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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 constituie coloana vertebrală a economiei UE, reprezentând 
aproape 59 % din valoarea adăugată produsă în UE; 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;

2. recunoaște faptul că, pentru ca statele membre să poată atinge obiectivele Strategiei 
Europa 2020, IMM-urile și microîntreprinderile trebuie să fie luate în considerare;

3. subliniază faptul că accesul la finanțare și costul acesteia, reglementările greoaie, costurile 
indirecte ale forței de muncă, accesul la piețele de export și capacitatea de a le dezvolta, 
perioadele medii de efectuare a plăților, precum și deficitul de competențe sunt bariere în 
calea lansării și a dezvoltării IMM-urilor;

4. salută sprijinirea IMM-urilor prin intermediul unor inițiative precum Programul Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, COSME și Orizont 2020; subliniază 
faptul că astfel de măsuri nu trebuie să creeze o birocrație suplimentară, ci trebuie să 
demonstreze o valoare adăugată a UE și un bun raport beneficii/costuri, precum și să 
completeze inițiativele statelor membre;

5. 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;

6. remarcă faptul că guvernarea electronică și ghișeele unice vor reduce procedurile 
administrative și vor crea noi oportunități de afaceri; remarcă faptul că un acces mai bun 
la piețele de achiziții publice poate ajuta IMM-urile să își deblocheze potențialul de creare 
de locuri de muncă;

7. remarcă faptul că costurile asociate conformării cu normele au un efect disproporționat 
asupra IMM-urilor, în special asupra microîntreprinderilor;

8. 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 ia în considerare 
„principiul numărului constant (one in/one out)”, care permite menținerea obiectivelor 
dispozițiilor privind sănătatea, siguranța și egalitatea și protejează principiul 
subsidiarității;

9. remarcă și sprijină cu fermitate accentul pus pe microîntreprinderi în cadrul unui „test 
IMM” consolidat (a se vedea COM(2011)0803), prin intermediul căruia sunt evaluate în 
mod sistematic toate posibilitățile existente, cum ar fi excluderea din domeniul de 
aplicare, dispozițiile individuale, perioadele de tranziție extinse sau regimurile mai puțin 
stricte.
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