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B7-0000/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de consultare TOP 10 și la 
reducerea sarcinii normative a UE impusă IMM-urilor

Parlamentul European,

– având în vedere Carta întreprinderilor mici și mijlocii, adoptată de Consiliul Uniunii 
Europene la reuniunea sa de la Feira din 19-20 iunie 2000,

– având în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)1,

– 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 3 martie 2010, intitulată „EUROPA 2020 – O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament din 30 noiembrie 2011 de instituire a 
unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii 
(2014-2020)(COM(2011)0834),

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 14 și 15 martie 2013 și Concluziile 
Consiliului Competitivitatea din 26 și 27 septembrie 2013,

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind monitorizarea și 
consultarea cu privire la reglementarea inteligentă pentru IMM-uri (SWD(2013)60),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Acțiuni subsecvente ale 
Comisiei în urma consultării TOP 10 a IMM-urilor cu privire la reglementările UE” 
(COM(2013)0446),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Reglementarea 
inteligentă - luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii” 
(COM(2013)0122) și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind monitorizarea și 
consultarea cu privire la reglementarea inteligentă pentru IMM-uri (SWD(2013)0060) 
care o însoțește,

                                               
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
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– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Programul privind o 
reglementare adecvată și funcțională (REFIT): rezultate și etapele ulterioare” 
(COM(2013) 0685),

– având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de afaceri2,

                                               
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0387.

– având în vedere articolul 115 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât mărirea competitivității IMM-urilor este un efort orizontal, care intersectează 
domenii de politică diferite;

B. întrucât IMM-urile suferă în mod disproporționat de pe urma unei sarcini administrative și 
normative inutile, deoarece capacitățile lor sunt limitate și întrucât legiuitorii Uniunii 
Europene au adoptat, în consecință, principiul de „a gândi mai întâi la scară mică”;

C. întrucât, conform unui sondaj Eurobarometru, 74 % dintre europeni consideră că UE 
generează prea multă birocrație;

D. întrucât aproape o treime din sarcina administrativă aferentă legislației din UE rezultă în 
principal dintr-o punere în aplicare disproporționată și ineficientă la scară națională, ceea 
ce înseamnă că s-ar putea economisi până la 40 de miliarde de euro dacă statele membre 
ar transpune legislația UE în mod mai eficient;

E. întrucât Parlamentul a declarat, în repetate rânduri, cum ar fi în Rezoluția sa din 23 
octombrie 2012, că simplificarea reglementărilor UE nu ar trebui să interfereze cu 
cerințele fundamentale ale UE în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, 
drepturile fundamentale ale lucrătorilor din UE sau principiile fundamentale ale legislației 
UE în materie de mediu;

F. întrucât majoritatea măsurilor legislative Top 10 identificate în comunicarea Comisiei 
erau deja în curs de implementare atunci când a fost publicată comunicarea, unele dintre 
propunerile legislative fuseseră deja prezentate în momentul consultării Top 10 și unele 
dintre ele sunt, în prezent, deja finalizate;

G. întrucât prezenta rezoluție nu cuprinde observații cu privire la acțiunile subsecvente, 
acestea urmând a fi formulate separat, cu alte ocazii, ci se axează asupra metodei de lucru 
aplicate de Comisie;

1. salută inițiativa Top 10 a Comisiei ca parte a exercițiului REFIT și ia act de promisiunea 
că acesta nu va rămâne un efort izolat, ci că ar trebui să constituie o componentă normală 
a unei proceduri de selecție; subliniază, însă, că o abordare Top 10 nu trebuie să se 
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substituie unei abordări politice orizontale sistematice axată pe diminuarea sarcinii 
administrative impusă de legislația UE, ci ar trebui considerată drept un exercițiu cu 
caracter exemplar;

2. în acest sens, salută și angajamentul Comisiei de a adopta reglementarea inteligentă ca 
parte integrantă a ciclului decizional și de a considera în mod specific REFIT drept un 
program continuu, reactualizat anual; 

3. solicită Comisiei să-și intensifice eforturile pentru a asigura că IMM-urile, în special cele 
novatoare, sunt încurajate să se dezvolte printr-un cadru normativ simplificat și o sarcină 
administrativă mai puțin împovărătoare în toate domeniile politice, dar mai cu seamă în 
sfera piețelor unice circumscrise producției, activităților digitale și serviciilor;

4. salută faptul că, de acu înainte, Comisia va integra tabloul de bord al IMM-urilor într-un 
tablou de bord REFIT anual; consideră că acesta este un pas în direcția bună dacă 
incorporează în mai mare măsură cerințele IMM-urilor în cadrul mai larg al acțiunilor de 
simplificare normativă. Subliniază, însă, că această amalgamare nu ar trebui să dilueze în 
vreun fel atenția specifică pe care Comisia o acordă IMM-urilor în cadrul acțiunilor sale;

