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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri
(2014/2209(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 5 februarie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului 
la finanțare al IMM-urilor1,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea 
Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „«Gândiți mai întâi la scară mică»: 
Prioritate pentru IMM-uri - Un «Small Business Act» pentru Europa” 
(COM(2008)0394),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Revizuirea „Small Business Act” 
pentru Europa” (COM(2011)0078),

– având în vedere sondajul Eurobarometru privind IMM-urile, eficiența resurselor și 
piețele pentru produsele ecologice (Flash Eurobarometer 342) și sondajul 
Eurobarometru privind rolul sprijinului public în comercializarea inovațiilor (Flash 
Eurobarometer 394),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (adoptat cu prilejul celei de-a 109-a 
sesiuni plenare din 3-4 decembrie 2014) referitor la Pachetul privind politica industrială,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și 
avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-
0000/2015),

A. întrucât IMM-urile reprezintă peste 98 % dintre întreprinderile europene și asigură peste 
67 % dintre locurile de muncă din Uniune; întrucât ele reprezintă coloana vertebrală a 
economiei Uniunii Europene, fiind factori importanți ai creșterii economice pe termen 
lung a Europei și ai oportunităților sustenabile de creare de locuri de muncă în cele 28 
de state membre; întrucât ele joacă astfel un rol important în ecosistemul industrial, 
împreună cu companiile cu capitalizare medie și multinaționale;

B. întrucât în prezent piața mondială a produselor și serviciilor ecologice este estimată la 
1 000 miliarde de euro pe an, apreciindu-se că această sumă se va dubla sau chiar tripla 
până în 2020, creând oportunități nemaipomenite pentru IMM-urile din Europa și în 
general pentru creșterea economică în UE;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0036.
2 Texte adoptate, P7_TA(2014)0032.
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C. întrucât Uniunea Europeană s-a angajat să reindustrializeze Europa prin investiții în 
sustenabilitate, competitivitate și inovare și susținerea acestora;

D. întrucât, deși crearea condițiilor pentru ca IMM-urile să transforme provocările legate 
de mediu în oportunități economice într-un mod durabil este unul dintre principiile 
Small Business Act, nu s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul politicilor, 
IMM-urile fiind adesea confruntate cu politici inconsecvente atunci când își încep 
activitatea și implementează standarde de mediu;

E. întrucât presiunea asupra IMM-urilor de a respecta standardele de mediu va crește atât 
din partea pieței, cât și a legislației;

F. întrucât, în ciuda eforturilor recente, IMM-urile au în continuare dificultăți în privința 
accesului la finanțare și întrucât programele UE tot nu reușesc să aducă o contribuție 
semnificativă la inovare;

G. întrucât companiile mici câștigă proporțional mai mult decât entitățile mari în urma 
acțiunilor de ameliorare a eficienței resurselor și ar trebui să beneficieze de mai multă 
atenție din partea factorilor politici; întrucât beneficiul potențial brut al creșterii 
eficienței resurselor este de 10-17 % din cifra de afaceri, în funcție de sectorul de 
activitate;

H. întrucât, deși accentul se pune în primul rând pe IMM-urile high-tech care pot furniza în 
mod direct inovații ecologice, trebuie susținute și alte companii care doresc să se 
conformeze normelor de mediu; întrucât eco-inovarea poate fi o idee pentru o nouă 
companie, dar și o măsură pentru a îmbunătăți întreprinderile existente în cadrul 
economiei ecologice;

I. întrucât, deși nu există o definiție acceptată unanim la nivel internațional a creșterii 
economice ecologice, există un consens în jurul ideii că este o combinație de creștere 
economică și sustenabilitate ecologică;

Aspecte generale

1. constată că ideea de creștere economică ecologică și oportunitățile aferente sunt legate 
de diferite sectoare precum economia circulară, eficiența energetică, eficiența resurselor, 
energia regenerabilă, gestionarea deșeurilor, reciclarea permanentă („cradle to cradle”); 
remarcă potențialul economic considerabil al acestor sectoare;

2. subliniază că creșterea economică ecologică ar trebui pusă într-o perspectivă largă și ar 
trebui să includă eforturile depuse în întreg lanțul valoric și în tot ecosistemul 
antreprenorial, inclusiv eforturile producătorilor industriali de a reduce amprenta 
ecologică a produselor, practicilor comerciale și serviciilor lor;

