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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Politica industrială: creșterea competitivității” 
(COM(2011)0642), precum și documentul de lucru al Comisiei privind „adaptarea pentru 
competitivitate”;

2. subliniază că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au o contribuție esențială la 
eforturile pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 prin consolidarea creșterii 
economice și a coeziunii sociale și teritoriale; subliniază că criza economică și fiscală a 
avut un impact dramatic asupra poziției și perspectivelor multor IMM-uri și, în consecință, 
este nevoie urgentă de simplificarea normelor la nivel național și european în vederea 
facilitării accesului la finanțare, mai ales în cazul IMM-urilor aflate în faza de început a 
activității, sau inițiate de/angajând grupuri vulnerabil cum ar fi tineri și femei; observă că 
politica de coeziune este deosebit de utilă pentru soluționarea eficientă a situațiilor  în care 
statele trebuie să abordeze schimbările tehnologice necesare în vederea sporirii 
competitivității;

3. sprijină obiectivul Comisiei de a susține tranziția către o economie durabilă, mai puțin 
tributară dioxidului de carbon, pentru a asigura o creștere a competitivității pe termen 
lung; subliniază contribuția pe care politica de coeziune o aduce în acest domeniu;

4. sprijină planurile Comisiei de dezvoltare a economiei sociale, având în vedere importanța 
pe care aceasta o are în prezent în economia UE; în această privință, reamintește 
contribuțiile Fondului social european și ale Fondului european de dezvoltare regională;

5. recomandă Consiliului European să păstreze bugetul politicii de coeziune pentru 
următoarea perioadă de programare, întrucât fondurile structurale și de coeziune se 
numără printre cele mai eficiente instrumente ale UE în crearea de locuri de muncă și în 
creștere economică, în creșterea competitivității economiei europene și în sprijinirea 
IMM-urilor;

6. invită statele membre să încurajeze dezvoltarea și competitivitatea diferitelor tipuri de 
IMM-uri și să răspundă nevoilor lor distincte prin măsuri adaptate; subliniază contribuția 
Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) și a Fondului de coeziune la 
dezvoltarea și îmbunătățirea transportului, a energiei, a mediului și a infrastructurii în 
bandă largă și, prin urmare, la crearea unui mediu de afaceri favorabil care încurajează 
investițiile și consolidarea competitivității; subliniază necesitatea de a promova spiritul 
întreprinzător și de a crește sprijinul acordat IMM-urilor, recunoscând rolul de prim rang 
jucat de acestea în promovarea competitivității economice;

7. consideră că competitivitatea pe termen lung a IMM-urilor europene necesită o abordare 
bazată pe o economie durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 
recunoaște necesitatea unui sprijin suplimentar pentru cercetare, dezvoltare și inovare;  
subliniază rolul sprijinului acordat prin fondurile structurale pentru inovarea tehnologică, 
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organizațională și industrială; subliniază necesitatea de complementaritate între programul 
„Orizont 2020”, rolul politicii de coeziune în promovarea competitivității IMM-urilor și 
contribuția acestora la obiectivul de creștere inteligentă;

8. subliniază necesitatea unei mai bune coordonări și a unei sinergii îmbunătățite între 
diferitele politici europene, naționale și regionale și instrumentele care se adresează IMM-
urilor în mod direct; subliniază că politicile și instrumentele financiare actuale destinate 
sprijinirii IMM-urilor ar trebuie să fie abordate mai coerent și ar trebui să se completeze 
reciproc; subliniază necesitatea de a reduce fragmentarea și de a îmbunătăți și promova 
schemele de sprijin financiar consolidat pentru IMM-uri, în vederea asigurării grupării și 
coordonării îmbunătățite ale resurselor la nivel european, regional, național și local; 
subliniază că competitivitatea ar crește dacă investițiile și sprijinul acordat IMM-urilor ar 
fi adaptate la diversitatea regională;

9. solicită intensificarea dialogului cu Grupul Băncii Europene de Investiții și cu Fondul 
european de investiții pentru a explora posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea și 
facilitarea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii invită Comisia Europeană să includă în noile programe de cooperare teritorială 
sprijinul pentru crearea de IMM-uri sub formă de societăți mixte între regiunile statelor 
membre;

10. subliniază faptul că potențialul instrumentelor de inginerie financiară ar trebui exploatat în 
continuare pentru a permite atât dezvoltarea de proiecte strategice de calitate, cât și 
participarea actorilor din sectorul privat, în special a IMM-urilor, și a capitalurilor private 
la proiectele europene; din cauza faptului că în prezent aceste instrumente nu sunt 
îndeajuns utilizate, ca urmare a complexității lor ridicate, dezbaterea privind guvernanța 
acestora este foarte urgentă;

11. consideră că obiectivul finanțării IMM-urilor prin FEDER este de a spori competitivitatea 
în toate regiunile din Uniunea Europeană, cu scopul unei dezvoltări economice, sociale și 
teritoriale în conformitate cu obiectivele politicii de coeziune;

12. solicită ca în elaborarea politicilor să se țină cont de caracteristicile regionale, mai ales de 
cele ale IMM-urilor, acordând o atenție specială regiunilor și teritoriilor cu caracteristici 
teritoriale geodemografice speciale, cum ar fi regiunile ultraperiferice, insulele, regiunile 
montane și regiunile slab populate, precum și regiunile afectate de o schimbare structurală 
profundă, fără precedent, unde constrângerile structurale și geografice și impactul puternic 
al crizei economice împiedică serios competitivitatea și eforturile de promovare a ocupării 
forței de muncă; subliniază, de asemenea, importanța pe care o are în aceste regiuni 
sprijinul destinat acțiunilor comune întreprinse de centrele și de întreprinderile de formare 
în vederea favorizării spiritului întreprinzător;