5. subliniază că tabloul de bord anual preconizat ar trebui să traseze efectiv progresele 
legislative și în materie de punere în aplicare la nivelul UE și la cel național, inclusiv pe o 
dimensiune aparținând IMM-urilor; consideră că acest tablou de bord va ajuta IMM-urile 
să evalueze costurile sarcinii administrative generate de legislația UE sau de cea de la 
nivel național și va facilita monitorizarea, ceea ce va promova participarea constructivă a 
acestora la viitoarele consultări;

6. subliniază, însă, că orice evaluare ex post ar fi mai ușoară dacă evaluările ex ante sunt 
efectuate corespunzător; solicită, în consecință, următoarei Comisii Europene să lanseze o 
dezbatere cu privire la o nouă cultură a evaluării impactului în instituțiile europene, axată 
cu precădere asupra IMM-urilor și a persoanelor angajate în activități independente; 
consideră că o reformă ar trebui, de exemplu, să acorde o mai mare independență și 
competențe lărgite Comitetului de evaluare a impactului; recomandă, de asemenea, ca 
Parlamentul să facă în mai mare măsură uz de capacitățile sale de evaluare a impactului și 
de testare a IMM-urilor, în special înainte de a aduce modificări substanțiale propunerilor 
Comisiei;

7. invită Comisia și statele membre să elaboreze o aplicație online prin care administrația să 
indice dacă și în ce măsură viitoarele acte normative afectează IMM-urile, cum este, de 
exemplu, Mittelstandsmonitor-ul german, care indică, printr-un sistem simplu de 
semaforizare, dacă IMM-urile sunt foarte probabil afectate (roșu), probabil afectate 
(galben) sau neafectate (verde) de viitoarele acte normative;

8. salută cererea formulată de Consiliu în Concluziile sale din 14 și 15 martie 2013 privind 
reducerea, în mai mare măsură, a sarcinii normative globale, atât la nivelul UE, cât și la 
nivel național; 

9. regretă faptul că, până în prezent, IMM-urile nu au reușit să fructifice potențialul pieței 
unice și reamintește că numai 25 % dintre IMM-urile din UE27 desfășoară activități de 
export. Solicită Comisiei și statelor membre să conlucreze la eliminarea obstaculelor 
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transfrontaliere inutile care împiedică IMM-urile să facă mai mult pentru realizarea 
armonizării normative în statele membre; subliniază importanța finalizării Agendei de 
dezvoltare de la Doha (ADD) la cea de a 9-a Conferință ministerială din decembrie 2013, 
punând un accent deosebit pe facilitățile comerciale destinate IMM-urilor. Salută, în acest 
context, intenția Comisiei de a propune o declarație referitoare la TVA standardizată;

10. încurajează statele membre să oglindească, la nivelul lor, exercițiile REFIT și Top 10 
desfășurate la nivelul UE și să asigure diminuarea sarcinii normative a IMM-urilor și la 
nivel național; subliniază, de asemenea, că statele membre pot acționa cu deosebită 
eficacitate în sensul reducerii sarcinii normative impuse IMM-urilor prin evitarea supra-
reglementării la transpunerea directivelor europene în legislația națională; îndeamnă 
statele membre să facă uz de opțiunea simplificării regimului IMM-urilor în domeniile în 
care legislația UE o permite, cum ar fi în ceea ce privește informarea și consultarea 
lucrătorilor, igiena alimentară, deșeurile, mediul și contabilitatea anuală;

11. își reiterează poziția cu privire la exceptările generale ale IMM-urilor de la legislația UE, 
astfel cum a fost specificată într-o rezoluție a Parlamentului European din 23 octombrie 
2012, conform căreia exceptările nu ar trebui aplicate decât atunci când o testare 
corespunzătoare a IMM-urilor poate demonstra, în fiecare caz în parte, că nevoile 
specifice ale acestora nu pot fi satisfăcute prin soluții adaptate sau regimuri mai puțin 
stricte; subliniază că exceptările privind IMM-urile implică adesea riscul ca acestea să fie 
reglementate de un mozaic de norme naționale care ar favoriza fragmentarea și ar stânjeni 
accesul lor la piața internă;

12. salută prelungirea până în octombrie 2014 a mandatului acordat de Comisie Grupului la 
nivel înalt privind povara administrativă (HLGAB), conform solicitării formulate de 
Parlamentul European în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 și prevederilor programului 
COSME;

13. consideră că consultarea Top 10 este un exercițiu util și că rezultatul consultării constituie 
un semnal important din partea IMM-urilor și al organizațiilor care le reprezintă. Solicită 
Comisiei să continue acest exercițiu în mod regulat, cu ajutorul Eurobarometrului. 
Remarcă însă un dezechilibru semnificativ în ceea ce privește distribuția geografică a 
reacțiilor la consultarea Top 10. Invită Comisia să efectueze o evaluare ex post a 
motivelor aflate în spatele acestui dezechilibru, astfel încât să garanteze că informațiile 
colectate nu sunt viciate de un deficit de conștientizare sau de alți factori care ar 
distorsiona feedback-ul primit;

14. se așteaptă ca viitoarea Comisie să mențină responsabilitatea reglementării inteligente 
printre competențele Cabinetului Președintelui și o încurajează să lărgească rolul 
reprezentanților IMM-urilor;

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