3. evidențiază faptul că economia noastră va trebui să țină cont de creșterea continuă a 
populației – 9 miliarde de oameni până în 2050 – și că resursele noastre naturale sunt 
limitate și deci ar trebui folosite într-un mod foarte eficient; pune în lumină noile soluții 
inovatoare la aceste provocări, cum ar fi noi produse, procese de producție, practici 
comerciale și servicii, precum și un nou cadru juridic care să le susțină;
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4. reamintește Comisiei și statelor membre că IMM-urile din Europa sunt foarte eterogene, 
variind de la afaceri de familie foarte tradiționale la întreprinderi cu dezvoltare rapidă, 
firme de înaltă tehnologie, microîntreprinderi, întreprinderi sociale și întreprinderi nou-
înființate și că, prin urmare, abordările pentru sprijinirea acestora trebuie să fie, de 
asemenea, diferite;

5. consideră că UE trebuie să își schimbe drastic cultura antreprenorială pentru a contribui 
la creșterea economică prin atragerea mai multor persoane care să înceapă o afacere 
proprie și căutarea mai multor oportunități de afaceri, inclusiv în creșterea economică 
ecologică, și prin acceptarea posibilității de a eșua și a asumării de riscuri; subliniază 
importanța plasării acestui aspect în centrul procesului politic; solicită statelor membre 
să asigure o perioadă de recuperare mai ușoară după falimentul unei afaceri, de exemplu 
modificând legile falimentului în așa fel încât să permită începerea unei noi afaceri la 
scurt timp după eșecul unei afaceri precedente, mai ales în sectoarele noi și inovatoare; 

Finanțarea inițiativelor ecologice

6. relevă faptul că în condițiile actuale, când accesul insuficient la surse corespunzătoare 
de capital de risc, mai ales în etapele incipiente, continuă să fie una dintre cele mai mari 
constrângeri în crearea și dezvoltarea de firme orientate spre creștere, planul de acțiune 
al Comisiei privind îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare pune foarte mult 
accentul pe capitalul speculativ ca modalitate posibilă de finanțare a creșterii; subliniază 
totuși că acest tip de finanțare este adecvat doar pentru un mic număr de IMM-uri, 
împrumuturile bancare rămânând principala sursă de finanțare, și că toate alternativele 
ar trebui dezvoltate de sectorul privat; pune în evidență potențialele oportunități de
finanțare care ar trebui explorate prin intermediul Fondului european pentru investiții 
strategice;

7. subliniază faptul că nu există un mod de finanțare bun la toate și solicită Comisiei să 
sprijine dezvoltarea unei game largi de programe, instrumente și inițiative adaptate, mai 
ales pentru noile modele de afaceri ale economiei ecologice, mergând de la instrumente 
de capitaluri proprii (precum investitori providențiali, finanțare participativă și sisteme 
alternative de tranzacționare), instrumente de cvasi-capital (inclusiv capital de tip 
mezanin) și instrumente de creanță (obligațiuni pentru companii cu credite mici, sisteme 
și platforme de garantare) și parteneriatele între bănci și alți operatori implicați în 
finanțarea IMM-urilor (experți contabili, asociații de întreprinderi și de IMM-uri sau 
camere de comerț), pentru a sprijini întreprinderile în etapele lor de înființare, creștere și 
transfer, ținând cont de mărimea, cifra de afaceri și necesitățile financiare ale acestora; 
invită statele membre să prevadă stimulente fiscale pentru aceste modele de finanțare; 
subliniază importanța revizuirii instrumentelor existente de sprijinire a IMM-urilor 
pentru a include noi oportunități de creștere economică ecologică;

8. constată că din cauza caracterului extrem de tehnic al multor planuri de investiții 
ecologice este esențial să se evidențieze importanța modelelor standardizate de risc și 
rentabilitate și importanța conceperii de noi modele pentru noi provocări și sectoare;

9. subliniază că întreprinzătorii, asociațiile de întreprinderi și organizațiile de sprijin ar 
trebui să fie mai bine informați în legătură cu posibilitățile de finanțare a tehnologiilor 
mai performante sau a serviciilor precum consultanța, instruirea și formarea în materie 
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de proiectare ecologică, managementul resurselor și oportunitățile de afaceri „verzi” și 
disponibilitatea de tehnologii, produse și servicii ecologice care le pot aduce beneficii în 
afaceri;

10. solicită Comisiei să se asigure că în etapa de implementare a „Planului de investiții 
pentru Europa” IMM-urile, îndeosebi cele nepoluante și inovatoare, vor fi principalii 
beneficiari ai sprijinului oferit în temeiul prezentei propuneri; 

