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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de 
afaceri

(2012/2042(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta întreprinderilor mici și mijlocii, adoptată în cadrul Consiliului 
Uniunii Europene de la Feira din 19 și 20 iunie 2000,

– având în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii1,

– avânt în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2011 intitulată „Politica 
industrială: întărirea competitivității” (COM(2011) 0642),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2011 intitulată „Small business, 
big world – un nou parteneriat pentru a ajuta întreprinderile mici să valorifice 
oportunitățile existente la nivel mondial” (COM(2011) 0702),

– 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 23 februarie 2011 intitulată „Revizuirea 
«Small Business Act» pentru Europa” (COM(2011)0078),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii –
«Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206),

– 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 propunerea de regulament a Comisiei din 30 noiembrie 2011 prin care se 
pun bazele unui Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici 
și mijlocii (2014-2020)2,

– având în vedere Raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței pe anul 2011 
(COM(2011)0642),

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2011 referitoare la aspecte practice privind 
revizuirea instrumentelor UE de sprijinire a finanțării IMM-urilor în următoarea perioadă 

                                               
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
2 COM(2011) 0834.
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de programare3,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării4,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la „Small Business Act”5,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele 
Comisiei pentru comerț internațional, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A7-0000/2012),  

A. având în vedere că 25 % din IMM-urile din UE au fost active internațional pe piața unică, 
însă numai 13 % au fost active internațional în exteriorul UE; având în vedere că numai 
24 % dintre micro-firme exportă bunuri sau servicii, comparativ cu 38 % dintre firmele 
mici și 53 % dintre firmele medii;

B. având în vedere că aproape o treime din sarcina administrativă aferentă legislației din UE 
rezultă dintr-o implementare națională ineficientă, ceea ce înseamnă că s-ar putea 
economisi 40 de miliarde de euro dacă statele membre ar transpune legislația UE în mod 
mai eficient6;

C. având în vedere că 85 % din toate noile locuri de muncă din UE, între 2002 și 2010, au 
fost create de către IMM-uri, în special de firmele noi; având în vedere că 32,5 milioane 
de oameni din UE sunt liber-profesioniști;

D. având în vedere că industria joacă un rol cheie în economia europeană și că industria 
producătoare generează 25 % din locurile de muncă din sectorul privat din UE și 
reprezintă 80 % din cercetarea și dezvoltarea privată;

1. „Întreprinderi mici într-o lume mare”

1. subliniază nevoia de soluționare a eșecurilor de piață ale IMM-urilor, cum ar fi capitalul 
financiar și uman limitat, precum și resursele organizaționale limitate; salută faptul că 
Comisia a luat inițiativa de a promova și susține activitățile economice ale IMM-urilor pe 
piețele externe, atât în interiorul, cât și în exteriorul UE;

2. subliniază varietatea incredibilă a IMM-urilor și faptul că trebuie să se facă diferențieri 
clare între diferitele situații și necesități comerciale;

                                               
3 P7_TA(2011)0057
4 P7_TA(2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 „Europa poate face mai mult” – un raport pentru cele mai bune practici in statele membre, în vederea 
implementării legislației comunitare în modul cel mai puțin împovărător; realizat de către Grupul la nivel înalt al 
părților interesate independente privind  sarcina administrativă, în 15 noiembrie 2011
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INFORMAȚII PENTRU IMM-URI

3. îndeamnă Comisia să lanseze portalul multilingv online, prevăzut în Comunicare, înainte 
de finele anului 2012; consideră că portalul ar trebui să fie ușor accesibil și intuitiv și nu ar 
trebui să fie redundant în raport cu portalurile deja existente;

4. este convins de faptul că RIE (Rețeaua întreprinderilor europene) reprezintă un instrument 
eficient de susținere a IMM-urilor în accesarea piețelor din interiorul și din exteriorul UE; 
este, totuși, de acord cu faptul că este nevoie de un nou model de guvernanță pentru RIE, 
în vederea creării unor sinergii cu structurile existente conduse de organizații naționale 
sau compuse din părțile interesate, pentru sporirea eficienței și pentru a permite o asistență 
personalizată;

5. este convins că RIE va deveni prima agenție la care vor recurge IMM-urile din UE numai
dacă funcționarea și guvernanța organizațiilor sale constituente sunt întărite și dacă există 
o informare pe scară mai largă cu privire la serviciile sale de asistență;

INVENTARIEREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ

6. consideră că programele de asistență finanțate din resursele publice ar trebui oferite în 
forma cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor, în special într-un moment în 
care economia UE încă își mai revine după cea mai gravă criză cu care s-a confruntat în 
ultimele decenii;

7. salută inițiativa de a supune numărul mare de scheme de asistență locale, regionale, 
naționale și europene unui „exercițiu de inventariere”; consideră că acest exercițiu ar 
trebui să includă o evaluare a eficienței schemelor comunitare de asistență existente; 
consideră că inventarierea ar trebui derulată la intervale regulate și ar trebui să servească 
drept bază pentru un sistem de analiză comparativă și de clasificare;

8. așteaptă propuneri specifice până la finele anului 2012, în vederea raționalizării și 
coordonării schemelor de asistență comunitară și pentru a crea cele mai bune sinergii 
pentru IMM-urile din UE, pe baza structurilor existente, acolo unde este fezabil, fără a 
crea o concurență nenecesară cu organizațiile naționale;

PROMOVAREA GRUPURILOR ȘI REȚELELOR COMUNITARE

9. susține sugestia de îmbunătățire a cooperării între diferitele asociații de afaceri, camere de 
comerț și alți actori privați activi în statele non-UE;

10. consideră că crearea de întreprinderi comune sau de alte tipuri de acorduri de parteneriat 
între sau cu IMM-uri trebuie promovată ca strategie de pătrundere pe piețele noi, de 
dezvoltare de proiecte de investiții directe în țările terțe și de participare la licitații; 
îndeamnă Comisia să mobilizeze resurse în vederea promovării unei astfel de cooperări 
transnaționale;

MĂSURI VIITOARE

11. recomandă Comisiei să analizeze toate dimensiunile privitoare la internaționalizare, 
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anume importul și exportul; constată că în Comunicare nu se pune un accent suficient pe 
această a doua dimensiune;

12. îndeamnă la o utilizare rațională a bugetului alocat pentru programul COSME și, în 
special, subliniază nevoia de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru IMM-uri; 
îndeamnă la simplificarea și raționalizarea diferitelor instrumente comunitare dedicate 
accesului la creditare sau la capitalul comun, în special pentru IMM-urile cu planuri de 
internaționalizare;

13. remarcă importanța antreprenorilor pregătiți, cu competențe, care pot face față 
provocărilor reprezentate de mediul de afaceri internațional; îndeamnă Comisia să 
promoveze programul „Erasmus pentru tinerii antreprenori” și să analizeze posibilitatea 
unui „Erasmus Mundus pentru antreprenori”, pentru a le da posibilitatea antreprenorilor 
talentați să dobândească experiență în și să intre în relație cu centrele de excelență din 
exteriorul UE;

14. salută propunerea Comisiei de revizuire a standardizării europene; subliniază nevoia 
existenței unui sistem mai coerent de standarde internaționale care să permită 
interoperabilitatea și să reducă obstacolele în calea accesului IMM-urilor pe piața 
internațională;

15. subliniază faptul că un regim simplu și eficient privind drepturile de proprietate 
intelectuală (DPI) este un element foarte important pentru promovarea internaționalizării 
IMM-urilor; consideră că IMM-urile au nevoie de o protecție eficientă a DPI pentru a 
încuraja dezvoltarea noilor tehnologii ca bază pentru activitățile lor internaționale; 

2. Sarcini administrative

Abordare legislativă

16. salută îndeplinirea obiectivului pentru 2012 privind minimalizarea sarcinilor 
administrative; îndeamnă Comisia să prezinte un obiectiv nou și ambițios de reducere în 
conformitate cu principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”;

17. subliniază dezamăgirea cu privire la aplicarea superficială și neuniformă a testării IMM-
urilor de către Comisie; insistă ca testarea IMM-urilor să reprezinte în mod sistematic un 
capitol fix al evaluării de impact; îi solicită Comisiei să clarifice de ce nu s-a derulat nicio 
testare a IMM-urilor, adecvată pentru pachetul de protecție a datelor;

18. consideră că excluderea prestabilită a microîntreprinderilor din orice documente 
legislative propuse nu reprezintă un instrument adecvat; îndeamnă în schimb la crearea 
unei micro-dimensiuni, ca parte inerentă a testării IMM-urilor, în care toate opțiunile 
disponibile să fie evaluate în mod sistematic, cum ar fi excluderea din aria de aplicabilitate 
sau prevederile individuale, perioadele extinse de tranziție sau un regim mai puțin 
împovărător;

