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B7-0000/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 
– relansarea spiritului de întreprindere în Europa
(2013/2532(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privind Planul de acțiune 
Antreprenoriat 2020 – relansarea spiritului de întreprindere în Europa (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

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

I. Spiritul de întreprindere și formarea antreprenorială

1. reamintește că aptitudinile și capacitățile economice și antreprenoriale reprezintă 
competențe esențiale în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și că, din cauza ratei 
scăzute de creștere economică și a numărului mare de șomeri în special în rândul tinerilor, 
este nevoie de măsuri ferme pe termen scurt și mediu în vederea consolidării 
antreprenoriatului;

2. recunoaște competențele statelor membre în domeniul formării economice și 
antreprenoriale; consideră că inițiativele UE ar putea și ar trebui să ofere un sprijin util 
statelor membre în exercitarea competențelor respective;

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu numărul în scădere al cetățenilor UE care iau în 
considerare posibilitatea de a lucra independent; este de părere că UE și statele membre ar 
trebui să își stabilească obiective concrete pentru ca antreprenoriatul să devină din nou 
mai atractiv ca alternativă la activitățile salariate;

4. salută măsurile și inițiativele propuse de Comisie privind formarea antreprenorială și 
solicită statelor membre să le pună neîntârziat în aplicare; 

5. consideră că Rețeaua reprezentanților IMM-urilor reprezintă un forum central pentru 
schimbul de cele mai bune practici și pentru evaluarea progreselor înregistrate în 
implementare;

6. salută introducerea preconizată a garanției pentru tineret, precum și disponibilitatea de a 
aloca fonduri suficiente în acest sens; subliniază importanța măsurilor prevăzute pentru 
sprijinirea antreprenoriatului și a formării antreprenoriale, deoarece acestea urmăresc 
crearea de locuri de muncă durabile și nu duc la apariția unor efecte de balast 
semnificative;

7. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte programul Erasmus pentru tinerii 
antreprenori și să sporească numărul punctelor naționale de contact, acolo unde este încă 
necesar; propune să se recurgă într-o măsură mai mare la structurile existente ale Rețelei 
întreprinderilor europene; consideră că se impune un obiectiv de 10 000 de schimburi/an; 
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8. propune ca statele membre să poată solicita fonduri suplimentare din Fondul european de 
ajustare la globalizare pentru măsuri pe termen scurt, cum ar fi acordarea de sprijin și de 
consiliere la înființarea unei întreprinderi;

9. propune interconectarea mai puternică a instrumentelor existente și viitoare de sprijinire a 
antreprenoriatului, precum Fondul social european, Fondul european de ajustare la 
globalizare, garanția pentru tineret și programul Erasmus pentru tinerii antreprenori, 
pentru a crea stimulente și sinergii pe plan național și local;

10. așteaptă ca viitoarea Comisie să facă din sprijinirea antreprenoriatului și a formării 
antreprenoriale o temă centrală în cadrul competențelor sale și să inițieze un parteneriat 
european care să permită evaluarea progreselor statelor membre, printre altele pe baza 
următoarelor criterii:

a. volumul fondurilor structurale utilizate pentru sprijinirea formării antreprenoriale, 

b. numărul persoanelor care participă la măsuri antreprenoriale în cadrul garanției pentru 
tineret,

c. numărul persoanelor care intenționează să înființeze o întreprindere;

11. solicită statelor membre să se angajeze să adopte până în 2015 strategii naționale în 
vederea integrării formării antreprenoriale în programele școlare (ciclul primar și 
secundar, învățământul profesional, superior și pentru adulți); subliniază importanța 
elementelor practice și interactive ale formării economice și antreprenoriale;

12. pledează pentru înființarea până în 2018 în cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie a unei comunități specifice de cunoaștere și inovare (CCI) intitulate „Cultură 
antreprenorială și formare antreprenorială”, care să dezvolte concepte inovatoare pentru 
formarea antreprenorială încă din copilărie, precum și stimulente pentru ca întreprinderile 
să se implice mai mult în acest domeniu;

II. Mediul antreprenorial și condițiile-cadru

13. salută măsurile propuse de Comisie pentru acest domeniu de acțiune și reamintește 
deciziile  corespunzătoare ale Parlamentului European din cuprinsul rezoluției „IMM-uri: 
competitivitate și oportunități de afaceri” din 23 octombrie 2012 și al rezoluției 
„Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor” din 5 februarie 2013;

14. salută eforturile Comisiei în vederea îmbunătățirii condițiilor fiscale pentru transferurile 
de societăți; consideră că este necesar să se îmbunătățească tratamentul fiscal al formelor 
inovatoare de finanțare, cum ar fi finanțările de grup sau finanțările realizate de investitori 
providențiali („business angels”); 

15. consideră că măsurile propuse pentru reducerea poverii administrative reprezintă o 
completare adusă principiilor prevăzute în Small Business Act; regretă că planul de 
acțiune nu menționează inițiative importante, precum măsurile de aplicare a testului IMM 
pe plan național sau activitatea viitoare a Grupului la nivel înalt al părților interesate
independente privind povara administrativă; solicită ca reprezentanții IMM-urilor să 
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coordoneze cele mai importante 10 măsuri subsecvente în cadrul serviciilor Comisiei;

16. subliniază importanța profesiilor liberale pentru antreprenoriatul din Europa; salută 
anunțul Comisiei de a crea un grup de lucru care să examineze particularitățile și nevoile 
profesiilor liberale; sugerează elaborarea unei carte europene a profesiilor liberale;

17. solicită o majorare substanțială a creditelor prevăzute pentru programul COSME în cadrul 
financiar multianual (CFM), în special în ceea ce privește instrumentele financiare;  
solicită înscrierea în continuare în CFM a programelor de microfinanțare (de exemplu 
Progress, JASMINE); 

18. atrage atenția că furnizarea unor alternative flexibile de finanțare este extrem de 
importantă pentru întreprinderile nou-înființate; subliniază că trebuie eliminată 
discriminarea fiscală între capitalul propriu și cel împrumutat, fiind recomandabilă 
introducerea unei deduceri fiscale pentru participare; 

III. Antreprenorii ca modele - ajungerea la grupuri-țintă specifice

19. sprijină introducerea unei zile europene a antreprenoriatului, care să se adreseze în primul 
rând presei și să reamintească succesele antreprenoriale din UE, atât din perspectivă 
economică, cât și socială;

20. subliniază potențialul major al femeilor antreprenori și solicită Comisiei să prezinte date 
fiabile pentru a putea evalua mai bine legislația existentă și elimina mai bine eventualele 
obstacole pentru femeile antreprenori;

21. subliniază că absența recunoașterii diplomelor și calificărilor profesionale străine 
reprezintă un obstacol semnificativ pentru migranții care intenționează să înființeze o 
întreprindere; solicită, prin urmare, să se ajungă neîntârziat la un acord în legătură cu 
Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale;

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


