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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că piața unică poate și ar trebui să fie relansată pentru a crea o creștere 
economică mai mare și locuri de muncă mai bune pentru întreprinderile europene, precum 
și pentru lucrătorii și consumatorii europeni;

2. consideră că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) reprezintă baza economiei 
europene și sunt principalele forțe motrice ale creării de locuri de muncă, ale ocupării 
forței de muncă, ale creșterii economice și ale coeziunii sociale în Europa; subliniază 
faptul că trebuie făcute eforturi mai mari pentru a îmbunătăți accesul și participarea IMM-
urilor pe piața unică, inclusiv pentru eliminarea tuturor barierelor din calea dezvoltării 
comerțului electronic, astfel cum s-a menționat în „Agenda digitală” 2010;

3. subliniază că una dintre problemele principale pentru IMM-uri pe timp de scădere a 
activității economice este accesul la finanțare; sprijină cu fermitate propunerea unui plan 
de acțiune pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor pe piețele de capital;

4. subliniază că principiul „a gândi mai întâi la scară mică” nu a fost încă pus în aplicare 
pentru a elimina constrângerile care limitează activitatea IMM-urilor; solicită o evaluare 
rapidă a inițiativei referitoare la IMM-uri („Small Business Act”) pentru armonizarea 
acesteia cu Strategia Europa 2020;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru continuarea negocierilor privind comerțul 
internațional; reamintește, în această privință, importanța includerii standardelor sociale în 
toate acordurile comerciale încheiate între UE și țările terțe;

6. salută revizuirea directivelor privind standardele contabile, în vederea simplificării 
obligațiilor de raportare financiară și a reducerii constrângerilor administrative, în special 
a celor care afectează IMM-urile;

7. reamintește necesitatea de a crea un mediu de reglementare mai favorabil IMM-urilor prin 
evaluarea atentă a impactului tuturor măsurilor legislative sau de reglementare noi asupra 
IMM-urilor;

8. subliniază importanța utilizării achizițiilor publice în vederea sprijinirii ocupării forței de 
muncă, a progresului social și a inovării; îndeamnă Comisia să lanseze inițiative pentru 
îmbunătățirea și facilitarea accesului IMM-urilor la achizițiile publice.    