19. îndeamnă la realizarea de îmbunătățiri cu privire la eficiența transpunerii dreptului 
comunitar în dreptul național; îndeamnă Comisia să ia în considerare înaintarea mai 
multor propuneri legislative, sub formă de regulamente;  îi solicită Comisiei să evalueze 
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măsura în care aplicarea „listei de verificare privind buna implementare a legislației 
comunitare”7 poate fi introdusă ca cerință;

20. îndeamnă guvernele naționale să aplice o abordare de tipul „conformitate sau explicare”, 
similară prevederilor privind guvernanța corporativă; subliniază că, în conformitate cu 
această abordare, guvernele ar trebui să justifice în mod adecvat prevederile de 
implementare, suplimentare celor solicitate de legislația comunitară; 

21. regretă faptul că numai câteva state membre au integrat o testare a IMM-urilor în procesul 
lor decizional național; îndeamnă Comisia să transmită prevederile minime pentru 
implementarea sistematică a testării IMM-urilor la nivel național;

22. îndeamnă la întărirea rolului rețelei reprezentanților naționali pentru IMM (SME Envoy) 
în comunicarea și coordonarea dintre statele membre și dintre nivelul național și cel 
european, în momentul transpunerii legislației; îndeamnă reprezentanții naționali pentru 
IMM-uri să fie independenți de ministerele individuale sau de direcțiile generale și să fie 
implicați activ în procedurile de testare a IMM-urilor;

Definiția IMM-urilor

23. constată evaluarea actuală a definiției IMM-urilor, care acoperă deja 99 % din toate 
întreprinderile din UE; subliniază că orice modificare ar trebui direcționată în vederea 
sporirii flexibilității și a diminuării factorilor care demotivează creșterea (de exemplu, prin 
extinderea perioadelor de tranziție la 3 ani), adaptând pragurile cifrei de afaceri și al 
bilanțului la evoluțiile economice și permițând o analiză mai diferențiată a fiecărei sub-
categorii;

24. confirmă planurile de creare a unei categorii separate intermediare (capitaluri medii) 
pentru societățile cu până la 1 000 de angajați; insistă ca orice astfel de nouă categorie să 
nu diminueze eficiența definiției IMM-urilor și să fie aplicată într-un număr limitat de 
sectoare, cum ar fi accesul la finanțare pentru cercetare și dezvoltare sau activitățile de 
internaționalizare; 

Măsuri suplimentare

25. subliniază că piața unică este un factor cheie care permite crearea celui mai bun mediu 
posibil pentru IMM-uri; regretă faptul că aceasta nu există încă în numeroase zone, în 
special cu privire la dimensiunea sa digitală; îndeamnă Comisia să promoveze 
implementarea pieței unice digitale până în anul 2015, pentru a forța statele membre să 
aplice legislația existentă și să facă noi propuneri în zonele în care încă lipsesc 
reglementările privind piața internă;

26. încurajează Secretariatul General al Comisiei, în cooperare cu asociațiile de afaceri și alte 
părți interesate, să creeze un premiu anual în cadrul colegiului comisarilor, pentru a onora 
deputatul care a aplicat principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” în modul cel mai 
eficient și de succes.

                                               
7 astfel cum a sugerat Grupul la nivel înalt privind sarcina administrativă
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3. Îmbunătățirea competitivității industriale și a IMM-urilor

27. salută Comunicarea Comisiei privitoare la îmbunătățirea competitivității industriilor 
europene; regretă faptul că nu se face referire nici la conceptul de protecție a 
competitivității, nici la evaluarea ex-post a legislației care afectează industria; îndeamnă 
Comisia să raporteze cu regularitate cu privire la progresele înregistrate în acest domeniu;

28. salută faptul că Comisia a recunoscut importanța sectorului de producție pentru creșterea 
durabilă și crearea de locuri de muncă în UE, în cadrul diverselor sale strategii și 
comunicări; reiterează nevoia unei politici industriale integrate, având la bază principiile 
economiei sociale de piață;

29. consideră că ieșirea din criza economică poate fi susținută numai prin creșterea 
antreprenoriatului și a IMM-urilor; subliniază importanța valorificării potențialului 
antreprenorial al tinerilor, al femeilor și al migranților;

