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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 prin consolidarea creșterii economice și a coeziunii sociale și teritoriale, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au o contribuție esențială la eforturile pentru 
atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020; observă că criza economică și fiscală a avut 
un impact dramatic asupra poziției și perspectivelor multor IMM-uri și că este nevoie 
urgentă de acces la finanțare;

3. 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;

4. subliniază necesitatea unei mai bune coordonării și a unei sinergii îmbunătățite între 
diferitele politici europene, naționale și regionale care abordează IMM-urile în mod direct; 
subliniază că inițiativele și instrumentele financiare actuale destinate sprijinirii IMM-
urilor ar trebuie să fie mai coerente și ar trebui să se completeze reciproc; subliniază 
necesitatea de a reduce fragmentarea și de a îmbunătăți schemele de sprijin financiar 
consolidat pentru IMM-uri, în vederea asigurării grupării și coordonării îmbunătățite ale 
resurselor la nivel european, regional și național;

5. subliniază că fondurile structurale ar trebui să continue să acorde finanțare IMM-urilor 
prin intermediul capitalului, al garanțiilor și al împrumuturilor și subliniază că ar trebui 
evitate procedurile administrative complexe, precum și diferențele semnificative dintre 
dispozițiile aplicate de autoritățile de gestionare și, respectiv, de organismele 
intermediare;

6. recomandă statelor membre și autorităților de la nivel regional și local să aplice, la 
nivelurile lor corespunzătoare, instrumentele promovate de Comisie, precum adaptarea la 
competitivitate, verificările adaptării și testele IMM-urilor, în vederea garantării 
eficacității generale a politicilor.


