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SUGESTII

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

1. subliniază că IMM-urile oferă aproximativ 90 de milioane de locuri de muncă în UE, 
dintre care 30% provin de la microîntreprinderi, și că 85% din totalul noilor locuri de 
muncă au fost create între 2002 și 2012 de IMM-uri, în special de întreprinderile nou-
înființate1;

2. ia act de faptul că doar 7% dintre IMM-urile din Europa recurg la capitalul de risc și că 
60% dintre întreprinderi consideră că acesta nu se aplică în cazul lor; ia act, de asemenea, 
de faptul că un procent de 22% dintre întreprinderi sunt reticente la ideea de a-și finanța 
activitățile din fonduri de capitalul de risc2;

3. ia act de faptul că accesul la finanțare este esențial pentru finanțarea investițiilor 
întreprinderilor, pentru a garanta că acestea realizează potențialul lor de dezvoltare și 
pentru a facilita crearea de noi întreprinderi, ceea ce permite generarea de creștere și de 
locuri de muncă pe viitor;

4. salută sprijinul acordat IMM-urilor și microîntreprinderilor prin intermediul unor inițiative 
precum Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială (PSCI), 
Program pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME) și Programul 
Orizont 2020 care le oferă lucrătorilor din sectorul IMM-urilor și al microîntreprinderilor 
posibilitatea de a-și dezvolta baza de competențe și de cunoștințe;

5. subliniază că, în ciuda unor inițiative europene de succes, cum ar fi Directiva privind 
întârzierea efectuării plăților, există obstacole importante în calea creării și dezvoltării de 
IMM-uri, cum ar fi accesul restrâns la finanțare și costul finanțării, care pot afecta 
capacitatea IMM-urilor de a crea locuri de muncă și de a-și păstra personalul;

6. ia act de beneficiile pe care le implică noile forme de finanțare bazate pe programe 
inovatoare și care nu presupun recurgerea la împrumuturi bancare, cum ar fi 
împrumuturile inter pares, microcreditul, obligațiunile IMM-urilor și produsele de 
facturare;

7. ia act de faptul că lipsa de cunoștințe și de informații pot afecta atât finanțarea prin 
intermediul împrumuturilor, cât și finanțarea din capitalurile proprii ale IMM-urilor, ceea 
ce poate face ca unor întreprinderi potențial viabile să li se refuze finanțarea, dezvoltarea 
sau crearea de IMM-uri și microîntreprinderi viabile fiind astfel obstrucționată;

8. salută testul IMM3, care garantează că noile măsuri nu implică constrângeri 
disproporționate pentru IMM-uri;

                                               
1 Comisia Europeană, „Performanțele și politicile statelor membre în domeniul competitivității: Consolidarea 
competitivității, ediția 2011”.
2 BCE și Comisia Europeană, anchete privind accesul IMM-urilor la finanțare, 2009-2011.
3 COM(2011)0803.
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9. invită Comisia și statele membre să ia în considerare argumentele socioeconomice 
puternice în favoarea recurgerii la inițiativele europene existente, pentru a le oferi 
proprietarilor IMM-urilor existente și potențiale competențele, instrumentele și 
cunoștințele necesare pentru a gestiona eficient finanțele întreprinderilor;


