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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană TUE, 
care se referă la piața internă, la dezvoltarea durabilă și la economia socială de piață,

– având în vedere Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii1,

– având în vedere Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale (Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților)2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 – 2020) și de 
abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE3,

– având în vedere rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de afaceri4,

– având în vedere rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la întreprinderile 
familiale din Europa5,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale6,

– având în vedere rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 
multianual, resursele proprii și planul de redresare7,

– având în vedere rezoluția sa din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii 
extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 20208,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 23 februarie 2011 intitulată „Revizuirea 
«Small Business Act» pentru Europa” (COM(2011)0078) și Rezoluția Parlamentului 
European pe această temă din 12 mai 20119,

1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
2 JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 33.
4 JO C 68 E, 7.3.2014, p. 40.
5 JO C 316, 22.9.2017, p. 57.
6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
7 Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
8 Texte adoptate, P9_TA(2020)0206.
9 JO C 377 E, 7.12.2012, p. 102.
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– având în vedere comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulată „Un plan de 
acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor” (COM(2011)0870),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 7 martie 2013, intitulată „Reglementarea 
inteligentă – luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii” 
(COM(2013)0122),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016 intitulată „Viitorii lideri 
ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora” 
(COM(2016)0733),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic 
european (COM(2019)0640),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru 
IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă strategie 
industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un nou Plan de 
acțiune privind economia circulară: pentru o Europă mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este momentul 
Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua 
generație” (COM(2020)0456),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Adaptarea 
programului de lucru al Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 1 iulie 2020 intitulată „Agenda pentru 
competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității 
sociale și a rezilienței” (COM(2020)0274),

– având în vedere Raportul anual pe 2018-2019 privind IMM-urile europene din 
noiembrie 2019,

– având în vedere previziunile economice ale Comisiei din primăvara anului 2020,

– având în vedere raportul special nr. 02/2020 din 22 ianuarie 2020 al Curții de Conturi 
Europene intitulat „Instrumentul pentru IMM-uri în acțiune: un program eficace și 
inovator, dar care se confruntă cu unele provocări”,

– având în vedere concluziile privind indicele economiei și societății digitale 2020, 
publicat la 11 iunie 2020,

– având în vedere Raportul Băncii Mondiale din iunie 2020 privind perspectivele 
economice la nivel global,
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– având în vedere raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) din 10 decembrie 2019 intitulat „The Missing Entrepreneurs 2019” (Penuria de 
antreprenori - 2019),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și 
dezvoltare rurală și Comisiei pentru cultură și educație,

– având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri juridice,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0237/2020),

A. întrucât Comunicarea Comisiei „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” a fost publicată la 10 martie 2020, iar la 11 martie 2020 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis avertizarea privind pandemia de 
COVID-1910, care a avut un impact considerabil asupra mediului economic, social și 
politic în care își desfășoară activitatea IMM-urile și a făcut necesară o revizuire a 
strategiei, dat fiind că numeroase condiții economice, sociale și politice au suferit 
modificări; întrucât strategia prezentată de Comisie în luna martie propune soluții pentru 
a aborda provocările structurale de natură economică, socială și ecologică cu care se 
confruntau IMM-urile înainte de criza COVID-19, precum și provocările viitoare, legate 
de tranziția verde și de cea digitală; întrucât Comisia ar trebui să prezinte o versiune 
actualizată a comunicării sale privind o strategie pentru IMM-uri, care să reflecte 
chestiunile ridicate în prezenta rezoluție; întrucât competitivitatea europeană a rămas în 
urma competitivității celorlalte economii dezvoltate, amenințând potențialul Europei de 
a genera bogăție și prosperitate;

B. întrucât cele 24 de milioane de IMM-uri din UE-27 reprezintă coloana vertebrală a 
economiei și, înainte de pandemie, au generat mai mult de jumătate din PIB-ul UE, 
având totodată aproximativ 100 de milioane de angajați; întrucât 98,9 % dintre 
întreprinderile din sectorul nefinanciar din UE sunt întreprinderi mici cu mai puțin de 49 
de lucrători11; întrucât microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (MIMM), 
atât la nivel național, cât și la nivelul UE, sunt foarte complexe și eterogene, având în 
vedere dimensiunea lor și marea diversitate a sectoarelor de activitate pe care le 
acoperă; întrucât IMM-urile sunt vitale pentru dezvoltarea și reziliența lanțurilor 
valorice industriale europene și contribuie în mod semnificativ la funcționarea 
economiilor locale, regionale și naționale;

C. întrucât IMM-urile ar trebui să se afle în centrul Pactului verde european și al strategiei 
digitale și să fie sprijinite în mod corespunzător de instrumente financiare adaptate și de 
un mediu legislativ favorabil IMM-urilor, pentru a li se permite să joace un rol 
important în creșterea economiei europene, precum și în obiectivele strategice mai 
ample ale Uniunii, inclusiv în obiectivele de mediu până în 2050;  întrucât, în Rezoluția 
sa referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 

10 Observațiile introductive ale directorului general al OMS din cadrul informării mass-media privind COVID-19, 
11 martie 2020.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_ro 

https://ec.europa.eu/growth/smes_ro
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și a consecințelor acesteia, Parlamentul a subliniat că Pactul verde european și 
transformarea digitală ar trebui să faciliteze strategiile de redresare și de reconstrucție 
post-COVID; întrucât IMM-urile trebuie să fie implicate activ și sprijinite în strategia 
digitală a UE și în Pactul verde european pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și a 
debloca potențialul lor de digitalizare, de implementare a unor soluții inovatoare și de 
abordare a preocupărilor de mediu și societale presante; întrucât contribuția IMM-urilor 
va fi esențială pentru succesul acestor strategii;

D. întrucât criza economică și perspectivele economice sumbre generate de pandemie au 
adus un număr considerabil și nedeterminat de IMM-uri și de întreprinderi nou-
înființate în pragul falimentului; întrucât, în 2018, doar 40 % dintre întreprinderi au 
primit plățile la timp; întrucât criza de lichidități cu care se confruntă numeroase IMM-
uri nu va avea consecințe negative doar asupra operațiunilor lor zilnice, ci și asupra 
perspectivelor lor de creștere, împiedicându-le să își planifice în mod corespunzător 
investițiile pe termen lung;

E. întrucât achiziționările de active efectuate de urgență de Banca Centrală Europeană 
(BCE) ca răspuns la criza economică generată de pandemie ajută în general 
întreprinderile mai mari, deoarece acestea se bazează mai mult pe piața datoriilor 
comerciale, dar nu îmbunătățesc condițiile financiare pentru IMM-uri; întrucât UE și 
statele membre ar trebui să acționeze curajos și rapid pentru a reduce la minimum 
riscurile economice, sociale și strategice asociate dispariției acestor întreprinderi; 
recunoaște că împrumuturile bancare sunt, în mod tradițional, principala sursă de 
finanțare externă pentru IMM-urile din Uniune, reprezentând peste trei sferturi din 
finanțarea IMM-urilor, ceea ce face ca IMM-urile sa fie deosebit de vulnerabile la 
reducerile creditării bancare; întrucât IMM-urile nu dispun de instrumentele necesare 
pentru a face față unei crize prelungite, iar măsurile naționale nu ar trebui să afecteze în 
mod negativ piața internă a UE;

F. întrucât impactul deficitului de capital ca urmare a crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 va fi neuniform între sectoare, tipuri de întreprinderi și state membre, 
generând divergențe pe piața unică; întrucât este important să se mențină condiții de 
concurență echitabile pentru a reduce la minimum denaturările concurenței în cadrul 
pieței interne, în timp ce diferența de performanță de creștere între statele membre este 
una dintre cauzele dezvoltării economice inegale în cadrul UE; întrucât IMM-urile 
suferă și mai mult din cauza concurenței globale copleșitoare și adesea dereglementate;

G. întrucât perspectivele economice ale OCDE nu exclud posibilitatea ca, în cazul unui alt 
val grav de COVID-19, pierderea de venituri până la sfârșitul anului 2021 să depășească 
orice recesiune din cele înregistrate în ultimii 100 de ani12; întrucât, în urma pandemiei 
de COVID-19, ajutoarele de stat nu ar trebui să conducă la denaturarea concurenței pe 
piața internă între IMM-urile din diferite țări; întrucât pandemia a demonstrat că 
tranziția digitală este extrem de importantă și a subliniat necesitatea digitalizării 
economiei pentru a asigura o mai bună reziliență în viitor, în timp ce provocările de 
mediu persistă și trebuie abordate; întrucât UE se confruntă cu o concurență dură din 
partea actorilor globali; întrucât inovarea reprezintă o modalitate eficace pentru ca 
IMM-urile să consolideze o creștere sustenabilă și pe termen lung;

12 Perspectivele economice ale OCDE, volumul 2020, ediția I
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H. întrucât se preconizează că adoptarea unor practici, inovații și tehnologii sustenabile din 
punct de vedere ecologic va crea noi locuri de muncă și oportunități de afaceri pentru 
IMM-uri, îmbunătățindu-le în același timp competitivitatea și reducându-le costurile, cu 
condiția instituirii unor condiții administrative, de reglementare și tehnice adecvate; 
întrucât numeroase IMM-uri doresc să își îmbunătățească performanța de mediu, 
eficiența energetică și a resurselor, utilizarea tehnologiilor digitale și implementarea 
soluțiilor inovatoare, toate acestea fiind esențiale pentru sprijinirea creșterii și 
competitivității lor durabile și pe termen lung, precum și pentru a le permite să joace un 
rol-cheie în furnizarea directă de ecoinovații; întrucât, în acest scop, ar trebui să se 
asigure un acces mai bun la finanțare și la asistență tehnică;

I. întrucât, potrivit Indicelui economiei și societății digitale pe 202013 publicat de Comisie, 
numeroase IMM-uri nu au încă acces deplin la digitalizare și au rămas în urma marilor 
întreprinderi atât în ceea ce privește competențele digitale, cât și digitalizarea 
operațiunilor lor, situație cauzată, parțial, de concurența neloială din partea 
întreprinderilor multinaționale; întrucât aceleași norme ar trebui să se aplice atât pe 
piețele unice digitale, cât și pe cele nedigitale, pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile, evitându-se în același timp impacturile negative asupra drepturilor sociale și 
ale lucrătorilor; întrucât utilizarea datelor poate conduce la un avantaj competitiv și 
poate permite IMM-urilor să beneficieze de avantajele tranziției digitale, în timp ce 
accentul pus pe alfabetizarea digitală și competențele digitale ar trebui să meargă mână 
în mână cu consolidarea investițiilor UE în infrastructura digitală, precum și cu 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la date și cu cadre comerciale și de reglementare 
echitabile în toate tipurile de contexte de piață, și anume între întreprinderi, între 
întreprinderi și consumatori și între întreprinderi și guverne;

J. întrucât una dintre principalele provocări pentru deblocarea potențialului digitalizării 
constă în a găsi angajați calificați; întrucât Comisia, statele membre și administrațiile 
locale ar trebui să acționeze pentru a îmbunătăți mediul de afaceri în scopul de a asigura 
competitivitatea IMM-urilor, precum și creșterea economică sustenabilă și pe termen 
lung a Uniunii; întrucât strategia pentru IMM-uri Uniunii reprezintă o ocazie de a 
încuraja cultura antreprenorială în rândul grupurilor subreprezentate și de a le permite să 
beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de tranziția verde și de tranziția digitală;

