinirea IMM-urilor prin intermediul unor inițiative precum Programul Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, COSME și Orizont 2020 care, 
printre alte beneficii, vor oferi lucrătorilor din sectorul IMM-urilor și al 
microîntreprinderilor posibilitatea de a-și dezvolta baza de competențe și cunoștințe; 
subliniază faptul că astfel de măsuri nu trebuie să creeze o birocrație suplimentară, ci 
trebuie să demonstreze o valoare adăugată pentru UE și un bun raport beneficii/costuri, 
precum și să completeze inițiativele statelor membre;

9. subliniază necesitatea implementării și aplicării unor măsuri de simplificare de amploare, 
inclusiv a unor metode de rambursare simplificate, pentru a permite IMM-urilor să ia 
parte la programele finanțate de UE;

10. subliniază faptul că facilitarea accesului la microcredit prin intermediul Instrumentului 
european de microfinanțare și al dezvoltării în continuare a acestui instrument în cadrul 
Programului pentru schimbări sociale și inovare socială pentru perioada 2014-2020 și al 
viitorului FSE trebuie încurajată, astfel încât în special cei care înființează 
microîntreprinderi și provin din pături defavorizate ale populației să poată beneficia de 
acces la instrumente financiare adecvate; solicită, în acest context, Comisiei să includă 
informații specifice privind cooperativele în instrumentele financiare administrate de 
Fondul european de investiții;

11. subliniază necesitatea de a susține IMM-urile pentru a încuraja investițiile în proiecte 
inovatoare, creând un mediu favorabil cooperării transfrontalier pentru a crea noi locuri de 
muncă sustenabile; subliniază, în acest context, că IMM-urile trebuie să se adapteze 
permanent la cererile tot mai numeroase ale pieței interne, pentru a fi competitive pe plan 
internațional și a accede mai ușor la noi piețe, țări terțe și achiziții publice, îndeosebi în 
țările emergente;

12. subliniază principiul „gândiți mai întâi la scară mică”; recunoaște avantajele comerțului 
electronic care permite IMM-urilor să aibă acces la piața unică și să își reducă costurile;
solicită Comisiei să ia măsuri pentru a garanta că Observatorul european al IMM-urilor 
include în analizele sale și întreprinderile din sectorul voluntariatului/non-profit;

13. subliniază necesitatea de a reduce costurile pentru IMM-uri în toate modurile, inclusiv 
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prin reducerea timpului necesar pentru procedurile administrative: dezvoltarea 
administrației electronice și ghișeele unice ar putea permite IMM-urilor să piardă mai 
puțin timp cu procedurile administrative și să găsească noi oportunități de afaceri; remarcă 
faptul că un acces mai facil la piețele de achiziții publice poate ajuta IMM-urile să își 
deblocheze potențialul de creare de locuri de muncă în vederea atingerii obiectivelor 
Strategiei Europa 2020; remarcă faptul că guvernarea electronică ar putea fi utilizată 
pentru a asigura accesul la toate informațiile relevante privind conformitatea cu legislația 
muncii și cu regimurile fiscale, precum și la informațiile privind accesarea la diferite 
niveluri a fondurilor europene, naționale și regionale și a mecanismelor de sprijinire a 
IMM-urilor și microîntreprinderilor;

14. remarcă faptul că în ceea ce privește serviciile transfrontalier, ghișeul unic poate, de 
asemenea, împreună cu partenerii sociali, să ofere informații detaliate în legătură cu 
condițiile de muncă în țara de destinație în care urmează să fie prestate serviciile.