Managementul cunoașterii

11. relevă importanța eforturilor active de colaborare intersectorială, care oferă posibilitatea 
de a face să prolifereze inovațiile și noile oportunități de creștere economică prin 
fertilizarea încrucișată a ideilor și conceptelor inovatoare; salută acțiunea din cadrul 
Orizont 2020 „Proiecte facilitate prin clustere pentru noi lanțuri valorice industriale” 
pentru a exploata mai bine potențialul de inovare al IMM-urilor, inclusiv soluțiile eco-
inovatoare și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor pe care le oferă; 

12. subliniază importanța transferurilor de cunoștințe și a schimbului, inclusiv 
transfrontalier, de cunoștințe între mai multe părți implicate, prin intermediul rețelelor 
informale, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi, pentru o mai bună informare 
în legătură cu tehnicile inovatoare existente și noi, cele mai bune practici, modalitățile 
de obținere a unei finanțări corespunzătoare, eventualele mecanisme de sprijin 
guvernamentale și cadrele legislative relevante care presupun parcursul administrativ 
cel mai ferit de birocrație;

13. notează rolul important al federațiilor sectoriale în furnizarea de informații concludente 
și consultanță privind tehnologiile ecologice, posibilitățile de finanțare și procedurile 
corespunzătoare; solicită Comisiei și statelor membre să se implice atunci când acest 
sprijin nu este disponibil; 

Cercetare, dezvoltare și inovare

14. subliniază necesitatea de a promova în continuare cercetarea și dezvoltarea de bază 
necesare pentru alte progrese tehnologice; subliniază importanța reindustrializării 
Europei, dată fiind importanța industriei manufacturiere pentru C&D&I și, implicit, 
pentru avantajul competitiv al UE în viitor;

15. subliniază importanța comercializării și valorificării de către companiile europene a 
rezultatelor C&D; solicită Comisiei și statelor membre să asigure un cadru de 
reglementare stabil și mecanisme financiare adecvate pentru a crea un mediu propice 
inițiativei economice și spiritului antreprenorial și a introduce mai repede pe piață noi 
produse, servicii și practici comerciale, îndeosebi în economia produselor ecologice; 

16. constată că, potrivit sondajului Innobarometer (Barometrul inovației) din mai 2014, 
doar 9% din totalul companiilor afirmă că au beneficiat de sprijin financiar public 
pentru activitățile lor de C&D&I din ianuarie 2011 până la data sondajului; subliniază 
necesitatea de a elabora proceduri ușor de parcurs de utilizatori pentru diferitele forme 
de sprijin;
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(De)reglementarea ca vector al creșterii economice

17. solicită statelor membre să evite crearea de bariere pe piața internă prin supra-
reglementare și să asigure o transpunere consecventă în legislația națională; invită 
Comisia să își intensifice eforturile de a trata problema supra-reglementării cu statele 
membre în cauză; subliniază necesitatea unei interpretări clare și uniforme la nivelul UE 
din partea autorităților de reglementare naționale și a unor norme transparente în 
domeniul achizițiilor publice, inclusiv în cel al achizițiilor ecologice și al achizițiilor 
virtuale, deoarece în prezent ele reprezintă o barieră serioasă în calea IMM-urilor 
dornice să își internaționalizeze activitatea și, totodată, o ocazie fantastică pentru statele 
membre de a fi printre primii care își adaptează condițiile;

18. apreciază decizia Comisiei de a retrage propunerile legislative caduce sau care prevăd 
prea multe obligații birocratice; solicită Comisiei să nu vină cu propuneri legislative 
care să ducă la o sarcină administrativă inutilă pentru companii și IMM-uri și să 
revizuiască legislația în vigoare cu scopul de a reduce sarcina administrativă actuală și a 
se adapta la noile modele de afaceri; subliniază, totodată, necesitatea unor acțiuni 
ambițioase pentru a realiza obiectivele UE în domeniul mediului;

19. reamintește importanța unei legislații neutre din punct de vedere tehnologic și care să 
favorizeze inovațiile și să permită ca diferitele tehnologii noi să fie testate și evaluate de 
piață; solicită statelor membre să utilizeze instrumente de piață în cadrul programelor 
publice de sprijin și să evite folosirea de subvenții care să distorsioneze piața; solicită 
Comisiei să elaboreze orientări comune pentru programele naționale publice de 
sprijinire a proiectelor de investiții ecologice pentru a crea un set de măsuri mai 
uniform;

20. apreciază că finanțarea publică trebuie canalizată mai curând către tehnologiile mature, 
care pot fi introduse pe piață la un cost sensibil mai mic, decât să fie utilizată pentru a 
forța aplicarea la scară largă a unor tehnologii imature și ineficiente din punct de vedere 
economic;

