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SUGESTII

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

A. subliniază necesitatea unei integrări mai accentuate a politicilor Uniunii în favoarea IMM-
urilor în ceea ce privește inovarea, creșterea, internaționalizarea, productivitatea, 
reducerea birocrației, calitatea resurselor umane și responsabilitatea socială;

B. salută Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (COSME) precum 
și instrumentul prevăzut în cadrul inițiativei Orizont 2020; deplânge, totuși, bugetul limitat 
alocat programului COSME în cadrul financiar multianual (CFM);

C. salută în mod special măsurile prevăzute la articolul 7 din propunerea COSME destinate 
să promoveze antreprenoriatul și cultura antreprenorială;

D. consideră că măsurile de politică publică joacă un rol important pentru a susține și 
promova prestarea diferitelor servicii de sprijin pentru IMM-uri (cum ar fi incubatoarele 
de afaceri, birourile de transfer de tehnologie, consiliere, îndrumare etc.); consideră că 
crearea de rețele și schimbul de bune practici joacă un rol important în această privință;

E. observă că numeroase state membre nu oferă sprijin normativ întreprinderilor tinere și 
inovatoare și subliniază nevoia de a reduce fragmentarea diferitelor politici și instrumente 
privind IMM-urile la nivel european, național, regional și local;

F. solicită statelor membre să continue să aplice măsuri politice care să modeleze sistemele 
culturale și educaționale, prin crearea de parteneriate între universități și întreprinderi 
pentru a reduce diferența dintre mediul academic și piața muncii;

G. sprijină inițiativele la nivelul UE care favorizează accesul IMM-urilor la mai multe 
resurse financiare, deoarece acestea înlesnesc accesul întreprinderilor tinere și inovatoare 
la fonduri;

H. subliniază faptul că, în afară de rolul său ca platformă de comunicare socială, rolul 
internetului ca platformă prin intermediul căreia toți cetățenii pot lansa un serviciu sau un 
produs inovator adresat oricărui alt cetățean, astfel creând locuri de muncă și IMM-uri, 
reprezintă un principiu de bază al pieței unice digitale.