30. îndeamnă statele membre să implementeze programe ambițioase având la bază motivații 
pentru promovarea antreprenoriatului; îndeamnă la includerea în aceste programe a 
măsurilor care îmbunătățesc accesul la finanțare și, de asemenea, îndeamnă la diminuarea 
cerințelor administrative și la includerea unei educații antreprenoriale suplimentare în 
curriculumul școlar; 

31. îndeamnă Comisia să elaboreze un plan de impozitare a IMM-urilor competitive, 
încurajând statele membre să își adapteze schemele de impozitare în vederea diminuării 
costurilor salariale obținute din activități extraprofesionale pentru societățile tinere și să le 
permită acestor societăți să își păstreze o proporție mai mare din profituri pentru a fi 
reinvestite în societate; sugerează ca planul să aibă la bază bunele practici și să includă 
proiecte pilot;

32. îndeamnă Comisia și statele membre să adopte măsuri specifice pentru promovarea 
antreprenoriatului social în Europa, în special prin îmbunătățirea accesului la finanțarea 
publică și privată și prin îmbunătățirea mobilității și recunoașterii lucrătorilor calificați;

33. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

În UE există aproximativ 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care 
reprezintă 99 % din totalul societăților.

Cumulat, IMM-urile oferă locuri de muncă pentru 75 de milioane de persoane (70 % din 
numărul total al locurilor de muncă din UE). De asemenea, între 2002 și 2010, 85 % din noile 
locuri de muncă create în UE provin de la IMM-uri. Aceste date demonstrează impactul pe 
care IMM-urile îl au asupra economiei UE și subliniază cât este de important ca legislatorii să 
caute oportunități de exploatare a dinamismului acestui sector, în beneficiul societății 
europene. Numai dacă UE reușește să îmbunătățească competitivitatea IMM-urilor și, în 
același timp, dacă adoptă măsurile care pot reduce sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile, atunci potențialul antreprenorilor europeni va fi dezvoltat și economia 
UE va fi impulsionată din nou în direcția creșterii. 

Industria joacă un rol cheie pentru economia europeană. Industria producătoare generează 
25 % din locurile de muncă din sectorul privat al Uniunii Europene și reprezintă 80 % din 
cercetarea și dezvoltarea private.

Raportorul consideră că documentele Comisiei, care se află la baza acestui raport, anume 
Raportul pentru reducerea la minimum a sarcinilor normative impuse IMM-urilor și cele două 
Comunicări ale Comisiei, una privind internaționalizarea IMM-urilor și cealaltă privind 
competitivitatea europeană,8 reprezintă un pas pozitiv și coerent în direcția revenirii după 
criza economică din 2008. INI va conține trei părți, fiecare dintre acestea făcând referire la 
una dintre propunerile specifice ale Comisiei, menționate mai sus. 

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII INDUSTRIALE ȘI A IMM-URILOR

Marea majoritate a actorilor împărtășesc opinia conform căreia dacă UE dorește să își revină 
din criză, atunci va trebui să întărească competitivitatea firmelor europene de toate 
dimensiunile. Pentru aceasta, este necesar un mediu care să favorizeze idei noi și activități 
economice noi. Acest tip de mediu favorabil antreprenoriatului nu este bine dezvoltat în 
Europa, acest lucru fiind cauzat de asemenea și de faptul că politicile industriale din statele 
membre variază în mod semnificativ de la un stat la altul. Totuși, realitatea ne arată că, pentru 
a obține o creștere durabilă și pentru a impulsiona economia, conform cerințelor strategiei 
Europa 2020, sunt esențiale și necesare politici industriale coerente și coordonate, din partea 
statelor membre, precum și modificări structurale profunde ale sistemului industrial al UE. 

Comunicarea Comisiei intitulată „Politica industrială: întărirea competitivității”, care este o 
nouă inițiativă anuală dedicată cu precădere competitivității statelor membre, prezintă noi idei 
                                               
8 Comunicarea privind „Politica industrială: consolidarea competitivității”
Comunicare privind „Small business, big world – un nou parteneriat pentru a ajuta întreprinderile mici să 
valorifice oportunitățile existente la nivel mondial”
Raportul Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind „Reducerea la minimum a sarcinii normative 
impuse IMM-urilor. Adaptarea reglementărilor UE la necesitățile microîntreprinderilor” 
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cu privire la ceea ce poate fi întreprins la nivel comunitar și are ca scop identificarea zonelor 
în care trebuie să se înregistreze progrese semnificative în direcția atingerii obiectivelor 
Europa 2020. Acestea au fost identificate ca fiind următoarele: (1) modificări structurale ale 
economiei; (2) caracterul inovator al industriilor; (3) durabilitatea și eficiența resurselor; (4) 
mediul de afaceri; (5) piața unică; și (6) întreprinderile mici și mijlocii.

