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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0000/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Subiect: Aspectele legate de ocuparea forței de muncă ale reducerii la minimum a sarcinii 
normative impuse IMM-urilor și adaptarea reglementărilor UE la necesitățile 
microîntreprinderilor

IMM-urile și microîntreprinderile reprezintă în prezent 99,8% din numărul total de 
întreprinderi și oferă 87,5 milioane de locuri de muncă, ceea ce reprezintă mai mult de două 
treimi din numărul total de locuri de muncă din UE. IMM-urilor le revine totodată meritul 
pentru marea majoritate a locurilor noi de muncă, acestea fiind astfel factori-cheie pentru 
creșterea economică pe termen lung. IMM-urile și microîntreprinderile suportă, cu toate 
acestea, cele mai mari costuri de conformare la legislația, ceea ce cauzează constrângeri în 
ceea ce privește potențialul lor de creștere și de creare de noi locuri de muncă.

1. Cum se va asigura Comisia că reducerea sarcinii administrative asupra IMM-urilor și 
microîntreprinderilor nu va avea drept consecință reducerea protecției lucrătorilor, inclusiv a 
sănătății în muncă și a obligațiilor privind siguranța și asigurările sociale? Este Comisia de 
acord cu faptul că reducerea sarcinii administrative pentru aceste societăți nu trebuie să 
submineze aplicarea efectivă a standardelor OIM și a Agendei sale privind munca decentă?

2. Cum va încuraja Comisia IMM-urile și microîntreprinderile să înființeze organisme 
reprezentative independente care să asigure o participare mai eficace la dialogul social de la 
nivel european? În ce mod va sprijini Comisia statele membre în promovarea unor astfel de 
organisme reprezentative?

3. Ce măsuri a luat Comisia pentru monitorizarea accesului IMM-urilor și 
microîntreprinderilor la finanțarea comunitară și la raportarea rezultatelor Parlamentului?

4. Este Comisia de acord că liber-profesioniștii trebuie să fie incluși în domeniul de aplicare al 
legislației menite să reducă sarcina normativă asupra IMM-urilor? Ce măsuri prevede 
Comisia pentru promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv a antreprenoriatului social, și a 
societăților nou înființate?
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