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B7-0000/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aspectele legate de ocuparea forței de 
muncă ale reducerii la minimum a sarcinii normative impuse IMM-urilor și adaptarea 
reglementărilor UE la necesitățile microîntreprinderilor (2012/0000(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul Comisiei din 23 noiembrie 2011, intitulat „Reducerea la 
minimum a sarcinii normative impuse IMM-urilor – Adaptarea reglementărilor UE la 
necesitățile microîntreprinderilor” (COM(2011) 0803),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „EUROPA 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisei din 23 februarie 2011, intitulată „Revizuirea Small 
Business Act” pentru Europa (COM(2011)0078) și rezoluția sa din 12 mai 2011,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la piața unică pentru 
întreprinderi și creștere economică,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a 
Programului comunitar de la Lisabona: politica întreprinderilor mici și mijlocii pentru 
creștere economică și ocuparea forței de muncă,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la dezvoltarea potențialului 
de creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2010, intitulată ,,O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a 
forței de muncă”, (COM(2010)0682) și rezoluția sa din 4 octombrie 2011 referitoare la 
acest subiect,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 9,

– având în vedere întrebarea din 26 aprilie 2012 adresată Comisiei privind aspectele legate 
de ocuparea forței de muncă ale reducerii la minimum a sarcinii normative impuse IMM-
urilor și adaptarea reglementărilor UE la necesitățile microîntreprinderilor (O-
000000/2012 – B7-0000/2012),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât în UE există aproximativ 20,8 milioane de IMM-uri, ceea ce reprezintă un 
procentaj de 99,8% din numărul total de întreprinderi, și întrucât 19,2 milioane dintre 
aceste IMM-uri sunt microîntreprinderi cu mai puțin de zece angajați;
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B. întrucât, în 2010, IMM-urile și microîntreprinderile au oferit în total 87,5 milioane de 
locuri de muncă, ceea ce reprezintă mai mult de două treimi din numărul total de locuri de 
muncă din sectorul privat din UE 27;

C. întrucât IMM-urilor, în special noilor societăți, le revine meritul pentru majoritatea 
locurilor noi de muncă create în UE, care se ridică la 85% din noua cerere de forță de 
muncă din perioada 2002 - 2010;

D. întrucât IMM-urile au reprezentat 58,4% din valoarea adăugată brută (VAB) a sectorului 
privat din UE în 2010, fiind astfel factori-cheie pentru creșterea economică pe termen lung 
în UE, precum și pentru crearea de locuri de muncă durabile și de calitate și oferirea de 
posibilități de formare;

E. întrucât capacitatea UE de a valorifica potențialul de creștere și inovare al IMM-urilor va 
fi decisivă pentru prosperitatea viitoare a UE și, în special, pentru atingerea obiectivelor 
strategiei UE 2020;

F. întrucât IMM-urile exercită, de asemenea, un rol esențial prin contribuția lor semnificativă 
la inovare, stabilitate socială, coeziune și integrare socială, sprijinul pentru IMM-uri 
creând astfel un mediu favorabil pentru toți lucrătorii, garantând mijloacele de trai, 
împiedicând depopularea, consolidând comunitățile locale și reducând sărăcia;

G. întrucât aceste societăți poartă în mare parte și în mod disproporționat povara obstacolelor 
rămase pe piața internă și nu pot beneficia pe deplin de activitatea transfrontalieră la 
nivelul UE și întrucât sunt necesare eforturi sporite pentru a îmbunătăți accesul IMM-
urilor la piața internă și participarea lor pe această piață;

H. întrucât aceste societăți suportă totodată cel mai ridicat cost de conformare la legislația 
națională și europeană, în plus față de restricțiile cu care se confruntă în privința accesului 
la capital;

I. întrucât articolul 137 alineatul (2) litera (b) din Tratatul CE prevede că directivele 
adoptate în domeniul protecției sociale și a lucrătorilor „evită impunerea de constrângeri 
administrative, financiare și juridice de natură să împiedice înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii”;

J. întrucât efectele crizei financiare și economice asupra economiei UE au fost grave și 
generalizate, nu numai în termeni de creștere economică, ci și în termeni de niveluri de 
ocupare a forței de muncă, în special în cazul IMM-urilor;

K. întrucât UE trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea și potențialul de creștere prin 
promovarea economiei sociale de piață, prin sprijinul activ acordat inovării, investițiilor, 
învățământului profesional, formării pe tot parcursul vieții, transmiterii de cunoștințe și 
competențe și creării de locuri de muncă de calitate în noi domenii,

1. salută inițiativa Comisiei de a dezvolta în continuare conceptul de „a gândi mai întâi la 
scară mică” și propunerile de însoțire care încearcă să reducă costurile normative pentru 
IMM-uri și microîntreprinderi;
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2. reafirmă faptul că IMM-urile joacă un rol fundamental în economia europeană și 
promovează stabilitatea socială și că sunt esențiale pentru generarea unei creșteri durabile, 
crearea unor locuri de muncă decente și dezvoltarea de posibilități de formare; în plus, 
reamintește că IMM-urile asigură un punct esențial de ancorare la nivel local al producției, 
împiedicând astfel delocalizarea, care cauzează probleme de șomaj și favorizează 
dumpingul social;