K. întrucât consolidarea unei culturi antreprenoriale poate permite IMM-urilor să 
contribuie pe deplin și să beneficieze de dubla tranziție verde și digitală și să mărească 
numărul locurilor de muncă create și, astfel, impactul IMM-urilor pe piața muncii; 
întrucât femeile reprezintă 52 % din totalul populației UE, dar numai 34,4 % dintre 
lucrătorii independenți din UE și 30 % dintre noii întreprinzători14; întrucât creativitatea 
și potențialul antreprenorial al femeilor nu sunt exploatate pe deplin și ar trebui 
dezvoltate în continuare;

L. întrucât ar trebui reduse sarcinile de reglementare, cum ar fi costurile financiare și 
costurile „tracasante” ale conformității generate de reglementarea excesivă și de 
procedurile administrative excesiv de complexe, inclusiv provocările legate de litigiile 
în materie de brevete, de exemplu în domeniul protecției proprietății intelectuale, dar și 

13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
14 Raport elaborat pentru Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții de Innovation Finance Advisory, 
„Funding women entrepreneurs - How to empower growth” (Finanțarea femeilor antreprenoare — Modalități de 
capacitare a creșterii economice), iunie 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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în ceea ce privește oportunitățile de finanțare; întrucât inovarea nu este asociată cu 
reglementarea, ci este sprijinită de eforturile de colaborare prin care întreprinderile 
interacționează pentru a face schimb de cunoștințe și de informații și a combina ideile și 
finanțările cu partenerii lor, în cadrul unor sisteme mai ample de inovare; întrucât este 
mai probabil ca IMM-urile sau activitățile în care IMM-urile pot fi implicate să 
beneficieze de granturi decât de credite fiscale;

M. întrucât definiția dată IMM-urilor de UE este menționată în peste 100 de acte juridice 
care vizează o gamă largă de politici; întrucât Comisia va examina definiția actuală și va 
raporta în continuare problemele specifice ridicate în cadrul celei mai recente consultări 
publice, cum ar fi structurile complexe de proprietate sau posibilele „efecte de blocare”; 
întrucât Comisia trebuie totuși să respecte hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 15 septembrie 2016 care impune clarificarea criteriilor legate de 
„independență/autonomie”;

N. întrucât microîntreprinderile reprezintă o proporție semnificativă din IMM-urile 
europene și, foarte adesea, întâmpină dificultăți în accesarea finanțării, precum și în 
obținerea de informații cu privire la oportunitățile disponibile la nivel european și 
național; întrucât această categorie de întreprinderi a fost, de asemenea, foarte grav 
afectată de criza COVID-19 și, fără a aduce atingere definiției actuale a IMM-urilor, 
merită să primească mai multă asistență și să fie mai bine promovată;

O. întrucât întreprinderile cu capitalizare medie contribuie în mod semnificativ la ocuparea 
forței de muncă și la creșterea economică, în special în unele state membre; întrucât 
Comisia ar trebui, ca parte a inițiativei REFIT, să evalueze necesitatea elaborării unei 
definiții separate a întreprinderilor cu capitalizare medie, pentru a permite adoptarea 
unor măsuri specifice, asigurându-se, în același timp, că acest lucru nu extinde definiția 
existentă a IMM-urilor și nu compromite în niciun fel sprijinul acordat IMM-urilor;

Provocări structurale anterioare crizei COVID-19

1. salută strategia pentru IMM-uri a Comisiei și împărtășește opinia sa că acestea sunt 
esențiale pentru economia europeană; subliniază necesitatea de a actualiza strategia 
pentru IMM-uri în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, menținând, în 
același timp, accentul pe progresul tranziției către o societate rezistentă din punct de 
vedere social, economic și ecologic și către o economie competitivă și solicită, prin 
urmare, ca strategia pentru IMM-uri să fie aliniată la strategia industrială, la strategia 
europeană privind datele15 și la Pactul ecologic european, pentru a implica și a sprijini 
în mod activ toate IMM-urile în dubla tranziție, cu scopul de a atinge o mai bună 
competitivitate, creștere pe termen lung și o mai bună reziliență;

2. solicită, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a mediului pentru crearea de întreprinderi 
și de consolidare a spiritului antreprenorial, inclusiv prin reducerea sarcinilor 
administrative pentru IMM-uri; solicită, în acest sens, adoptarea unui plan de acțiune 
pentru IMM-uri, cu obiective, repere și calendare clare, însoțit de procese periodice de 
monitorizare, de raportare și de evaluare; subliniază, în acest context, necesitatea de a 
consolida spiritul antreprenorial în Uniune și de a oferi condiții care să permită noilor 
întreprinderi și IMM-urilor existente să prospere și să inoveze, contribuind astfel la 

15 Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 referitoare la „O strategie europeană privind datele” 
(COM(2020)0066).
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sustenabilitatea economică, socială și de mediu și la competitivitatea economică a 
Uniunii;

3. recunoaște că excesul de sarcini administrative și reglementări afectează capacitatea 
IMM-urilor de a prospera, deoarece acestea nu dispun de resursele necesare pentru a 
face față cerințelor birocratice complexe;

4. salută, prin urmare, angajamentul Comisiei de a introduce un principiu de tipul 
„numărului constant”, dar reamintește că acesta nu face decât să mențină statu-quoul în 
legislație, ceea ce nu este un obiectiv suficient de ambițios, și subliniază că este necesar 
ca statele membre să evite suprareglementarea, ca un prim pas în direcția stopării 
fluxului de noi reglementări; reamintește că administrația publică, atât de la nivel 
european, cât și de la nivel național, are un rol esențial în a garanta că activitățile 
economice se pot desfășura cu ușurință, de exemplu promovând investițiile menite să 
stimuleze competitivitatea economică, garantând totodată cele mai înalte standarde de 
transparență, sănătate, drepturi și siguranță a lucrătorilor și de protecție a mediului;

5. invită, prin urmare, statele membre și Comisia să recunoască că este necesar să se 
îmbunătățească și să se simplifice reglementările și să adopte o foaie de parcurs cu 
obiective și indicatori concreți și obligatorii, ca o condiție prealabilă importantă pentru 
capacitatea economiei noastre de a se redresa și a inova și pentru a proteja 
competitivitatea întreprinderilor din UE; constată că mai multe state membre au stabilit 
obiective cantitative de reducere a sarcinii administrative de până la 30 %16 și invită 
Comisia să stabilească obiective cantitative și calitative ambițioase și obligatorii la 
nivelul UE pentru reducerea sarcinilor administrative, cât mai curând posibil după 
efectuarea unei evaluări a impactului și, în orice caz, nu mai târziu de iunie 2021 și 
înainte de comunicarea Comisiei;

6. constată că această foaie de parcurs ar trebui să identifice domeniile în care sarcinile 
administrative și reglementările pentru IMM-uri ar trebui reduse substanțial pentru a 
diminua costurile de asigurare a conformității, inclusiv birocrația, și să sprijine statele 
membre pentru a-și reduce rapid numărul de norme, garantând totodată drepturile 
lucrătorilor, standardele sociale și de sănătate și protecția mediului; subliniază că, pentru 
a monitoriza eficiența reducerii birocrației, este important ca aceste măsuri să fie 
evaluate și ex post, luând în considerare perspectiva IMM-urilor și fără a aduce atingere 
drepturilor lucrătorilor;

7. solicită ca mai buna aliniere a reglementărilor să fie însoțită de o digitalizare inteligentă, 
de o mai mare ușurință în utilizare, de proceduri mai simplificate și de proceduri mai 
sigure de prelucrare a datelor personale; solicită, în acest sens, asistență tehnică și 
administrativă sporită și mai bine direcționată la nivel național și la nivelul UE, 
schimburi de bune practici și oportunități de formare pentru IMM-uri; invită Comisia să 
gestioneze un veritabil punct unic de contact pentru toate întrebările privind 
oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri oferite de UE și să se asigure că schemele de 
sprijin ale UE, inclusiv cele care vizează consecințele pandemiei de COVID-19, conțin 
o componentă solidă pentru IMM-uri;

8. salută realizările obținute până în prezent ca urmare a aplicării principiilor referitoare la 

16 Raport pentru Ministerul german al afacerilor economice și energiei, prezentat de Centrul de Studii Politice 
Europene, „Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission”, 5 decembrie 2019.
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o mai bună reglementare; constată că trebuie să se continue progresele, în special în 
materie de simplificare și de standardizare a formularelor și a procedurilor, prin punerea 
în aplicare coerentă a principiilor „doar o singură dată” și „digital în mod implicit”, atât 
la nivelul UE, cât și al statelor membre, precum și progresele privind reducerea 
sarcinilor administrative în general;

9. invită Comisia să analizeze cu atenție impactul economic și social al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 asupra IMM-urilor și să ia în considerare preocupările IMM-
urilor rezultate în urma crizei  când efectuează evaluări ale impactului înainte de a 
propune acte legislative;

10. solicită, prin urmare, să se realizeze un test obligatoriu care să poată evalua, în ceea ce 
privește IMM-urile, costurile și beneficiile propunerilor legislative, inclusiv impactul lor 
economic și impactul lor asupra angajaților IMM-urilor; se așteaptă ca rezultatele 
testului IMM să fie luate pe deplin în considerare în toate propunerile legislative și să se 
demonstreze clar modul în care s-ar obține simplificarea și, acolo unde este posibil, să 
se formuleze recomandări suplimentare pentru a evita sarcinile administrative sau de 
reglementare inutile pentru IMM-uri; reamintește că, în cursul procesului legislativ al 
UE, accentul principal ar trebui pus pe calitatea evaluărilor de impact, mai degrabă 
decât pe rapiditatea cu care sunt finalizate inițiativele; îndeamnă statele membre să 
colecteze și să promoveze cele mai bune practici și să elaboreze orientări pentru 
implementarea sistematică a testelor pentru IMM-uri la nivel național;

11. invită Comisia să asigure eficacitatea și buna funcționare a Comitetului de control 
normativ (CCN), asigurându-se că acesta dispune de o majoritate de experți externi și de 
sprijin din partea Centrului Comun de Cercetare; reiterează că trebuie garantate 
independența, transparența și obiectivitatea CCN și a activităților sale, precum și că 
membrii comitetului nu ar trebui să fie supuși niciunui fel de control politic sau să fie 
afectați de conflicte de interese sau atitudini părtinitoare; invită Comisia să garanteze 
reprezentarea echilibrată a întreprinderilor mari și mici în toate organismele și 
comitetele relevante implicate în elaborarea politicilor UE, inclusiv în CCN; consideră 
că cerința actuală de a avea un singur reprezentant al IMM-urilor în cadrul CCN, 
reprezentând toate IMM-urile din toate sectoarele, este insuficientă, având în vedere 
marea varietate de IMM-uri din Europa;

12. solicită punerea în aplicare revigorată a inițiativei în favoarea întreprinderilor mici 
(„Small Business Act”- SBA); subliniază necesitatea aplicării consecvente a principiului 
„think small first” (să gândim mai întâi la scară mică) și a consolidării principiului „big 
on big things, small on small things” (să realizăm acțiuni de amploare acolo unde sunt 
lucruri importante și să nu exagerăm când este vorba de lucruri mărunte), pentru a 
garanta că legislația UE și cea națională se concentrează în mod adecvat pe IMM-uri și 
ca bază pentru un nou angajament interinstituțional de reducere a sarcinilor 
administrative;

