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SUGESTII

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

1. salută planul de acțiune al Comisiei și măsurile luate pentru a ușura accesul IMM-urilor la 
finanțare;

2. atestă faptul că IMM-urile contribuie în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă, 
creșterea sustenabilă și inovare;

3. ia act de faptul că criza financiară în UE a avut ca efect o serie de falimente ale băncilor 
din Europa și că, în consecință, împrumutătorii sunt mai puțin dispuși să acorde credite 
IMM-urilor, îngreunând accesul IMM-urilor la finanțare; 

4. solicită statelor membre să introducă proceduri rapide și ghișee unice pentru IMM-uri 
pentru a intensifica crearea de noi întreprinderi și a facilita accesul acestora la piețele 
internaționale; 

5. solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea băncilor naționale de investiții pentru IMM-uri și 
să ia măsuri care să permită băncilor existente de investiții pentru IMM-uri să își extindă 
activitatea în alte state membre, în conformitate cu condițiile existente în statele membre 
respective;

6. solicită Comisiei și statelor membre să le ofere antreprenorilor informații complete și 
actuale, disponibile în toate limbile UE, conținând referințe utile legate de accesul la o 
finanțare corespunzătoare; 

7. solicită statelor membre să reducă piedicile birocratice și să simplifice procedurile care 
blochează înființarea de noi întreprinderi și creează obstacole în calea funcționării IMM-
urilor;

8. solicită statelor membre să transpună Directiva „Întârzieri la plată” cât mai curând posibil;

9. îndeamnă Comisia și statele membre să aibă în vedere o simplificare fiscală pentru IMM-
uri care să sprijine mai bine investițiile, inclusiv cele transfrontaliere, precum și 
productivitatea și creșterea;

10. subliniază faptul că un cadru de reglementare echitabil și transparent la nivelul UE în 
domeniul achizițiilor publice este indispensabil pentru a permite IMM-urilor să aibă acces 
mai ușor la contractele publice.