13. invită statele membre să profite de beneficiile pe care le oferă administrarea electronică, 
să introducă soluții de guvernanță electronică și să depună eforturi pentru crearea unor 
puncte de contact unice pentru obținerea de informații privind oportunitățile de finanțare 
pentru IMM-uri cu scopul de a facilita accesul acestora la finanțare;

14. subliniază că fondurile structurale, prin intermediul instrumentelor financiare, ar trebui să 
continue să acorde finanțare IMM-urilor prin intermediul capitalului, al garanțiilor și al 
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împrumuturilor preferențiale și subliniază că procedurile administrative, mai ales la nivel 
național, ar trebui simplificate, și că ar trebui evitate diferențele semnificative în modul în 
care dispozițiile sunt aplicate de autoritățile de gestionare și, respectiv, de organismele 
intermediare;

15. subliniază faptul că fondurile structurale, și în special FEDER, reprezintă un instrument 
important pentru sprijinirea IMM-urilor inovatoare, prin creșterea competitivității lor, și, 
în special, a dezvoltării lor pe plan internațional, precum și faptul că, prin urmare, 
eligibilitatea pentru acest tip de sprijin ar trebui interpretată aici într-un sens cât mai larg 
posibil; îndeamnă regiunile ca, în programele lor operaționale, să se folosească de 
oportunitățile care le vor fi oferite prin reglementări;

16. subliniază necesitatea introducerii de stimulente financiare pentru crearea de noi locuri de 
muncă în IMM-uri;

17. subliniază faptul că, pentru sprijinirea IMM-urilor, aplicarea eficientă a politicii de 
coeziune depinde într-o mare măsură de modul în care aceasta este concepută și, prin 
urmare, implicarea autorităților locale și regionale încă din primele etape de conturare și 
dezvoltare a programelor operaționale pentru viitoarea perioada de programare este 
esențială;

18. solicită Comisiei în special să clarifice schemele de sprijin acordat de stat, în special în 
cazul IMM-urilor, urmărite în cadrul programelor de cooperare;

19. invită statele membre și autoritățile de la nivel regional și local să aplice, dacă este cazul, 
politici de evaluare a impactului, a sarcinii administrative și teste ale IMM-urilor, și să 
transpună cu strictețe Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale în vederea garantării eficacității generale a politicilor și a evitării efectelor 
negative asupra IMM-urilor; subliniază faptul că ar trebui să se asigure creșterea 
investițiilor în domeniul asistenței financiare și al formării pentru a se spori capacitățile 
administrațiilor regionale și naționale și gradul de cunoaștere a normelor de către acestea;

20. subliniază faptul că programele de cooperare europeană teritorială susțin activitățile de 
asociere în rețea și de schimb de cunoștințe și de tehnologie între organizațiile din diferite 
regiuni europene și ar putea constitui instrumente utile pentru crearea de noi oportunități 
de afaceri;

21. solicită Comisiei să se abțină de la modificarea definiției IMM-urilor, în afară de 
efectuarea adaptărilor necesare pentru inflație și alți factori economici variabili și de 
măsurile tranzitorii destinate eliminării posibilelor obstacole care frânează creșterea 
economică, cu excepția cazului în care o astfel de modificare ar fi benefică pentru IMM-
uri;

22. consideră că fondurile structurale și în special FSE joacă un rol important pentru 
dobândirea de cunoștințe și de competențe, pentru asocierea în rețea și pentru schimbul de 
bune practici; consideră că investițiile în capitalul uman și în proiectele de cooperare au o 
contribuție majoră la consolidarea competitivității IMM-urilor europene.
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23. subliniază importanța demonstrată a consultanței acordate IMM-urilor în vederea 
exploatării corecte a potențialului lor și a capacității de inovare, nu în ultimul rând în ceea 
ce privește accesul la piețele interne și la cele dintr-o țară terță, și sprijină Rețeaua 
întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network – EEN);

24. consideră, cu toate acestea, că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a informa IMM-
urile de existența acestui serviciu de consultanță;

25. consideră că serviciile Rețelei întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network –
EEN) ar trebui să se concentreze pe cerințele reale ale IMM-urilor și, prin urmare, 
consideră că asociațiile de IMM-uri ar trebui să fie mai strâns implicate în gestionarea 
rețelei;

26. solicită Comisiei, pentru a evita orice suprapunere, să creeze structuri noi numai după 
efectuarea unei reexaminări a finanțării, a unui inventar al serviciilor de consultanță 
disponibile în statele membre și a unei analize corespunzătoare a eficienței acestora, 
precum și a oricărei necesități demonstrate de creare de noi structuri;

27. subliniază faptul că este obligatoriu ca noile activități ale UE, cum ar fi cea menționată, să 
fi demonstrat o valoare adăugată cu privire la instrumentele existente; consideră că se 
poate găsi o astfel de valoare adăugată acolo unde există o deficiență din punct de vedere 
geografic sau de fond a pieței („lacune”) sau acolo unde este necesară o mai bună 
reprezentare a intereselor politicii comerciale a UE sau intensificarea eforturilor de 
colectare de informații pentru o bază de date referitoare la accesul la piață.
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