13. ia act de planul Comisiei de a numi un reprezentant special al UE pentru IMM-uri, care 
să confere mai multă vizibilitate problemelor cu care se confruntă IMM-urile și, în plus, 
invită Comisia să plaseze reprezentantul pentru IMM-uri într-o unitate centrală sub 
conducerea președintelui Comisiei, pentru ca în toate direcțiile generale să existe o 
vedere de ansamblu asupra problemelor legate de IMM-uri; solicită Comisiei să se 
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bazeze pe procesul existent de evaluare a performanțelor IMM-urilor și să se angajeze 
într-o dezbatere anuală privind „stadiul actual al IMM-urilor din UE”, care să aibă loc în 
cadrul ședinței plenare a Parlamentului; subliniază că este oportun să se consolideze 
cooperarea dintre rețeaua de reprezentanți pentru IMM-uri și organizațiile naționale și 
locale care reprezintă IMM-urile;

14. consideră că obiectivele UE în domeniul sustenabilității și al digitalizării ar trebui să fie 
dublate pe deplin de resurse financiare și de altă natură, pentru a permite statelor 
membre să promoveze tranziția IMM-urilor în ambele domenii, aspect deosebit de 
important în regiunile cel mai puțin dezvoltate; subliniază că aceste obiective nu pot fi 
contradictorii ci, dimpotrivă, trebuie să se consolideze reciproc și să fie însoțite de 
măsuri de protecție a locurilor de muncă, cu drepturi și condiții de muncă îmbunătățite;

15. regretă că IMM-urile s-au confruntat cu mai multe dificultăți decât întreprinderile mai 
mari în ceea ce privește accesul la finanțare, printre altele din cauza diferitelor măsuri 
monetare și a cadrului de reglementare; sugerează, în acest sens, să se ia măsuri pentru a 
crește accesul IMM-urilor la credite, inclusiv al microîntreprinderilor și al start-up-
urilor; reamintește că, de obicei, IMM-urile nu dispun de suficiente resurse financiare și 
umane pentru a participa în condiții de egalitate cu alte părți interesate, în special cu 
corporațiile multinaționale, la procesul de accesare a instrumentelor financiare;

16. își exprimă îngrijorarea cu privire la dificultățile de acces la liniile de finanțare ale BEI 
cu care se confruntă majoritatea IMM-urilor, în special cele cu capitalizare mai redusă, 
și solicită ca condițiile de acces să țină seama de necesitatea unei implicări mai 
puternice a IMM-urilor; regretă că multe IMM-uri, inclusiv microîntreprinderile și start-
up-urile, nu pot să acceseze fondurile UE din cauza lipsei de informare cu privire la 
ceea ce este disponibil, dar și din cauza lentorii și a complexității excesive a 
procedurilor și criteriilor de eligibilitate aplicabile; invită Comisia să elimine aceste 
bariere prin simplificarea procedurilor, asigurând accesul online la informații și 
sprijinind și mai mult stimulentele adaptate pentru IMM-uri și microîntreprinderi;

17. reamintește statelor membre și Comisiei, în acest sens, că există o nevoie imediată de a 
restabili lichiditatea IMM-urilor, pentru a asigura funcționarea lor de bază și avertizează 
că supraviețuirea IMM-urilor după pandemia de COVID-19, în special a 
microîntreprinderilor, având în vedere deficiențele structurale ale acestora în comparație 
cu întreprinderile mai mari, va depinde de un proces decizional rapid, de o finanțare 
adecvată și de disponibilitatea rapidă a lichidităților; 

18. încurajează Comisia și statele membre să utilizeze în mod optim viitoarele instrumente 
ale UE din următorul cadru financiar multianual (CFM), în funcție de nevoile specifice 
ale comunităților locale și luând în considerare, ori de câte ori este posibil, 
particularitățile sectoriale și naționale existente; reamintește că se așteaptă ca acestea, 
printre altele, să canalizeze investițiile către IMM-uri;

19. regretă că planul de redresare s-a concentrat în mică măsură asupra IMM-urilor și 
solicită măsuri de facilitare a accesului IMM-urilor;

20. îndeamnă Comisia să personalizeze mai bine finanțarea din partea UE pentru a atrage o 
participare mai mare din partea IMM-urilor care nu sunt digitale, cu înaltă tehnologie 
sau inovatoare și solicită, de asemenea, ca în elaborarea de noi instrumente ale UE să se 
analizeze dacă finanțarea poate fi utilizată în mod rezonabil de IMM-uri și dacă este 
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adecvată nevoilor acestora, precum și să se asigure că IMM-urile pot beneficia la fel de 
mult ca toți ceilalți parteneri implicați în lanțul valoric, în beneficiul competitivității 
globale a Europei; reamintește că, pentru a ajuta start-up-urile să prospere, este esențial 
să se asigure o ofertă de capital pe termen lung, care să vizeze obținerea de beneficii 
specifice investițiilor pe termen lung și ai cărui furnizori să fie în măsură să își mențină 
investițiile chiar și în condiții adverse pe termen scurt;

21. subliniază că este necesar ca organismele UE să abordeze în mod proactiv rețelele și 
organizațiilor de IMM-uri la nivel local, regional și național, pentru a oferi în timp util 
informații și orientări, cu scopul de a utiliza posibilitățile de finanțare disponibile și 
planificate ale UE; reamintește Comisiei să folosească toate mijloacele de comunicare 
disponibile, precum și competiții pentru studenți și tineri antreprenori;

22. îndeamnă statele membre să garanteze accesul nediscriminatoriu al IMM-urilor la 
împrumuturi bancare, inclusiv al IMM-urilor al căror model de afaceri este centrat pe 
active necorporale; reamintește că accesul la finanțare este un factor-cheie de stimulare 
a creșterii economice, a transformării durabile și a inovării și solicită sprijinirea în 
continuare a modelelor de afaceri inovatoare; regretă diferențele mari în ceea ce privește 
condițiile de creditare pentru IMM-urile situate în diferite țări ale UE și invită statele 
membre să colaboreze cu sectorul financiar și bancar în ceea ce privește obligația 
acestora de a asigura IMM-urilor un acces deplin și echitabil la împrumuturile bancare;

23. subliniază că finanțarea doar prin intermediul piețelor de capital nu va fi suficientă 
pentru a oferi soluții adecvate pentru IMM-uri și consideră că sectorul serviciilor 
financiare trebuie să fie stabil și să ofere IMM-urilor, microîntreprinderilor și 
antreprenorilor independenți o gamă largă de opțiuni de finanțare adaptate, într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază, în acest sens, importanța 
modelelor bancare tradiționale, inclusiv a băncilor regionale mici și a cooperativelor de 
economii; invită BEI să colaboreze mai strâns cu intermediarii săi financiari din statele 
membre pentru a difuza informații relevante către IMM-uri, în vederea îmbunătățirii 
accesului acestora la finanțare;

Noi provocări generate de pandemia de COVID-19

24. reamintește că IMM-urilor trebuie să li se pună la dispoziție rapid lichidități, iar 
măsurile de recapitalizare a IMM-urilor ar trebui și ele consolidate; îndeamnă statele 
membre și Comisia să abordeze problema plăților efectuate cu întârziere, care continuă 
să creeze probleme semnificative de lichidități pentru IMM-uri, și îndeamnă statele 
membre care nu au făcut încă acest lucru să pună în aplicare Directiva privind 
întârzierea în efectuarea plăților, în special în ceea ce privește administrațiile publice și 
relațiile dintre firme;

25. îndeamnă Comisia să consolideze monitorizarea și punerea în aplicare a Directivei 
privind întârzierea în efectuarea plăților și să evalueze necesitatea revizuirii acesteia, 
astfel încât să se asigure că plățile prompte reprezintă norma pe piața internă, atât pentru 
tranzacțiile între firme, în special de la firmele mai mari la cele mai mici, cât și pentru 
tranzacțiile dintre administrațiile publice și firme; invită autoritățile de la nivel 
european, național, regional și local să dea exemplul corect, plătind întotdeauna IMM-
urile la timp și, în acest context, încurajează utilizarea activă a procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazurile în care directiva nu este pusă în 
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aplicare în mod corespunzător;

26. acceptă că este necesar ca normele privind ajutoarele de stat să fie relaxate temporar și 
să se recunoască faptul că acestea au condus la punerea în aplicare inegală a măsurilor 
în Uniune; invită Comisia și Consiliul să ia măsuri rapide pentru a garanta condiții de 
concurență echitabile între statele membre;

27. constată că orice viitoare evaluare și revizuire a normelor privind ajutoarele de stat ar 
trebui să țină seama în mod corespunzător de particularitățile și dezavantajele 
geografice care afectează IMM-urile situate în teritoriile cele mai periferice, inclusiv pe 
insule, în regiunile ultraperiferice și în zonele montane, precum și în alte zone, inclusiv 
în zonele neperiferice care sunt afectate de calamități naturale fără precedent;

28. este profund îngrijorat de faptul că sectoare precum turismul, ospitalitatea, cultura, 
industriile creative, transporturile, târgurile și evenimentele comerciale, care sunt 
alcătuite în mare parte din IMM-uri, au fost cel mai grav afectate de criza provocată de 
pandemia de COVID-19; subliniază că este important să se adopte măsuri rapide și 
continue prin care să se restabilească și să se păstreze încrederea călătorilor și a 
operatorilor; subliniază că este necesar ca aceste sectoare să fie scutite de sarcini 
administrative și de reglementări costisitoare, să se identifice calea de urmat pentru 
redresarea acestor sectoare și să se asigure protecția drepturilor lucrătorilor din 
sectoarele afectate; reamintește importanța îmbunătățirii accesului la tehnologiile 
digitale și a sprijinirii programelor pentru IMM-urile din sectoarele culturale și creative, 
întrucât criza COVID-19 a demonstrat rolul esențial al acestor sectoare în economia și 
în viața noastră socială;

29. îndeamnă statele membre să recunoască drept priorități politice de vârf protecția 
locurilor de muncă și supraviețuirea IMM-urilor și a start-up-urilor, propunând măsuri 
concrete de sprijinire a IMM-urilor viabile din punct de vedere economic și a start-up-
urilor aflate în pericol de insolvență, în special având în vedere anularea Instrumentului 
de sprijin pentru solvabilitate propus de Consiliul European; ia act de inițiativa „Sprijin 
pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență” (SURE), care vizează 
acoperirea costurilor programelor naționale de șomaj tehnic; invită Comisia să sprijine 
în mod activ statele membre în transpunerea Directivei privind restructurarea și 
insolvența17, pentru a da o a doua șansă reală IMM-urilor aflate în dificultate;

30. constată că criza COVID-19 a impulsionat IMM-urile să se orienteze către tehnologii 
inovatoare, noi forme de organizare a muncii și modele de afaceri digitale, cum ar fi 
comerțul electronic, economia colaborativă și telemunca; subliniază că multe IMM-uri 
au întâmpinat dificultăți în a se adapta la noile circumstanțe și invită Comisia, în acest 
sens, să se asigure că investițiile în cercetare și inovare (C&I) sunt orientate către 
participarea IMM-urilor, asigurând, în același timp, un echilibru între asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală și stimularea inovării; solicită, de 
asemenea, respectarea drepturilor lucrătorilor pe tot parcursul acestui proces;

31. reamintește că inovarea în cadrul IMM-urilor reprezintă un factor-cheie pentru 
productivitate și creștere sustenabilă, deoarece poate contribui la rezolvarea provocărilor 

17 Directiva (UE) 2019/1023 din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și 
decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de 
datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132. JO L 172, 26.6.2019, p. 18.
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globale și societale și poate genera condiții de muncă mai bune; reamintește că 
dezvoltarea tehnologică și digitalizarea sporesc oportunitățile IMM-urilor de a inova și 
prospera, accelerând răspândirea cunoștințelor și apariția de noi modele de afaceri și 
sporind capacitatea acestora de a se extinde mai rapid;