Raportorul salută Comunicarea Comisiei și confirmă faptul că importanța centrală a industriei 
producătoare pentru o creștere durabilă și pentru ocuparea forței de muncă din Uniunea 
Europeană este recunoscută, atât în strategia UE 2020, cât și în Comunicarea privind o 
politică industrială europeană integrată. Raportorul este în asentimentul abordării generale 
prezentate de Comunicarea Comisiei, însă ar fi preferat ca documentul Comisiei să fi detaliat 
mai bine conceptul de protejare a competitivității, precum și evaluarea ex-post a legislației 
care afectează industria. 

În opinia raportorului, UE ar trebui să investească în programe care să aibă ca obiectiv 
identificarea potențialului antreprenorial al cetățenilor europeni ca alternativă reală la 
ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor, al femeilor și al migranților. Numai 
extinderea culturii antreprenoriale în UE și atragerea mai multor oameni în lumea 
antreprenoriatului prin programe ad hoc, stimulente – cum ar fi schemele de impozitare 
favorabile IMM-urilor și beneficiile fiscale, i-ar putea ajuta pe oameni să depășească teama de 
eșec și le-ar putea oferi curajul necesar pentru a-și începe sau a-și extinde activitatea. 
Consecințele firești vor fi crearea de noi locuri de muncă, mai multă inovare și o creștere 
economică mai mare a tuturor întreprinderilor, indiferent dacă acestea sunt orientate către 
industrie, servicii sau sectorul social. Acestea sunt lucrurile de care are nevoie Europa.

SMALL BUSINESS - BIG WORLD

Numai 25 % din IMM-urile din Uniunea Europeană au fost active pe plan internațional în 
cadrul pieței unice, în timp ce doar 13 % au fost active pe plan internațional în exteriorul UE. 
Deoarece UE trebuie să găsească noi surse de creștere pentru a oferi oportunități de angajare 
și de prosperitate pentru cetățenii UE, ar trebui să încurajeze prezența pe piața internațională a 
IMM-urilor. Oportunitatea unei creșteri a activității în exteriorul UE și în special în noile state 
emergente este ridicată, deși, din cauza numărului mare de firme mici care sunt legate de 
activitatea locală, potențialul neexploatat reprezentat de prezența pe piața internațională a 
IMM-urilor comunitare nu ar trebui exagerat. 

Printre motivele pentru care numeroase IMM-uri nu profită de oportunitatea de a se extinde 
dincolo de granițele UE se află nenumăratele obstacole cu care se confruntă IMM-urile atunci 
când încearcă să ajungă pe piața globală. Normele vamale complexe, reglementările și 
standardele tehnice neclare, lipsa accesului la informațiile de piață, dificultatea găsirii 
potențialilor clienți și a partenerilor adecvați reprezintă numai câteva dintre aceste obstacole. 

Promovarea și sprijinirea activităților economice ale IMM-urilor în afara UE reprezintă așadar 
o parte importantă a strategiei generale de competitivitate a Uniunii, astfel cum a fost 
prezentată aceasta în Comunicarea emblematică privind strategia Europa 2020 referitoare la 
politica industrială integrată, în versiunea revizuită a „Small Business Act” pentru Europa. 
Scopul Comunicării Comisiei este stabilirea unei noi strategii care va ajuta la crearea 
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condițiilor pentru implicarea în egală măsură a IMM-urilor în cadrul piețelor din exteriorul 
UE. 

Raportorul aderă la structura strategiei prevăzute în propunerea Comisiei și la majoritatea 
acțiunilor prevăzute în Comunicare, însă este convins că, pentru a fi mai eficientă, Comisia ar 
trebui să abordeze ambele dimensiuni ale internaționalizării, anume exportul și importul, în 
timp ce cea de-a doua dimensiune nu este subliniată îndeajuns în documentul Comisiei. 