15. remarcă faptul că lipsa infrastructurii adecvate în zonele rurale, de exemplu a accesului la 
internet în bandă largă, reprezintă o piedică serioasă în calea creării de locuri de muncă și 
a creșterii economice, în special pentru IMM-uri, microîntreprinderi, liber-profesioniști și 
„persoanele cu spirit de inițiativă”, care, în caz contrar, ar putea beneficia de locurile din 
afara orașelor și a zonelor cu chirii ridicate;

16. remarcă faptul că costurile asociate conformării cu normele pot avea un efect 
disproporționat asupra IMM-urilor, în special asupra microîntreprinderilor și că aceste 
costuri pot reprezenta un obstacol major în calea extinderii acestor întreprinderi și a 
capacității lor de a angaja și menține personal; încurajează statele membre să țină cont de 
acest aspect la revizuirea regimurilor lor fiscale și de securitate socială naționale;

17. statele membre nu trebuie să fie împiedicate să aplice la nivel național standarde mai 
ridicate decât standardele minime convenite în cadrul UE. subliniază că beneficiile pentru 
economia națională și economie în general trebuie corelate permanent cu costurile; 
subliniază mai ales că este necesar să se țină seama de faptul că mediul de lucru de înaltă 
calitate și locurile de muncă de înaltă calitate din Europa manifestă tendința de a reduce 
costurile cu îngrijirea medicală și de a reduce absenteismul cauzat de accidentele de 
muncă, bolile profesionale și invaliditate și acest lucru, prin impulsionarea productivității 
și a creșterii economice, poate avea, de asemenea, un impact asupra bugetelor naționale și 
a sustenabilității sistemelor de securitate socială;

18. în cadrul controalelor de verificare a adecvării, solicită identificarea domeniilor în care 
există sarcini excesive, inconsecvențe sau legislație ineficace în domeniul ocupării forței 
de muncă cu impact negativ asupra IMM-urilor; solicită Comisiei să asigure de 
îndeplinirea obiectivelor privind sănătatea, siguranța și egalitatea și respectarea 
dispozițiilor de natură socială;

19. subliniază că reducerea sarcinii administrative nu ar trebui să conducă la o punere în 
aplicare insuficientă a standardelor OIM  și a „Agendei OIM privind munca decentă” de 
către IMM-uri și microîntreprinderi;

20. remarcă introducerea unei dimensiuni a microîntreprinderilor în cadrul „testului IMM” 
consolidat (a se vedea COM(2011)0803), prin intermediul căruia sunt evaluate în mod 
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sistematic toate posibilitățile existente, cum ar fi excluderea din domeniul de aplicare, 
dispozițiile individuale, perioadele de tranziție extinse sau regimurile mai puțin stricte.
subliniază că ar trebui aplicată în forma cea mai simplă o nouă legislație socială și a 
muncii care să treacă „testul IMM” complex, care să garanteze conformitatea cu legislația 
europeană în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă, reducând, totodată, 
sarcina administrativă la minimul necesar pentru a îndeplini standardele stabilite prin 
tradițiile și uzanțele naționale; invită statele membre să analizeze cu atenție obiectivul 
vizat de legislația muncii și impactul introducerii de cerințe suplimentare care, în 
conformitate cu legislația UE, nu sunt necesare în mod explicit;

21. constată că internaționalizarea IMM-urilor este un proces care poate contribui la o mai 
bună ocupare a forței de muncă în UE și subliniază că, pentru a avea succes, IMM-urile au 
nevoie de servicii de asistență nu numai pe piețele terțe, ci și la nivel local; subliniază 
faptul că trebuie evitate piedicile administrative și birocratice și că toate inițiativele UE 
trebuie să respecte principiul subsidiarității și ar trebui să prezinte o utilitate suplimentară 
clară;

22. recomandă Comisiei și statelor membre să îmbunătățească condițiile existente pentru noii 
antreprenori, în scopul de a exploata mai bine potențialul ridicat al acestora de a crea 
locuri de muncă noi și durabile; subliniază necesitatea eliminării obstacolelor 
administrative cu care se confruntă IMM-urile în ceea ce privește angajarea lucrătorilor 
din alte state membre; în plus, invită statele membre să ofere informații de la o sursă unică 
întreprinderilor care doresc să investească și să creeze locuri de muncă într-un stat 
membru, menținând, totodată, modelul social european;
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