32. subliniază că investițiile în inovare ar trebui să acorde prioritate ecosistemelor care 
includ IMM-urile și care consolidează co-crearea, maturizarea și transferul de tehnologii 
excelente către industrie, precum și adoptarea de noi tehnologii; subliniază, prin urmare, 
importanța unor politici publice specifice pentru a sprijini nevoile orizontale legate de 
procesele de transformare digitală în microîntreprinderi și IMM-uri, cum ar fi 
simplificarea obligațiilor de raportare, și invită statele membre să dezvolte inițiative-
pilot prin care să se accelereze adoptarea de către IMM-uri a soluțiilor de comerț 
electronic, de exemplu prin activități de formare și consiliere, asistență tehnică, bune 
practici sau integrarea triunghiului cunoașterii (educație, cercetare și inovare), cu 
implicarea tuturor părților interesate și a autorităților locale relevante;

33. salută includerea IMM-urilor în programele spațiale europene, inclusiv în dezvoltarea 
multor servicii și aplicații din aval; recunoaște rolul-cheie pe care îl joacă IMM-urile în 
lanțurile de aprovizionare din domeniul apărării din Europa;

34. salută promisiunea Comisiei de a deschide programe rapide de formare intensivă în 
domeniul digital pentru a ajuta angajații din microîntreprinderi și din IMM-uri să devină 
competenți în domenii precum IA, securitatea cibernetică și tehnologiile registrelor 
distribuite; subliniază faptul că cursurile intensive în domeniul digital pentru IMM-uri 
din cadrul programului Europa digitală ar trebui să fie precedate de programe 
subvenționate care să le permită proprietarilor și administratorilor de IMM-uri să 
identifice nevoile și oportunitățile lor în domeniul digital; subliniază că o forță de 
muncă calificată este esențială pentru ca IMM-urile să prospere și pentru a le permite să 
facă față cu succes nu numai tranziției verzi și celei digitale, ci și provocărilor 
tradiționale cu care se confruntă aceste întreprinderi;

35. regretă că doar 17 % dintre IMM-uri au reușit până în prezent să integreze cu succes 
tehnologia digitală în afacerea lor; solicită consolidarea acțiunilor menite să combată 
penuria de competențe și inadecvarea lor și înzestrarea IMM-urilor cu competențe și 
calități digitale, precum și îmbunătățirea competențelor în achiziții publice și educație 
financiară, pe lângă competențe în materie de gestionare a creditelor și a lanțului de 
aprovizionare pe piețele muncii aflate în schimbare rapidă, având în vedere și 
accelerarea provocată de criza COVID-19;

36. subliniază necesitatea de a promova investițiile în programe suplimentare de formare 
profesională și de ucenicie în IMM-uri; solicită, în acest sens, elaborarea unei strategii 
specifice privind competențele digitale ale microîntreprinderilor; subliniază rolul pe 
care îl poate juca în acest scop agenda pentru competențe a Comisiei și subliniază că, 
pentru a elimina decalajul din domeniul digital și din cel al inovării, este nevoie de mai 
mulți absolvenții de discipline STIM și trebuie să se elimine decalajul cu care se 
confruntă femeile în ambele domenii; salută, în acest sens, agenda europeană pentru 
competențe;

37. ia act de Cartea albă a Comisiei privind inteligența artificială (COM(2020)0065) și de 
opinia sa potrivit căreia fiecare stat membru ar trebui să aibă cel puțin un centru de 
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inovare digitală cu un grad ridicat de specializare în IA;

38. încurajează Comisia să sprijine IMM-urile în eforturile lor de a moderniza, printre 
altele, echipamentele vetuste, de a intensifica transferul de cunoștințe și de a găsi cele 
mai inspirate utilizări ale tehnologiilor, precum IA pentru industrie, și de a asigura 
perfecționarea profesională a angajaților prin dobândirea competențelor imediat 
necesare pentru controlul activelor, monitorizarea producției și colaborarea angajaților 
de la distanță, precum și modele de afaceri sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, abordări în spiritul economiei circulare și eficiența energetică și din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, domenii în care know-how-ul digital este adesea 
esențial și le permite IMM-urilor să rămână competitive; invită Comisia să ia în 
considerare și crearea unui program pe bază de vouchere pentru IMM-uri pentru a 
sprijini inițiativele de mai sus;

39. îndeamnă să se ia măsuri pentru a remedia lacunele în materie de cunoștințe și 
competențe ale IMM-urilor în ceea ce privește tehnologiile, practicile și modelele de 
afaceri durabile din punctul de vedere al mediului, în special în sectoarele în care 
obiectivele UE în materie de energie durabilă și de mediu necesită schimbări 
fundamentale;

40. reamintește importanța unor instrumente precum Rețeaua întreprinderilor europene și 
centrele europene de inovare digitală, care pot stimula internaționalizarea, digitalizarea 
și realizarea inovării la nivel local pentru IMM-uri, inclusiv în domeniul mediului, și 
contribui la garantarea adecvării lor scopului avut în vedere; invită Comisia să realizeze 
o evaluare la jumătatea perioadei și ex post amănunțită a acestor instrumente, 
consultând reprezentanții IMM-urilor pe parcursul întregului proces de evaluare, pentru 
a se asigura că aceste rețele ajung efectiv la IMM-uri;

41. evidențiază rolul esențial al datelor fără caracter personal și al transferului de tehnologii 
de la universități către IMM-uri și subliniază că este important să se creeze spații 
europene ale datelor pentru a realiza un schimb nediscriminatoriu, fiabil și sigur de date 
fără caracter personal și pentru a intensifica fluxurile de date între întreprinderi și cu 
guvernele, folosind un model de date deschise;

42. solicită adoptarea unei politici paralele mai ferme pentru a îmbunătăți infrastructura 
internetului și condițiile de conectivitate pentru IMM-urile din zonele rurale, ca o 
condiție de bază pentru îmbunătățirea digitalizării și realizarea unei transformări 
eficace; invită Comisia să ia în considerare obiective obligatorii în materie de 
conectivitate;

Strategia de redresare

43. insistă asupra faptului că programul Orizont Europa reprezintă o prioritate și necesită o 
finanțare globală solidă; solicită ca o parte substanțială din aceasta să fie pusă la 
dispoziția IMM-urilor, inclusiv pentru componentele Consiliului european pentru 
inovare dedicate IMM-urilor, și invită Comisia și statele membre să se asigure că, ori de 
câte ori este posibil, instrumentele în materie de cercetare și inovare, cum ar fi 
instrumentul accelerator al CEI, oferă oportunități rapide IMM-urilor și start-up-urile 
care dezvoltă tehnologii inovatoare; 

44. solicită ca politicile și instrumentele generale ale UE în materie de cercetare și inovare 



PE653.858v02-00 16/77 RR\1219652RO.docx

RO

să fie menținute cât mai neutre posibil din punct de vedere sectorial și să ofere mai mult 
sprijin nu numai IMM-urilor și microîntreprinderilor care depun deja eforturi în materie 
de inovare, ci și, în funcție de nevoile lor, celor care au rămas în urmă, în special în 
sectorul de producție tradiționale; solicită să se aloce mai multe fonduri pentru cercetare 
și dezvoltare la nivel european IMM-urilor nedigitale și IMM-urilor care doresc să își 
îmbunătățească performanța de mediu și să utilizeze mai eficient resursele;

45. subliniază că colaborarea și cooperarea sunt dimensiuni vitale pentru a îmbunătăți 
performanța IMM-urilor; ia act, în acest sens, de faptul că clusterele și parteneriatele cu 
toți actorii din triunghiul cunoașterii (educație, cercetare și inovare) vor fi mai bine 
promovate și încurajate prin reducerea sarcinilor administrative, simplificarea 
procedurilor și crearea unor infrastructuri de servicii comune pentru participarea 
clusterelor de IMM-uri; solicită, de asemenea, Comisiei să se asigure că parteneriatele și 
misiunile din cadrul programului Orizont Europa sunt transparente și favorabile 
incluziunii pe toată durata implementării lor, în special în ceea ce privește participarea 
IMM-urilor și stabilirea agendei lor strategice de cercetare și a programelor de lucru 
anuale; subliniază, de asemenea, necesitatea de a garanta acorduri echitabile privind 
partajarea constatărilor și a rezultatelor finale, în conformitate cu principiul „cât mai 
deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar”;

46. subliniază, de asemenea, potențialul Institutului European de Inovare și Tehnologie și al 
comunităților sale de cunoaștere și inovare, având în vedere că acestea reprezintă o 
modalitate eficace de a consolida colaborarea dintre IMM-uri, centrele de cercetare și 
universități, cu scopul de a promova antreprenoriatul local și de a face față celor mai 
urgente provocări societale ale epocii noastre;

47. invită Comisia și statele membre să investească, printre altele, în economia bazată pe 
date, în inteligența artificială, în producția inteligentă, în internetul obiectelor și în 
informatica cuantică și să garanteze o pondere mare de IMM-uri în aceste domenii; 
regretă că majoritatea IMM-urilor nu au acces la datele pe care le creează; salută, în 
acest sens, strategia europeană privind datele, orientată către crearea unei piețe autentice 
pentru date, în care IMM-urile să aibă acces ușor la date și la utilizarea acestora în toate 
tipurile de contexte de piață, și anume de la întreprinderi la consumatori, de la 
întreprinderi la întreprinderi și de la întreprinderi la administrațiile publice;

48. invită statele membre să se asigure că IMM-urile beneficiază de sprijinul de care au 
nevoie pentru a profita de oportunitățile în materie de inovare și să maximizeze 
sinergiile cu programe similare ale UE în strategiile lor naționale în materie de inovare; 
subliniază, în acest sens, rolul IMM-urilor inovatoare specializate în tehnologiile de 
avangardă;

49. subliniază necesitatea de a sensibiliza în mai mare măsură proprietarii și administratorii 
IMM-urilor, asociațiile de IMM-uri și organizațiile de sprijin cu privire la posibilitățile 
de finanțare pentru tehnologiile cu o mai bună performanță de mediu, contractarea de 
servicii (de exemplu, consultanță, consiliere și formare) legate de proiectarea ecologică 
și utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor, precum și cu privire la antreprenoriatul 
ecologic și tehnologiile, produsele și serviciile ecologice;

50. subliniază că investițiile în tehnologiile noi și în tehnologiile ecologice pot transforma 
Pactul ecologic european într-o nouă strategie de creștere de care IMM-urile pot 
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beneficia, acestea putând atunci să își crească potențialul de inovare;

51. recunoaște că, deși multe IMM-uri doresc să investească în procese, produse și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic, circulare și ecologice, există bariere 
semnificative, în special de natură financiară, care le împiedică să facă acest lucru; 
invită Comisia și statele membre să elimine aceste bariere, reducând în același timp 
sarcina de reglementare, prin instituirea unui cadru de reglementare favorabil și a unor 
scheme de sprijin tehnic și financiar, inclusiv prin investiții private, pentru a permite 
IMM-urilor să adopte cu succes și rapid practici, produse, procese și servicii ecologice; 
este de părere că o asistență tehnică și financiară sporită și specifică va fi esențială 
pentru promovarea oportunităților ecologice în rândul acestor IMM-uri, inclusiv al 
microîntreprinderilor; subliniază că această asistență ar trebui să permită IMM-urilor și 
microîntreprinderilor să profite pe deplin de oportunitățile care decurg din Pactul verde, 
ținând seama de structura lor, de modelul lor de afaceri și, în general, de nevoile lor, 
deoarece nu există o abordare universală; subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
implica activ reprezentanții organizațiilor de IMM-uri;