În special, raportorul este în favoarea extinderii obiectivului și utilității RIE (Rețeaua 
întreprinderilor europene) și a lansării portalului multilingv online, care ar trebui să ofere 
informații specifice despre piețele prioritare, alături de detalii privitoare la diferitele servicii 
de asistență disponibile. Totuși, preocuparea sa principală este să se asigure că instrumentele 
disponibile la nivel european și național sunt coordonate și nu există redundanțe în acest sens. 
De fapt, în acest moment, este important să se raționalizeze cheltuiala resurselor publice.

În acest context, salută propunerea Comisiei, de realizare a unui „exercițiu de inventariere” a 
numărului mare de scheme de asistență locală, regională, națională și europeană. În același 
timp, raportorul consideră că exercițiul va genera rezultate numai dacă va evalua eficiența 
schemelor de asistență existente, fără a analiza doar care sunt aceste scheme. 

Informațiile dedicate IMM-urilor și sinergiile dintre IMM-uri sunt două elemente importante 
ale strategiei, care ar trebui dezvoltate ulterior, dacă UE dorește să impulsioneze într-adevăr 
prezența IMM-urilor europene pe piața globală. Din acest motiv, el susține ideea întăririi 
cooperării și a parteneriatelor existente între IMM-uri și partenerii locali, precum și crearea de 
noi forme pentru acestea. 

Raportorul ar dori ca Comisia să continue și să îmbunătățească programe de tipul „Erasmus 
pentru tinerii antreprenori” și să analizeze posibilitatea creării unui nou program care să le 
ofere antreprenorilor talentați posibilitatea dobândirii de experiență în centrele de excelență 
din exteriorul UE. 

SARCINI ADMINISTRATIVE

În 2007, Comisia a întreprins o acțiune importantă de simplificare a legislației comunitare, 
care a avut ca scop reducerea sarcinilor administrative ale întreprinderilor cu 25 % până în 
anul 2012. Acest exercițiu a avut un mare succes, dat fiind că reducerea efectivă a sarcinilor 
avute în vedere a fost egală cu 33 %, cu mult peste obiectivul stabilit de 25 %.

În 2011, în urma unei propuneri a președintelui Barroso, salutată de Consiliul European în 
iunie 2011, Comisia a demarat un nou proces de verificare a acquis-ului legislativ al UE în 
vederea punerii în aplicare a principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” și a identificării 
unor alte eventuale scutiri sau reduceri ale sarcinii normative care să fie aplicate IMM-urilor, 
în special microîntreprinderilor. În acest context, raportorul îndeamnă Comisia să prezinte un 
obiectiv de reducere nou și ambițios.

Raportorul subliniază importanța principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” și nevoia de a 
stabili acțiuni concrete pentru minimalizarea sarcinilor normative impuse IMM-urilor, în 
special cu privire la microîntreprinderi. În ceea ce privește ultima categorie de întreprinderi, 
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sugerează să se creeze o dimensiune specială pentru acestea, ca parte inerentă a testării IMM-
urilor. Conceptul unei scutiri generale predefinite nu este considerat adecvat. La modul mai 
general, raportorul consideră că rezultatele evaluării actuale a definiției IMM-urilor nu ar 
trebui să conducă la modificări majore ale definiției (în special nu cu privire la pragul ocupării 
forței de muncă). Orice modificări ar putea duce la o flexibilitate sporită și la diminuarea 
creșterii factorilor descurajanți. Mai mult, testarea IMM-urilor, care, în sine, reprezintă o idee 
bună, nu s-a dovedit eficientă în realitate, deoarece nu a fost aplicată în mod uniform de către 
Comisie. De asemenea, numai câteva state membre au integrat-o în procesul lor decizional 
național. Din acest motiv, raportorul consideră că ar trebui să se introducă cerințe minime 
pentru aplicarea sistematică a testării IMM-urilor la nivel național. 

CONCLUZIE

Cele trei documente ale Comisiei reprezintă un pas important în direcția unei politici europene 
mai coerente și mai coordonate privind IMM-urile. De fapt, abordează diferite probleme care 
împiedică exploatarea de către IMM-uri a întregului lor potențial. Comisia are puterea de a 
oferi informații statelor membre și ar trebui să joace rolul de „coordonator european”. 
Raportorul este convins că direcția aleasă de către Comisie pentru etapele viitoare este direcția 
corectă, însă speră ca implementarea noilor strategii să se facă cât mai curând posibil. De fapt, 
redresarea economică la nivel european este prea lentă și IMM-urile au nevoie de acțiuni mai 
rapide din partea UE.


