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Ref.: Petiția nr. 0201/2011, adresată de Thérèse Bouvet, de cetățenie franceză, 
privind sprijinul acordat întreprinderilor mici 

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că, din 1988, administrează, împreună cu soțul ei, o întreprindere mică 
(TPE) pentru fabricarea matrițelor din metal pentru obținerea produselor din mase plastice. 
Aceasta afirmă că, dacă mai demult, Germania și Franța erau cele mai puternice în acest 
domeniu, în 1990, Portugalia a început să se impună pe piață, lucru care le-a creat dificultăți 
acestor două state membre, care au pierdut cote de piață semnificative. Potrivit petiționarei, în 
prezent, situația este mai gravă, deoarece Uniunea Europeană permite intrarea pe piețele sale a 
produselor de acest tip, care sunt fabricate în China. Din această cauză, întreprinderea 
petiționarei se află într-o situație economică foarte dificilă. Aceasta întreabă dacă Uniunea 
Europeană dispune de mijloace de sprijinire a întreprinderilor mici, cum este și a sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Comisia recunoaște rolul crucial pe care îl joacă IMM-urile în economia europeană și este cât 
se poate de conștientă că acestea au fost grav afectate de criza financiară și economică. 
Conform estimărilor recente, IMM-urile au pierdut în jur de 3,5 milioane de locuri de muncă 
în perioada 2008-2010. 

Din acest motiv, Comisia a plasat IMM-urile în centrul politicilor sale. Revizuirea 
Comunicării „Small Business Act” pentru Europa (SBA) adoptată în februarie 2011 prevede 
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un set cuprinzător de măsuri care se adresează deopotrivă statelor membre și Comisiei, cu 
scopul de a ajuta IMM-urile să depășească criza. Aceste măsuri se axează pe trei domenii de 
prioritate identificate de Comisie împreună cu statele membre și părțile interesate din cadrul 
IMM-urilor: îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, simplificarea mediului de 
reglementare (principiul „a gândi mai întâi la scară mică”) și sporirea accesului IMM-urilor la 
piețe. Statele membre și-au reînnoit angajamentul politic de a pune în aplicare SBA actualizat 
și, ulterior, de a lua inițiative în favoarea IMM-urilor în cadrul Consiliului Competitivitate din 
mai. 

Comisia a luat măsuri specifice în vederea îmbunătățirii accesului IMM-urilor la finanțare, 
care rămâne un lucru dificil. În general, IMM-urile europene se bazează pe credite bancare 
mai mult decât omologii lor din alte economii. Prin urmare, este esențial ca băncile să își reia 
rolul normal de a pune la dispoziție lichidități și de a sprijini investițiile în economia reală. 
Este, de asemenea, important să se sprijine și să se dezvolte în continuare piețe de valori 
pentru întreprinderile nou înființate și pentru întreprinderile inovatoare mici. În vederea 
monitorizării situației pieței și a încurajării de noi abordări pentru a îmbunătăți accesul IMM-
urilor la finanțare, Comisia a creat, la solicitarea vicepreședintelui Antonio Tajani, un „Forum 
privind finanțarea IMM-urilor” permanent care reunește reprezentanți ai sectorului financiar 
și organizații de afaceri.

Programele de finanțare UE nu sunt în general sub forma unui ajutor direct plătit de Comisie 
persoanelor sau întreprinderilor. În schimb, ajutorul este distribuit, în mod normal, prin 
autorități locale, regionale sau naționale, precum și prin intermediari financiari reputați, 
precum băncile și ocazional asociațiile cu capital de risc. 
În Franța, garanțiile și microcreditele pentru întreprinderile mici, care sunt susținute de 
finanțarea UE prin „Programul-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)”, sunt accesibile 
prin Socama, Siagi, Adie și Crédit Coopératif, care le furnizează. Vă rugăm să consultați 
următorul site internet pentru mai multe informații și detalii de contact din Franța: 
http://www.access2finance.eu/ro/Romania/cip/index.htm

Politica de coeziune joacă un rol important în restabilirea încrederii în economia reală prin 
sprijinirea investițiilor în capacitatea de producție a întreprinderilor și durabilității IMM-urilor 
pe termen mediu și lung. Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) finanțează parțial 
programul operațional regional 2007-2013 pentru Midi-Pyrénées. Acest program cuprinde 
două priorități, și anume: 1) consolidarea activelor de cercetare ale polurilor competitivității –
investiție totală de 250 de milioane de euro; 2) dezvoltarea competitivității întreprinderilor -
investiție totală de 454 milioane de euro, destinată, de asemenea, să consolideze 
competitivitatea IMM-urilor.

Fondul social european sprijină, de partea sa, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor și a 
șomerilor și ajută lucrătorii și companiile să se adapteze la schimbări și să se restructureze, 
sub rezerva respectării normelor UE privind ajutorul de stat. Sprijinul este disponibil prin 
programele operaționale gestionate la nivel regional și național. 

Dacă IMM-urile sunt puse în situația în care nu se pot evita disponibilizările, țara vizată 
(Franța, în acest caz) poate face o solicitare de finanțare de la Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG). Acest fond asigură asistență lucrătorilor disponibilizați ca urmare a 
globalizării (de exemplu, creșterea substanțială a importurilor în UE) sau a crizei financiare și 
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economice globale. FEG1 poate interveni în cazurile în care au loc 500 sau peste 500 de 
disponibilizări într-o perioadă de nouă luni în întreprinderile care operează în același sector 
economic și în una sau două regiuni adiacente de la nivelul NUTS II. 
Concluzie

Comisia nu poate interveni direct în mod ad hoc în cauza petiționarului. Cu toate acestea, se 
poate oferi sprijin local prin programele UE. 

Comisia sfătuiește petiționarul să contacteze biroul local al Rețelei întreprinderilor europene 
pentru a obține mai multe informații cu privire la oportunitățile de sprijin disponibile în cadrul 
programelor UE: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de 
instituire a Fondului european de ajustare la globalizare, JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