52. salută inițiativele care oferă IMM-urilor cele mai mari oportunități de ocupare a forței 
de muncă și de competitivitate, cum ar fi punerea în aplicare a planului de acțiune 
privind economia circulară, crearea de locuri de muncă la nivel local și crearea de 
oportunități majore de afaceri și de inovare pentru IMM-uri;  ia act de oportunitățile 
oferite de inițiativele așa-numitului „val de renovări ale clădirilor”, inclusiv de 
proiectele de regenerare urbană; subliniază că dreptul la reparare, deși benefic pentru 
consumatori, poate, de asemenea, forța IMM-urile să intre pe segmentul pieței de 
reparații și că politicile care vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor nu ajută 
numai IMM-urile din sectorul construcțiilor, ci toate IMM-urile în promovarea 
eficienței energetice, contribuind astfel la reducerea costurilor operaționale; solicită 
dezvoltarea unei piețe mai competitive pentru societățile de servicii energetice (SSE);

53. subliniază că achizițiile publice sunt un instrument strategic care poate stimula modelele 
de producție și de consum sustenabile; consideră că acest instrument poate oferi, dacă 
beneficiază de sprijinul și asistența corespunzătoare, oportunități importante pentru 
IMM-urile locale inovatoare; ia act de rolul similar al achizițiilor publice ecologice și 
circulare și reamintește, în acest sens, că punerea lor în aplicare la nivel național ar 
trebui să fie însoțită de o formare și un sprijin pentru organismele publice și pentru 
IMM-uri;

54. constată că un cadru echilibrat privind drepturile de proprietate intelectuală (PI) a fost 
cunoscut de mult timp ca un pas important în îmbunătățirea funcționării pieței interne; 
invită, prin urmare, Comisia să acorde prioritate planului de acțiune anunțat privind 
proprietatea intelectuală pentru a asigura protecția la nivelul UE a bunurilor protejate de 
drepturile de autor și a invențiilor brevetate și pentru a consolida capacitatea 
întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, de a inova pe baza unor regimuri 
solide și echilibrate privind proprietatea intelectuală, ceea ce va fi benefic pentru 
competitivitatea globală a IMM-urilor inovatoare, reducând la minimum costurile și 
complexitatea procedurilor administrative, făcând față, în același timp, provocărilor 
legate de litigiile în materie de brevete și oferind modele cu surse deschise și cu date 
deschise pentru inovarea viitoare;

55. reamintește rolul formării profesionale și al învățării pe tot parcursul vieții, care sunt 
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esențiale pentru a remedia necorelarea dintre cererea și oferta de forță de muncă 
calificată, încurajează integrarea competențelor antreprenoriale în primele etape ale 
educației și promovarea recalificării și perfecționării lucrătorilor șomeri pentru a 
permite integrarea acestora pe piața muncii și pentru a garanta că IMM-urile pot conta 
pe un personal format în mod corespunzător;

56. invită Comisia și statele membre să accelereze și să extindă inițiativele de identificare a 
nevoilor în materie de competențe și să elimine lacunele de pe piața muncii prin 
educație, strategii de formare profesională și programe de dezvoltare a competențelor 
orientate către IMM-uri și regretă că există în continuare disparități în ceea ce privește 
antreprenoriatul feminin și accesul microîntreprinderilor și al IMM-urilor conduse de 
femei la finanțare; invită statele membre să evalueze obstacolele care împiedică în 
continuare femeile să fondeze și să conducă întreprinderi; subliniază că utilizarea 
datelor defalcate pe gen va permite ca această evaluare să fie mai detaliată și va 
îmbunătăți calitatea generală a procesului decizional; solicită să se lanseze inițiative 
educaționale și de perfecționare pentru femei, pentru a le ajuta să își îmbunătățească 
competențele antreprenoriale și să câștige încrederea în ele; consideră, de asemenea, că 
instrumentele de e-guvernare și competențele digitale ar trebui promovate în cadrul 
sectorului public pentru ca administrația publică să devină mai accesibilă pentru 
întreprinderi și cetățeni și invită statele membre să garanteze schimbul de bune practici 
naționale și regionale în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește cooperarea dintre 
administrația publică și sectorul privat, pentru a stimula competitivitatea economică;

57. reamintește că strategia pentru IMM-uri trebuie să vizeze IMM-urile de diferite 
dimensiuni și tipuri, indiferent dacă ele își desfășoară activitatea în sectoarele 
tradițional, social sau de înaltă tehnologie; consideră că IMM-urile implicate în 
artizanatul tradițional, în sectoarele turistic, cultural și creativ și în economia socială 
sunt segmente deosebit de vulnerabile ale rețelei de IMM-uri; recunoaște valoarea lor 
istorică, culturală, economică și socială și invită statele membre să garanteze 
competitivitatea sectoarelor, inclusiv prin promovarea tranziției generaționale și a 
autoantreprenoriatului, prin promovarea accesului la informații cu privire la 
oportunitățile de inovare și prin sprijinirea protecției și a consolidării acestor sectoare;

58. invită Comisia să acorde, de asemenea, în contextul programelor UE de sprijinire a 
IMM-urilor, în special al programului privind piața unică, o atenție deosebită 
întreprinderilor din economia socială, întrucât ele își au rădăcinile la nivel local, 
furnizează o gamă largă de produse și servicii în cadrul pieței unice a UE, generează 
locuri de muncă de înaltă calitate și promovează inovarea socială;

59. invită Comisia să prezinte o foaie de parcurs pentru reducerea sarcinilor administrative, 
inclusiv un calendar pentru acțiuni și puncte de control intermediare, privind punerea în 
aplicare a strategiei pentru IMM-uri, care să fie prezentate în cadrul dezbaterii anuale 
din plen cu privire la „starea uniunii IMM-urilor”, și să se angajeze să respecte această 
foaie de parcurs; ia act de faptul că, în urma alertei pandemice a OMS și a punerii în 
aplicare a măsurilor menite să limiteze răspândirea virusului COVID-19, multe 
întreprinderi europene au fost obligate să oprească sau să încetinească producția din 
cauza restricțiilor comerciale, a perturbărilor lanțului de aprovizionare și a penuriei de 
materii prime și componente din țări terțe, demonstrând încă o dată că industria 
europeană trebuie să dobândească o autonomie strategică, să își reducă dependența de 
țările din afara UE și să se asigure că părțile esențiale ale lanțurilor valorice strategice, 
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inclusiv în industria prelucrătoare, sunt mai bine localizate pe teritoriul său; invită, de 
asemenea, Comisia să se asigure că întreprinderile care furnizează materiale medicale 
nu se vor confrunta din nou cu aceleași dificultăți care au apărut pe piața internă și să 
tragă învățăminte din problemele care au apărut în primele stadii ale crizei COVID-19;

60. solicită să se consolideze normele în materie de concurență pentru a îmbunătăți 
competitivitatea IMM-urilor și pentru a le proteja împotriva practicilor neloiale care ar 
putea duce la dumping social și la dereglementarea forței de muncă; invită Comisia să 
garanteze aplicarea efectivă a legislației Uniunii în domeniul concurenței, fără a aduce 
atingere drepturilor lucrătorilor; reamintește, în acest sens, importanța de a promova 
dialogul social în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind IMM-urile și de a 
garanta condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri, pentru a se asigura că acestea 
beneficiază de piața internă în mod echitabil și că sunt în măsură să valorifice 
oportunitățile de extindere;

61. invită Comisia să se asigure că IMM-urile prosperă în cadrul unor ecosisteme care 
garantează o abordare incluzivă și care reunesc toți actorilor care operează în cadrul 
unui lanț valoric, pentru a promova rolul de lider al Europei în sectoarele strategice și 
competitivitatea pe scena mondială;

62. consideră că strategia UE pentru IMM-uri ar trebui să aibă permanent și pe deplin în 
vedere particularitățile naționale ale IMM-urilor și că este, prin urmare, necesar să se 
garanteze o mare autonomie națională statelor membre în cadrul comunitar general;

63. regretă că doar 600 000 de IMM-uri exportă în prezent în afara UE; reamintește că 
IMM-urile care doresc să aibă acces la piața mondială își vor îmbunătăți 
competitivitatea numai dacă vor fi sprijinite atât la nivel local, cât și internațional, 
printr-un cadru de reglementare și de facilitare structurat și previzibil, rețele structurate, 
resurse informaționale solide și acces la oportunități de investiții și o forță de muncă 
calificată; subliniază importanța de a sensibiliza în mai mare măsură IMM-urile atât cu 
privire la piața internă, cât și cu privire la piețele internaționale și la normele și 
instrumentele acestora, inclusiv prin simplificarea cadrului de referință, precum și prin 
îmbunătățirea comunicării cu privire la oportunitățile specifice; reamintește, în acest 
sens, rolul organizațiilor și rețelelor de reprezentare a IMM-urilor și al camerelor de 
comerț din statele membre și de la nivel internațional, precum și al delegațiilor UE;

64. invită, prin urmare, Comisia să introducă instrumente precum un punct de intrare digital 
unic pentru a identifica cu ușurință oportunitățile pentru IMM-uri care decurg din 
acordurile comerciale internaționale; salută, în acest sens, lansarea noului portal al 
Comisiei intitulat „Access2Markets” privind procedurile și formalitățile vamale și 
îndeamnă Comisia să asigure accesul multilingv la acest instrument;

65. reamintește că este necesar ca IMM-urile să fie implicate în mod activ în acordurile 
comerciale internaționale și să se promoveze reciprocitatea pentru a asigura accesul lor 
la achiziții publice în țările terțe; solicită, prin urmare, includerea în acordurile 
comerciale a unui capitol separat privind IMM-urile, care să indice dispozițiile 
favorabile microîntreprinderilor și IMM-urilor din alte capitole și să ofere un mijloc 
rapid pentru proprietarii microîntreprinderilor și IMM-urilor de a identifica aspectele 
relevante și benefice ale acordului;

66. îndeamnă Comisia să creeze condiții de concurență echitabile și un mediu de 
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reglementare în care IMM-urile să poată prospera și concura la nivel mondial și să ia în 
considerare utilizarea instrumentelor de apărare comercială (IAC) pentru a reduce 
concurența neloială care rezultă din practicile comerciale ilegale sau neloiale ale țărilor 
terțe, inclusiv măsuri de apărare comercială care împiedică în mod nedrept 
întreprinderile din UE să beneficieze de acces liber pe piețele lor;

67. consideră că administrațiile publice naționale și europene ar trebui să servească drept 
exemplu și să faciliteze și să sporească participarea IMM-urilor și a 
microîntreprinderilor la achizițiile publice, prin simplificarea accesului la informațiile 
privind licitațiile și procedurile, evitând totodată cerințele disproporționate și practicile 
discriminatorii, cum ar fi care depășesc elementele fundamentale ale serviciului sau ale 
bunurilor achiziționate, contribuind astfel la scurtarea și diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare;

68. solicită ca autoritățile publice și IMM-urile să fie mai bine consiliate cu privire la 
opțiunile existente și la adaptarea normelor de achiziții publice în acest scop;

69. constată că împărțirea contractelor mai mari în loturi mai mici ar putea contribui la 
scurtarea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare, oferind stimulente mai bune 
pentru IMM-urile locale, inclusiv prin facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile 
publice pentru soluții inovatoare și la achizițiile înainte de comercializare, care sunt, în 
general, accesibile doar grupurilor mai mari;