21. consideră că discontinuitățile întâlnite în unele industrii și tehnologii sunt adesea semnul 
unor hibe în legislația existentă; subliniază necesitatea monitorizării continue a 
legislației existente și a utilizării clauzelor derogatorii pentru anumite tehnologii 
inovatoare pentru a fi siguri că ele nu împiedică intrarea pe piață a noilor progrese 
tehnologice;

Diverse măsuri de sprijin 

22. consideră că dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, programele despre modul în care 
funcționează și interacționează piața, economia și sistemul financiar, precum și 
sensibilizarea față de problemele de mediu, ar trebui să facă parte din programa școlară 
de bază; consideră că un plan de afaceri bine pregătit este un prim pas către un acces 
mai bun la finanțare și către viabilitate; solicită Comisiei și statelor membre să includă 
fără întârzie educația financiară în programele lor de învățământ; sprijină, în acest sens, 
programul „Erasmus pentru tineri antreprenori”, conceput în vederea promovării culturii 
antreprenoriale și a dezvoltării pieței unice și a competitivității;
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23. remarcă importanța luării în discuție a modelelor de consum nesustenabile și a 
promovării schimbării în comportamentul consumatorilor; subliniază necesitatea unei 
educații corespunzătoare a consumatorilor și a promovării modelelor de consum mai 
responsabile față de mediu;

24. subliniază importanța facilitării înființării de noi întreprinderi de la zero sau desprinse 
din firme mai mari prin colaborarea cu institutele de cercetare și tehnologice și cu 
universitățile; 

25. consideră că spiritul antreprenorial al femeilor este o resursă nevalorificată de creștere 
economică și competitivitate a UE care ar trebui promovată și consolidată, și că ar 
trebui înlăturate toate obstacolele cu care se confruntă femeile pe piața muncii;

26. solicită Comisiei să studieze și să identifice sectoarele industriei europene unde pot fi 
create noi rețele și poli de activitate;

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sectoarele aferente creșterii economice ecologice oferă mari avantaje economice și ecologice 
IMM-urilor din UE, preconizându-se o creștere considerabilă a acestora în anii următori. 
Ideea de plecare este că această creștere economică poate merge mână în mână cu 
sustenabilitatea ecologică. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene și factori 
importanți ai creșterii economice și ai creării de locuri de muncă. 

Este important ca factorii politici să înțeleagă pe deplin potențialul economiei ecologice și să 
fie conștienți, totodată, de dificultățile cu care se confruntă în prezent IMM-urile, în principal 
în privința ecologizării produselor, proceselor de producție, practicilor comerciale și 
serviciilor pe care le oferă. Planul de acțiune verde pentru IMM-uri propus de Comisie este o 
inițiativă binevenită pentru a stimula IMM-urile să exploateze beneficiile creșterii ecologice.

În cadrul consultărilor cu părțile interesate din timpul redactării prezentului raport au fost 
ridicate multe chestiuni. Pe de o parte, există un consens larg în legătură cu gama largă de 
beneficii oferite de creșterea ecologică. În același timp mulți întreprinzători și multe IMM-uri 
și asociații sectoriale au scos în evidență mai multe probleme mari cu care se confruntă în 
prezent. Ele ar putea fi împărțite în următoarele categorii: finanțare, cercetare, dezvoltare și 
inovare, dobândirea cunoștințelor necesare și cadrul de reglementare în vigoare. 

Mai mulți participanți au subliniat, de asemenea, atitudinea generală de aversiune față de risc 
din rândul cetățenilor europeni. Încă din primele etape ale educației, tinerii ar trebui să aibă o 
idee despre antreprenoriat și despre ce presupune acesta ca, de exemplu, diferitele modalități 
de finanțare. De multe ori drumul spre succes trece printr-un eșec fiind, de asemenea, 
recunoscut că legislația privind falimentul este deseori prea strictă, ea nepermițând o 
redemarare ușoară după eșecul unei afaceri. 

În ceea ce privește finanțarea IMM-urilor, multe dintre problemele întâmpinate sunt bine 
cunoscute și identificate. Una dintre dificultățile majore în negocierea unui contract de credit 
este faptul că IMM-urile și creditorii nu dispun de informații suficiente unii despre ceilalți. 
Ambele părți sunt de acord că o comunicare mai bună ar îmbunătăți înțelegerea creditorilor 
față de nevoile unui IMM în materie de creditare și înțelegerea de către IMM-uri a diferitelor 
opțiuni de creditare. Capitalul speculativ, investitorii providențiali și finanțarea participativă 
ar trebui prezentate mai explicit ca alternative de finanțare la creditarea bancară obișnuită. 
Comisia ar trebui să ia în calcul gama largă de cereri de finanțare, în funcție de produs, 
mărimea companiei, tehnologie, inovare etc. atunci când concepe programe, instrumente și 
inițiative. Mai ales în cazul economiei ecologice, unde există încă unele incertitudini în 
privința rentabilității investițiilor din cauza noilor tehnologii și modele de afaceri, este 
necesară o paletă largă de instrumente. 