3. recomandă statelor membre să încerce să creeze un mediu legislativ care să asigure IMM-
urilor un anumit grad de flexibilitate în materie de ocupare a forței de muncă, fără a aduce 
atingere aspectelor privind asigurările sociale;

4. regretă că numai câteva state membre au integrat un proces de testare a IMM-urilor în 
procesul lor decizional la nivel național; îndeamnă Comisia să transmită prevederile 
minime pentru implementarea sistematică a „testului IMM-urilor” la nivel național;

5. consideră că propunerea Comisiei potrivit căreia microentitățile ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al viitoarelor propuneri legislative, cu excepția cazului în care 
acestea trebuie să fie acoperite, ar putea reprezenta o strategie mai adecvată; solicită, cu 
toate acestea, o clauză de menținere a actualei legislații sociale, elaborată în așa fel încât 
să asigure protecția lucrătorilor;

6. subliniază că reducerea sarcinii administrative pentru IMM-uri și microîntreprinderi nu 
trebuie să aibă drept consecință reducerea protecției lucrătorilor, diminuarea drepturilor 
acestora, în special în caz de restructurare, sau deteriorarea sănătății la locul de muncă și 
reducerea obligațiilor de siguranță din partea societăților;

7. subliniază că reducerea sarcinii administrative pentru aceste societăți nu trebuie să 
submineze aplicarea efectivă a standardelor OIM și a Agendei sale privind munca 
decentă;

8. salută propunerea Comisiei de a crea o pagină specială de internet care să identifice 
principalele 10 acte legislative europene care plasează sarcini asupra IMM-urilor și invită 
Comisia să prezinte imediat propuneri pentru revizuirea acestor acte;

9. invită Comisia să se asigure că organizațiile IMM-urilor, ca parte din nou stabilita rețea de 
reprezentanți ai IMM-urilor și din adunarea anuală pe tema IMM-urilor, sunt informate în 
mod corespunzător cu privire la inițiativele și propunerile de politică ale UE; subliniază, 
în acest context, rolul la fel de important al Centrelor de Informare Europeană (CIE), care 
nu au reușit până acum să furnizeze un serviciu pe măsura așteptărilor și nevoilor 
întreprinderilor europene;

10. salută propunerea de creare a unui forum, ca parte a procesului de revizuire a Small 
Business Act, pentru a oferi posibilitatea unui schimb de bune practici în vederea 
garantării unei legislații favorabile IMM-urilor la nivelul statelor membre, având în vedere 
că reducerea birocrației este în mare parte o chestiune de ordin național, și încurajează 
Comisia să depună mai multe eforturi pentru a face ca statele membre să devină conștiente 
de nevoia de măsuri de dereglementare prin prezentarea unor exemple de proceduri 
verificate și testate și a unor valori de comparație;
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11. invită statele membre să încurajeze IMM-urile și microîntreprinderile să înființeze 
organisme reprezentative independente care să asigure o participare mai puternică și mai 
eficace la dialogul social european;

12. salută simplificarea metodelor de rambursare, ca parte a propunerii Comisiei de 
regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile structurale, dat fiind 
rolul important pe care aceste instrumente îl joacă în multe regiuni în promovarea 
spiritului antreprenorial și competențelor; solicită Comisiei să monitorizeze și să 
informeze Parlamentului cu privire la accesul IMM-urilor la finanțarea comunitară;

13. consideră că creșterea IMM-urilor este legată de spiritul antreprenorial, inclusiv de 
antreprenoriatul social; subliniază că societățile nou înființate și activitățile independente 
creează oportunități de ocuparea a forței de muncă, contribuie pe termen lung la crearea 
unor sectoare industriale și de servicii puternice și reduc excluderea socială; solicită, prin 
urmare, statelor membre să promoveze mentalitățile și competențele antreprenoriale la 
diverse niveluri de învățământ, consilierea personalizată pentru antreprenori și dezvoltarea 
unor competențe adecvate pentru angajații IMM-urilor; 

14. invită statele membre să promoveze învățarea de limbi străine prin intermediul formării pe 
tot parcursul vieții (formare profesională), în special pentru angajații IMM-urilor și ai 
microentităților, ca mijloc de îmbunătățire a accesului și participării acestor societăți la 
piața internă;

15. susține că orice măsură adoptată în sprijinul IMM-urilor ar trebui să poată fi aplicată și 
lucrătorilor independenți, în special în ceea ce privește diferitele forme ale sistemelor de 
asigurări sociale, prestațiile oferite în temeiul acestora și prevenirea riscurilor 
profesionale;

16. solicită aplicarea sistematică, în toate propunerile legislative, a articolului 9 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în special în ceea ce privește promovarea unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, garantarea unei protecții sociale adecvate și 
combaterea excluziunii sociale, precum și respectarea obiectivelor Uniunii în materie de 
dezvoltare și locuri de muncă;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 
Consiliului.