70. solicită valorizarea „contractelor km 0” prin prevederea unor criterii avantajoase pentru 
întreprinderile locale, în spiritul legislației europene în domeniul agriculturii și al 
lanțurilor scurte de aprovizionare; solicită ca factorii de decizie publici să aibă 
posibilitatea de a favoriza, într-o anumită măsură, contractele cu IMM-urile locale;

71. subliniază importanța de a lucra în parteneriat cu administratorii naționali pentru a crea 
o piață europeană a achizițiilor publice care să se bazeze pe oferte moderate ca 
dimensiune, care să le permită IMM-urilor să participe la procesul de achiziții publice, 
inclusiv prin divizarea contractelor mai mari în loturi mai mici, și în cadrul căreia să se 
poată manifesta o concurență reală și loială între actorii de pe piață, și evidențiază 
necesitatea de a face ca documentul european de achiziție unic (DEAU) să fie mai 
accesibil IMM-urilor;

°

° °

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



RR\1219652RO.docx 21/77 PE653.858v02-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Comunicarea Comisiei „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă durabilă și digitală” a 
fost publicată cu o zi înainte ca OMS să declare urgența provocată de COVID-19 drept 
pandemie. Prin urmare, scopul principal al raportorului este de a actualiza conținutul original 
al comunicării conform schimbărilor economice și sociale generate de pandemie, analizând 
printr-o abordare pragmatică și incluzivă noile provocări care afectează acum cele 25 de 
milioane de IMM-uri europene care operează în prezent pe piața internă. În același timp, 
raportorul intenționează să sublinieze rolul esențial pe care IMM-urile trebuie să îl joace în 
continuare, pe termen mediu și lung, ca piloni esențiali pentru redresarea economică post-
pandemie a continentului.

Se înțelege de la sine că ritmul de creștere al IMM-urilor europene a fost deja mai scăzut în 
medie decât cel al concurenților din afara UE, chiar înainte de izbucnirea pandemiei, din 
cauza unor provocări structurale multidimensionale și profunde, cum ar fi accesul limitat la 
credite, subcapitalizarea și întârzierile semnificative ale plăților. De asemenea, sarcinile 
administrative excesive au afectat în mod semnificativ potențialul de creștere al IMM-urilor 
din întreaga Uniune; conform sondajului în rândul întreprinderilor din 2019 al Eurochambres, 
procedurile administrative reprezintă o provocare majoră pentru nu mai puțin de 78 % dintre 
IMM-uri. Hiper-reglementarea atinge niveluri deosebit de alarmante în unele state membre, 
afectând competitivitatea IMM-urilor nu numai în mediul de afaceri național, ci și în cadrul 
pieței interne europene extinse.

În același timp, competitivitatea și chiar supraviețuirea IMM-urilor sunt amenințate din ce în 
ce mai mult de formele multilaterale de concurență neloială, care rezultă din caracterul 
globalizat al economiei europene și, în primul rând, din acțiunea producătorilor din afara UE, 
care se bazează în continuare pe standarde de muncă și de mediu mai scăzute, în timp ce 
exportă mărfuri sau servicii în UE.

Prin urmare, excluderea treptată, dar constantă a întreprinderilor mici și mijlocii și a 
microîntreprinderilor de pe piețele naționale ale fiecărui stat membru, precum și de pe piața 
internă europeană a atins niveluri de urgență cu mult înainte de izbucnirea pandemiei de 
COVID-19, fiind responsabilă de eroziunea țesutului principal al economiei europene.

Ținând cont în mod adecvat de aceste aspecte critice, Uniunea ar trebui să elaboreze o 
strategie modernă și viabilă, care să poată depăși provocările structurale menționate anterior, 
abordând, în același timp, în mod rapid și eficient noile obstacole suplimentare cauzate de 
pandemie.

O astfel de strategie trebuie să urmărească obiectivul principal de redobândire a 
competitivității, atât în cadrul pieței interne, cât și în cadrul relațiilor comerciale cu țările terțe. 
Sunt necesare măsuri urgente în special pentru a reduce în mod substanțial sarcinile de 
reglementare (prin adoptarea principiului numărului constant), pentru a îmbunătăți accesul la 
finanțare națională și la nivelul UE sub formă de granturi, mai degrabă decât sub formă de 
împrumuturi, precum și pentru a reduce decalajul digital care continuă să afecteze un procent 
îngrijorător de întreprinderi mici și mijlocii și de microîntreprinderi europene.

Inovarea și digitalizarea nu ar trebui să privilegieze exclusiv acele întreprinderi al căror 
domeniu de activitate principal este direct legat de inovare; mai degrabă, asistența și 
instrumentele financiare naționale și de la nivelul UE ar trebui să fie ușor accesibile și 
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întreprinderilor nedigitale și neinovatoare, inclusiv celor care își desfășoară activitatea în 
artizanatul tradițional, în serviciile sociale sau în industria creativă, care au nevoie, la rândul 
lor, de o modernizare digitală pentru a-și menține competitivitatea.

Schimbările structurale menite să facă mai accesibil ecosistemul legislativ al Uniunii pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii pot fi realizate în primul rând prin 
stabilirea abordării de tip „a gândi mai întâi la scară mică” ca principiu de bază în elaborarea 
legislației viitoare și prin menținerea sa ca atare pe durata întregului proces legislativ (inclusiv 
în cursul etapei de evaluare a impactului).

Schimbarea structurală favorabilă IMM-urilor și microîntreprinderilor înseamnă, de 
asemenea, protejarea acestora de presiunea neloială exercitată de giganții prezenți pe piață, 
atât în interiorul Uniunii, cât și în afara ei. Prin urmare, UE și autoritățile naționale trebuie să 
își intensifice eforturile pentru a proteja microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii 
de orice abuz de poziție dominantă din partea unor grupuri mai mari. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să ia măsuri rapide pentru a preveni orice nouă destabilizare a pieței 
forței de muncă, care afectează deja societățile europene sub forma unor niveluri mai ridicate 
ale șomajului și a unei deteriorări a standardelor în materie de drepturi ale lucrătorilor.

În ceea ce privește protejarea competitivității microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii în cadrul piețelor mondiale, instituțiile UE trebuie să utilizeze în mod realist 
instrumentele de apărare comercială (IAC), pentru a proteja producătorii și consumatorii 
europeni de modelele dereglementate ale concurenților din țările terțe și pentru a accelera în 
acest sens punerea în aplicare a unui mecanism eficace de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon.

Dată fiind dificultatea fără precedent a acestei etape specifice din istoria Uniunii, Pactul verde 
trebuie să reprezinte o oportunitate sustenabilă pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, atât în ceea ce privește raportul cost-eficacitate, cât și 
calendarul de punere în aplicare, și ar trebui să țină seama de asimetriile existente în ceea ce 
privește decalajele în materie de competitivitate care împiedică întreprinderile europene în 
raport cu concurenții din țările terțe. În acest sens, va fi esențială implicarea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii și a reprezentanților acestora în 
fiecare etapă a procesului legislativ, pentru a se asigura că acesta din urmă merge mână în 
mână cu nevoile economice și sociale, precum și cu potențialul de competitivitate pe termen 
mediu și lung și cu capacitățile întreprinderilor europene.

În ceea ce privește instrumentele incluse în pachetul de redresare, denaturările pieței interne 
cauzate de utilizarea neuniformă a flexibilității ajutoarelor de stat în statele membre trebuie să 
fie luate în considerare în mod corespunzător, în timp ce orice restricții care pot fi impuse 
utilizării unor astfel de resurse nu trebuie să submineze impactul pozitiv preconizat. 
Subvențiile trebuie să fie preferate împrumuturilor, astfel încât ajutorul financiar să nu se 
transforme în datorii suplimentare pentru state și întreprinderi.

În ceea ce privește următorul CFM, este necesară o evaluare atentă, pentru a acorda prioritate 
celor mai performante programe, ținând seama de faptul că obiectivele fundamentale, cum ar 
fi simplificarea, reducerea obstacolelor birocratice și o mai bună comunicare, nu mai pot fi 
amânate dacă Uniunea intenționează să ofere sprijin concret microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii europene.
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24.9.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Raportor pentru aviz: Geert Bourgeois

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. regretă impactul puternic al pandemiei de COVID-19, al crizei financiare mondiale din 
2008 și al altor tulburări pe care le vor suferi întreprinderile europene în urma ieșirii 
Regatului Unit din Uniunea Europeană; toate aceste fenomene afectează structura 
lanțurilor valorice mondiale întrerupându-le sau chiar blocându-le; invită statele 
membre să pună în aplicare în mod corespunzător Directiva privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților1 în raport cu toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile), deoarece acestea sunt afectate cel mai puternic de criza de COVID-19; solicită 
Comisiei să monitorizeze în mod corespunzător punerea în aplicare a directivei 
menționate; solicită o strategie europeană coerentă pentru IMM-uri, în conformitate cu 
Pactul verde inițiat de Comisie, pentru a transforma economiile noastre și a consolida 
reziliența acestora prin investiții strategice pentru sprijinirea IMM-urilor; reamintește că 
IMM-urile europene au nevoie de o politică comercială deschisă și solicită Comisiei, în 
acest sens, să întreprindă măsuri pentru a asigura în continuare caracterul deschis al 
fluxurilor comerciale și al lanțurilor valorice susținute, inclusiv al rutelor comerciale de 
transport de marfă din UE, precum și punerea în aplicare a unor măsuri pe termen lung 
pentru consolidarea bazei industriale a UE cu scopul de a evita tulburări ale lanțurilor de 
aprovizionare, de a menține competitivitatea Europei și de a apăra IMM-urile europene 
sustenabile cu ajutorul unui cadru privind obligația de diligență; salută revizuirea 
politicii comerciale a UE, aceasta fiind un cadru esențial pentru a răspunde provocărilor 
cu care se confruntă IMM-urile în comerțul internațional; felicită Comisia pentru că a 
adoptat Decizia (UE) 2020/1101 din 23 iulie 20202 cu scopul de a prelungi perioada de 

1 JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
2 JO L 241, 27.7.2020, p. 36.
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valabilitate a scutirii de taxele de import și a scutirii de TVA la import acordate pentru 
bunurile necesare combaterii efectelor epidemiei de COVID-19 în 2020, o decizie care 
ușurează situația IMM-urilor europene; invită Comisia să actualizeze strategia sa din 10 
martie 2020 privind IMM-urile pentru o Europă sustenabilă și digitală, pentru a o adapta 
la noile circumstanțe;