Un alt punct central în dezvoltarea oportunităților oferite de creșterea ecologică este nevoia de 
partajare și răspândire a cunoștințelor. Spre deosebire de întreprinderile multinaționale, de 
multe ori IMM-urile nu beneficiază de același acces la rețelele de cunoștințe pentru a putea fi 
la curent cu noile tehnologii sau să își transmită mesajul la potențiali clienți sau investitori. 
Din aceste motive, prezentul raport dedică o rubrică separată modului în care IMM-urile pot 
profita mai mult de pe urma cunoștințelor existente. Cele mai importante aspecte sunt 
colaborările intersectoriale pentru a pune bazele unor rețele informale și rolul crucial pe care 
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federațiile sectoriale îl pot juca și ar trebui să îl joace în această privință. Ideea, reflectată și în 
consultările cu părțile interesate, este că federațiile sectoriale și rețelele informale sunt 
principala sursă de informații despre tehnologii, furnizori, mecanisme de sprijin din partea 
guvernului etc. În cazul sectoarelor unde aceste platforme lipsesc, Comisia și statele membre 
ar trebui să se implice și să ofere servicii similare. 

Marele potențial al economiei ecologice poate fi exploatat la maximum numai dacă există 
cadrul corespunzător pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Deși diferitele mecanisme de 
sprijin public pot stimula C&D&I într-o anumită măsură, cel mai important catalizator este un 
cadru de reglementare și de investiții deschis, stabil și favorabil inovării. Acest lucru 
înseamnă un timp scurt de lansare pe piață, lăsarea pieței să decidă în privința câștigătorilor și 
luarea măsurilor necesare pentru ca produsele și tehnologiile potențial inovatoare să nu fie 
excluse din start. 

Acest aspect este tratat și în secțiunea din raport privind reglementarea, alt obstacol major în 
calea creșterii în general și a celei ecologice în special. Au fost evidențiate mai multe aspecte, 
atât în cursul consultărilor cu părțile interesate, cât și în timpul audierii de la comisia ITRE a 
Parlamentului European despre sprijinirea noilor întreprinderi inovatoare și a IMM-urilor, dat 
fiind că de prea multe ori avem de a face cu un exces de norme, obligații de raportare sau 
proceduri de candidatură constrângătoare. Mai exact, supra-reglementarea și interpretările 
diferite în rândul diferitelor autorități de reglementare îngreunează povara de pe umerii IMM-
urilor și reprezintă o barieră în calea funcționării pieței interne. Decizia Comisiei de a retrage 
unele acte legislative considerate a fi excesiv de împovărătoare poate fi deci salutată. Ea 
evidențiază faptul că primul lucru pe care ar trebui să îl facă Comisia și statele membre la 
elaborarea unei noi legislații este să se gândească bine ce problemă sau ce disfuncționalitate a 
pieței încearcă să rezolve.

În privința mecanismelor de sprijin, raportorul invită Comisia să întocmească orientări care să 
aducă la același numitor diferitele sisteme naționale pentru a se ajunge la un set de măsuri mai 
unificat. Unul dintre aspectele esențiale pe care trebuie să se axeze guvernele pentru a 
continua procesul de ecologizare a economiei ținând, totodată, strâns frâiele bugetului, este 
căutarea unor tehnologii mature, eficiente din punct de vedere economic. Ele nu ar trebui să se 
lanseze în susținerea la scară largă a unor inovații costisitoare. În acest caz, guvernele ar face 
mai bine să joace rolul de catalizator, sprijinind proiecte demonstrative la scară redusă care să 
ajute la dezvoltarea în continuare a tehnologiilor. 

Proiectul de raport se încheie prin punctarea altor câteva provocări importante, precum 
potențialul femeilor întreprinzători, informarea consumatorilor și măsurile de susținere a 
spiritului întreprinzător în general. 

Este limpede că există un potențial mare pentru creșterea ecologică, numai că acest potențial 
nu poate fi exploatat la maximum dacă nu sunt îndeplinite câteva condiții de bază. Printre 
aceste condiții se numără formarea unei mentalități mai întreprinzătoare, elaborarea de norme 
transparente și propice inovării, asigurarea unui acces mai diversificat la finanțare sau crearea 
mai multor oportunități de partajare a cunoștințelor.