2. salută strategia pentru IMM-uri menționată mai sus și reamintește că cele 25 de 
milioane de IMM-uri europene reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, deoarece 
asigură cu locuri de muncă aproximativ 100 de milioane de persoane, 13 milioane dintre 
acestea lucrând în domeniul exporturilor, generează mai mult de jumătate din PIB-ul 
UE, reprezintă 99% din toate întreprinderile europene și 66% din locurile de muncă din 
UE și cuprind 87% din toți exportatorii din UE, deși numai 25% din IMM-urile Uniunii 
au activități de export și o proporție și mai mică realizează exporturi în afara Uniunii; 
reamintește că buna funcționare a pieței interne, sustenabilitatea și neutralitatea din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon trebuie să rămână printre obiectivele 
principale ale programelor UE, pentru a le permite IMM-urilor să profite de tranziția 
verde în ceea ce privește competitivitatea, reducerea costurilor și crearea de locuri de 
muncă; evidențiază că ar trebui să se acorde atenția cuvenită ciclului de inovare și 
introducerii pe piață a noilor tehnologii disponibile; accentuează că prosperitatea pieței 
unice depinde de capacitatea IMM-urilor din UE de a se adapta la transformările ce au 
loc în domeniul informatic; recunoaște rolul microîntreprinderilor și al întreprinderilor 
nou-înființate în procesul de implementare a noilor tehnologii; recunoaște importanța 
menținerii unei legislații eficace, consecvente și previzibile în general și a unei legislații 
privind drepturile de proprietate intelectuală în particular, ținând seama totodată de 
faptul că numai 9% din IMM-urile europene își protejează efectiv drepturile de 
proprietate intelectuală; observă că doar un mic procent din întreprinderile care exportă 
mărfuri în afara UE sunt IMM-uri și că piețele globale reprezintă un potențial important 
pentru IMM-uri în sensul îmbunătățirii competitivității, a creșterii economice și a 
inovării; observă că comerțul fără piedici și libertatea de circulație de pe piața unică le 
oferă IMM-urilor spațiul și experiența necesare pentru a exporta în afara granițelor UE 
și a accesa alte piețe dorite; reamintește că scopul inițiativei în favoarea întreprinderilor 
mici („Small Business Act”) și al principiului „a gândi mai întâi la scară mică” este de a 
crește competitivitatea și de a sprijini antreprenoriatul;

3. salută, în special, axarea Strategiei pentru IMM-uri asupra tranziției duble a UE către o 
economie sustenabilă și digitală, asupra reducerii sarcinii normative a IMM-urilor și 
asupra îmbunătățirii accesului lor pe piață și a accesului la finanțare; consideră că 
axarea pe soluții digitale și inovatoare va duce la creșterea competitivității Europei la 
nivel global în ansamblu;

4. își reafirmă sprijinul ferm pentru obiectivul definit în Pactul verde în ceea ce privește 
introducerea unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
(AFC); invită Comisia să prezinte această inițiativă ca o parte a programului de lucru al 
Comisiei pentru 2021; subliniază că mecanismul AFC ar trebui să constituie o piatră de 
temelie pentru realizarea neutralității emisiilor de dioxid de carbon în Europa până în 
2050 și că, pentru a integra activ IMM-urile, trebuie să prevadă măsuri concepute 
special pentru a răspunde nevoilor acestora;

5. salută eforturile Comisiei de a crea instrumente specifice pentru a facilita accesul IMM-
urilor pe piețele țărilor terțe; încurajează Comisia să sprijine pe deplin IMM-urile în 
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depășirea tuturor obstacolelor tarifare și netarifare care le împiedică să pătrundă pe 
piețele țărilor terțe; reamintește importanța armonizării și simplificării procedurilor 
vamale pentru a ajuta microîntreprinderile și IMM-urile (MIMM-urile) să pătrundă pe 
piețele de export, deoarece astfel va fi sporită productivitatea, prin accelerarea inovării 
și prin facilitarea răspândirii tehnologiilor și know-how-ului; salută angajamentul 
Comisiei de a asigura securitatea juridică a IMM-urilor prin includerea unor capitole 
privind IMM-urile în toate acordurile de liber schimb (ALS), cum este cazul acordului 
dintre UE și Japonia și al versiunii modernizate a acordului cu Mexic, și subliniază că 
astfel de capitole trebuie incluse și în cadrul procesului de revizuire a acordurilor 
existente; reamintește Comisiei că toate capitolele privind IMM-urile incluse în 
acordurile comerciale trebuie să conțină prevederi referitoare la obstacolele comune cu 
care se confruntă MIMM-urile europene; salută recenta numire de către Comisie a 
primului responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială și evidențiază rolul 
său important în asigurarea unor beneficii maxime pentru IMM-uri în acordurile 
comerciale ale UE; invită Comisia să contribuie la reducerea sarcinii administrative și 
normative a IMM-urilor și la reducerea birocrației, având în vedere efectul 
disproporționat asupra IMM-urilor al obstacolelor comerciale și de investiții, al 
costurilor administrative și al birocrației; invită Comisia să sprijine IMM-urile care se 
axează pe tehnologiile și inovațiile ecologice și care exportă deja bunuri și servicii în 
țări terțe și să promoveze astfel condiții de concurență echitabile; invită Comisia să 
coopereze cu statele membre pentru a informa activ IMM-urile cu privire la 
oportunitățile comerciale;

6. invită Comisia să fie mai activă în acțiunile sale de sprijinire a agențiilor de export 
naționale și regionale și a organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor de la nivelul UE 
și de la nivel național și regional, pentru a le permite IMM-urilor să depășească deficitul 
informațional și să valorifice într-o mai mare măsură acordurile comerciale; consideră, 
în acest sens, că serviciile Comisiei ar putea să creeze o platformă pentru 
internaționalizarea IMM-urilor, cu scopul de a monitoriza progresele înregistrate și de a 
oferi asistență tehnică IMM-urilor în ceea ce privește accesul pe noi piețe; constată că 
această platformă ar putea include măsuri de protecție a economiei circulare; 
reamintește că delegațiile UE au un rol esențial în sprijinirea IMM-urilor, răspunzând la 
întrebările și dificultățile practice ale acestora legate de punerea în aplicare a acordurilor 
de liber schimb;

7. invită Comisia să țină seama de particularitățile IMM-urilor în toate domeniile vizate de 
negocierile comerciale și de cele privind investițiile, inclusiv în ceea ce privește 
capitolele din acordurile comerciale care vizează achizițiile publice, pentru a facilita 
participarea IMM-urilor; salută anunțul Comisiei privind faptul că va lansa un nou 
portal de informare pentru a informa mai bine IMM-urile cu privire la politicile 
comerciale și pentru a furniza informații detaliate cu privire la procedurile și 
formalitățile vamale pentru exportul în țări terțe; solicită Comisiei să comunice cu 
întreprinderile într-o etapă cât mai timpurie atunci când creează noi portaluri de 
informare sau le îmbunătățește pe cele existente, pentru a asigura transmiterea către 
IMM-uri a unor informații cu un caracter practic pronunțat; invită Comisia să-și 
îndeplinească obiectivul privind lansarea unui instrument de autoevaluare în legătură cu 
normele de origine și analiza ciclului de viață, în cadrul căruia ar trebui să se pună un 
accent deosebit pe evaluarea riscurilor, pentru a ajuta IMM-urile să determine dacă un 
produs beneficiază de preferințe în temeiul unui acord comercial și modul în care pot 
valorifica diversificarea strategică a lanțurilor de aprovizionare; reiterează, în acest 



PE653.858v02-00 26/77 RR\1219652RO.docx

RO

context, importanța unor reguli de origine raționalizate și simplificate; reiterează, de 
asemenea, importanța unor norme clare privind fluxurile transfrontaliere de date pentru 
atingerea obiectivelor strategiei digitale a UE; subliniază importanța actualelor 
negocieri multilaterale din cadrul OMC cu privire la comerțul electronic; solicită un set 
de norme cuprinzător și ambițios, pentru a facilita libera circulație transfrontalieră a 
datelor, garantând totodată standarde europene de protecție a datelor, pentru a elimina 
barierele din calea comerțului digital, inclusiv cerințele de localizare a datelor, și pentru 
a asigura faptul că întreprinderile, în special IMM-urile, pot concura la nivel mondial în 
condiții de concurență echitabilă; reiterează că IMM-urile vor juca un rol esențial în 
extinderea tehnologiilor și întreprinderilor bazate pe date; subliniază necesitatea de a 
promova interoperabilitatea și accesul la date la nivel mondial, pentru a optimiza 
diferitele procese din cadrul comerțului internațional; invită Comisia să faciliteze 
accesul IMM-urilor la procedurile de achiziții publice și să includă în obiectivele 
Pactului verde politica sa privind achizițiile publice, de exemplu promovarea unei 
economii circulare și sporirea rezilienței lanțurilor de aprovizionare pentru bunurile 
publice;

8. reamintește că accesul la finanțare este de o importanță determinantă pentru IMM-uri, 
având în vedere faptul că, în unele state membre, accesul la finanțare este mai dificil; 
invită Comisia să trateze acest decalaj privind accesul la finanțare și să asigure o 
concurență în condiții echitabile pentru IMM-uri; invită Banca Europeană de Investiții 
să acorde o atenție deosebită IMM-urilor atunci când își stabilește politicile; atrage 
atenția, îndeosebi, asupra IMM-urilor care au nevoie de finanțare, de asistență tehnică și 
de reducerea sarcinii normative pentru a putea respecta prevederile Pactului verde și 
obiectivele privind digitalizarea, ceea ce le va ajuta să-și mențină competitivitatea; 
atrage atenția asupra necesității de a realiza progrese în ceea ce privește acordul de 
facilitare a investițiilor și Directiva privind comerțul electronic3 și de a continua 
lucrările legate de acordul privind serviciile multilaterale; subliniază că digitalizarea 
oferă IMM-urilor mai multe beneficii, cum ar fi noi oportunități de a furniza servicii sau 
produse digitale și lărgirea accesului lor pe piață; evidențiază, totodată, faptul că IMM-
urile au, totuși, nevoie de sprijin pentru a avea acces la finanțare, informații, competențe 
și tehnologii; observă că Comisia trebuie să elimine barierele din calea creșterii verzi și 
a eco-inovării pentru IMM-uri, asigurând astfel faptul că Pactul verde este o 
oportunitate economică; solicită facilitarea pe cât posibil a accesului IMM-urilor la 
finanțare, inclusiv a accesului ușor la finanțarea cercetării și dezvoltării, și acordarea 
unui sprijin tehnic mai consistent, cu scopul de a accelera transformarea verde și cea 
digitală și de a beneficia de pe urma lor; 

9. invită Comisia să pună în aplicare în mod eficace instrumentele UE privind garanțiile și 
protecția comerțului, pentru a proteja mai bine industria europeană, mai ales în cazurile 
în care sunt afectate sectoare în care majoritatea întreprinderilor sunt IMM-uri; 
recunoaște că lumea se confruntă cu provocări fără precedent și imprevizibile, ceea ce 
impune, în cadrul strategiei pentru IMM-urile europene, un plan paneuropean pentru 
relocalizarea inteligentă și pentru anumite sectoare strategice, diversificarea furnizorilor 
și o autonomie strategică deschisă; subliniază că în strategia pentru IMM-uri, în 
contextul comerțului, sunt necesare garanții sociale solide și asigurarea incluziunii 
sociale; subliniază necesitatea unei axări pe implementarea și asigurarea punerii în 
aplicare a acordurilor comerciale ale UE în ceea ce privește încălcarea angajamentelor 

3 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
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legate de accesul pe piață, de aspectele comerciale și de dezvoltare sustenabilă, pentru a 
combate eficient denaturările pieței, astfel încât IMM-urile să nu se confrunte cu 
dezavantaje concurențiale; îndeamnă în acest sens Comisia să consolideze rolul 
serviciului de asistență în materie de protecție comercială pentru IMM-uri, atât pentru a 
îmbunătăți sprijinul acordat IMM-urilor în accesarea instrumentelor de apărare 
comercială, cât și pentru a îmbunătăți comunicarea cu privire la instrumentele 
disponibile pentru combaterea comerțului neloial cu bunuri importate; atrage atenția 
asupra raportului special din iulie 20204 al Curții de Conturi Europene, în care aceasta 
subliniază că, deși anchetele desfășurate pentru apărarea comercială presupun o sarcină 
administrativă considerabilă pentru părțile implicate, acestea sunt o necesitate legală; 
evidențiază, însă, că IMM-urile nu au avut parte de un sprijin suficient în accesul la 
procedurile de apărare comercială și că instrumentele de apărare comercială nu sunt 
promovate suficient în toate sectoarele industriei europene; îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească asistența și comunicarea în acest sens, în special în raport cu IMM-urile; 
invită UE să acorde atenția cuvenită intereselor de securitate și de ordine publică în 
legătură cu investițiile străine directe și achizițiile realizate în UE, împreună cu un 
mecanism paneuropean de coordonare a verificărilor, mai ales în sectoarele strategice; 
îndeamnă Comisia să sensibilizeze într-o măsură mai mare părțile interesate cu privire 
la instrumentele de apărare comercială și să îmbunătățească sprijinul pe care îl acordă 
IMM-urilor pentru a le înlesni accesul la aceste instrumente; solicită Comisiei, în acest 
sens, să prevadă un mecanism mai accesibil pentru depunerea de plângeri de către 
IMM-uri în cazul unor practici comerciale neloiale; invită Comisia să aplice măsuri cât 
mai prompt posibil în cazul anchetelor în care IMM-urile figurează proeminent;

10. invită Comisia să își continue eforturile de sprijinire a MIMM-urilor, acordând o atenție 
specială celor conduse de femei și prevăzând măsuri specifice pentru acestea; invită UE 
și statele sale membre să acorde o atenție specială circumstanțelor deosebite ale MIMM-
urilor conduse de femei atunci când înființează servicii de asistență la exporturi, pentru 
ca acestea să poată profita de oportunitățile create de ALS și pentru a consolida 
serviciile, tehnologiile și infrastructurile (cum ar fi accesul la internet) care prezintă o 
importanță deosebită pentru capacitarea economică a femeilor și pentru MIMM-urile 
conduse de femei; invită Comisia să contribuie la crearea de parteneriate între 
antreprenoarele din UE și omoloagele lor din țările în curs de dezvoltare;

11. salută angajamentul Comisiei de a introduce principiul numărului constant atunci când 
elaborează noi acte legislative, ca un prim pas în reducerea fluxului de noi reglementări 
și a birocrației, dar reamintește că acest lucru nu face decât să mențină statu-quo-ul, 
ceea ce nu este un obiectiv destul de ambițios; solicită o mai mare claritate cu privire la 
modul în care Comisia intenționează să integreze acest principiu în politica comercială;

12. invită Comisia să prezinte o foaie de parcurs pentru realizarea unei reduceri de cel puțin 
30 % a normelor și reglementărilor învechite care afectează IMM-urile, cu scopul de a 
reduce sarcinile administrative și presiunea financiară, a promova competitivitatea și a 
realiza un impact real, astfel încât IMM-urile să poată să se dezvolte și să prospere în 
UE.

4 Raportul special nr. 17/2020 intitulat „Instrumentele de apărare comercială: sistemul de protecție a 
întreprinderilor din UE împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping sau al unor subvenții funcționează 
bine”.



PE653.858v02-00 28/77 RR\1219652RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 24.9.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

43
0
0

Membri titulari prezenți la votul final Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De 
Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, 
Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd 
Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano 
Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Dominik Tarczyński, 
Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen 
Warborn, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final Marek Belka, Markus Buchheit, Seán Kelly, Urmas Paet, Manuela 
Ripa, Angelika Winzig



RR\1219652RO.docx 29/77 PE653.858v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Markus Buchheit, Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Sean Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Angelika Winzig

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marek Belka, Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma 
Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorova, Manuela Ripa

0 -

0 0

Legenda simbolurilor utilizate: 
+  :  pentru
-  :  împotrivă
0  :  abțineri



PE653.858v02-00 30/77 RR\1219652RO.docx

RO

6.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Raportoare pentru aviz: Atidzhe Alieva-Veli

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât microîntreprinderile și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-urile) sunt definite în 
Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 (C(2003)1422);

B. întrucât 99 % dintre întreprinderile europene sunt IMM-uri; întrucât ele reprezintă 50 % 
din PIB-ul UE și angajează aproximativ 100 milioane de persoane1, ceea ce reprezintă 
două treimi din totalul locurilor de muncă din sectorul privat, fiind astfel coloana 
vertebrală a economiei europene și printre actorii-cheie care promovează atractivitatea 
teritoriilor și dezvoltarea unor ecosisteme industriale strategice;

C. întrucât IMM-urile oferă două locuri de muncă din trei, creează oportunități de formare 
în toate regiunile și sectoarele, inclusiv pentru lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare, 
și sprijină bunăstarea societății, inclusiv în zonele îndepărtate și în zonele rurale2;

D. întrucât IMM-urile europene se confruntă cu o lipsă enormă de investiții, estimată între 
20 și 35 de miliarde EUR, în ciuda sprijinului acordat de UE și de statele sale membre;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1602497646768&from=RO 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1602497646768&from=RO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1602497646768&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1602497646768&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1602497646768&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1602497646768&from=RO
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E. întrucât IMM-urile se confruntă cu provocări uriașe din cauza crizei de COVID-19 și 
multe dintre ele se confruntă cu riscul falimentului;

F. întrucât Comisia a prezentat angajamente în strategia sa pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, publicată în martie 2020 (COM(2020)0103);

G. întrucât procedurile administrative și juridice complexe constituie un obstacol 
semnificativ pentru IMM-uri și le împiedică să devină mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

H. întrucât peste 70 % dintre întreprinderi declară că accesul la talente reprezintă un 
obstacol în calea realizării de noi investiții în UE-103; întrucât disponibilitatea 
personalului calificat și a managerilor cu experiență a devenit, de-a lungul anilor, 
problema cea mai presantă cu care se confruntă IMM-urile din UE4; întrucât deficitul de 
competențe este deosebit de acut în ceea ce privește digitalizarea și noile tehnologii, 
deoarece 35 % din forța de muncă are un nivel scăzut sau zero al competențelor digitale;

1. subliniază contribuția decisivă a IMM-urilor, inclusiv a întreprinderilor familiale, la 
inovare, inclusiv la inovare socială, la crearea de locuri de muncă și la construirea unei 
piețe a forței de muncă incluzive și reziliente, de asemenea, în regiunile transfrontaliere, 
care să încurajeze investițiile, competitivitatea, antreprenoriatul și creșterea sustenabilă; 
este extrem de preocupat de creșterea ratelor șomajului în UE și de riscul ca milioane de 
oameni să își piardă locul de muncă ca urmare a crizei de COVID-19, în special în cele 
mai vulnerabile grupuri sociale, precum și de dificultățile enorme cu care se confruntă 
IMM-urile din cauza acestei crize; recunoaște că, în prezent, IMM-urile se confruntă cu 
probleme grave de lichiditate; subliniază, în acest context, nevoia urgentă de a facilita 
accesul la finanțare și de a lua măsuri pe termen scurt și lung pentru a sprijini IMM-urile 
în procesul de redresare; subliniază, în plus, că aceasta ar trebui să permită finanțarea 
sustenabilă și țintită pentru a reduce decalajul actual de investiții și a consolida 
capacitatea și reziliența IMM-urilor de a inova și a trece la soluții digitale, mai 
sustenabile, mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai circulare și 
mai neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, facilitând, astfel, punerea 
în aplicare cu succes Agendei digitale, Pactului verde european și a tranziției echitabile 
aferente, protejând serviciile și industriile strategice ale Europei, stimulând economia, 
sprijinind ocuparea forței de muncă și garantând că nimeni nu este lăsat în urmă;

2. subliniază că IMM-urile joacă un rol important în garantarea creșterii durabile din punct 
de vedere social, economic și al mediului; 

3. consideră că dezvoltarea economiei circulare reprezintă o oportunitate pentru IMM-uri 
prin crearea de locuri de muncă și de noi piețe, precum și prin creșterea eficienței în 
afaceri;

4. subliniază că legislația Uniunii trebuie să fie favorabilă IMM-urilor; cere Comisiei să 
aplice cu strictețe „testul IMM-urilor”, care ar ajuta la implementarea principiului 
important „gândește la scară mică” pentru a valorifica întregului potențial al pieței unice 
a UE; sprijină planurile Comisiei de a numi un reprezentant al UE pentru IMM-uri, care 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=ro 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
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să se ocupe de problemele acestora și de facilitarea soluțiilor pentru IMM-uri;

5. salută faptul că strategia Comisiei privind IMM-urile abordează simplificarea ca fiind 
una dintre cele trei pietre de temelie ale acțiunii UE referitoare la IMM-uri; consideră că 
reducerea birocrației este o condiție prealabilă importantă pentru a permite economiei să 
se redreseze, să inoveze și să treacă, printre altele, la o producție inteligentă din punct de 
vedere climatic, precum și o condiție prealabilă pentru competitivitatea întreprinderilor 
din UE;

6. consideră că eliminarea sarcinilor inutile de reglementare, printr-o evaluare regulată a 
cerințelor administrative și simplificarea normelor privind accesul la finanțare pentru 
IMM-uri și persoanele care într-adevăr desfășoară o activitate independentă constituie o 
piatră de temelie a noii strategii europene pentru IMM-uri, având în vedere ca trebuie 
sprijinită o redresare economică rapidă și stimularea creării de locuri de muncă; 
evidențiază că eficiența și stabilitatea cadrului de reglementare se obține cel mai bine 
prin implicarea partenerilor sociali în procesele decizionale;

7. subliniază că IMM-urile vor avea nevoie de o atenție specială privind politicile și de 
măsuri de însoțire în procesul de tranziție către sustenabilitate și digitalizare; subliniază 
că pandemia de COVID-19 a evidențiat importanța soluțiilor digitale, în special a 
muncii la distanță, deoarece acestea oferă numeroase oportunități, printre care 
oportunități mai mari de angajare pentru persoanele cu dizabilități, reducerea emisiilor 
de CO2 legate de naveta zilnică, modele flexibile de organizare a muncii, un echilibru 
mai bun între viața profesională și cea privată și oportunități pentru IMM-uri de a-și 
îmbunătăți în mod semnificativ productivitatea, managementul afacerilor și reziliența, 
creând, în același timp, preocupări în ceea ce privește viața privată și sănătatea și 
siguranța la locul de muncă; invită Comisia să propună un cadru legislativ care să 
stabilească standarde și condiții minime, comune și clare pentru munca la distanță în 
UE, în scopul a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor și, în același timp, pentru a 
sprijini productivitatea și competitivitatea IMM-urilor europene;

8. consideră, de asemenea, că este necesară o agendă ambițioasă în materie de politici cu 
un calendar clar pentru armonizarea aspectelor digitale ale pieței unice și promovarea 
soluțiilor de e-guvernare; solicită standardizarea și digitalizarea procedurilor și a 
formularelor administrative, care vor ajuta IMM-urile pe termen lung;

9. subliniază că ar trebui să se garanteze un nivel suficient de finanțare pentru programele 
esențiale pentru competitivitatea și dezvoltarea IMM-urilor, incluse în următorul cadru 
financiar multianual (CFM);

10. consideră că instrumentele de redresare ale UE și programele relevante din cadrul CFM 
ar trebui folosite pe deplin pentru a completa sistemele naționale, care sprijină IMM-
urile, în special în sectoarele și regiunile cele mai afectate de pandemie, inclusiv IMM-
urile care sunt active în regiunile frontaliere, care au fost afectate grav de închiderea 
frontierelor dintre statele membre, pentru a menține locurile de muncă, veniturile și 
know-how-ul și a depune eforturi pentru a asigura autonomia industrială, inovarea și 
poziția de lider în domeniul tehnologiei ale UE; reamintește, de asemenea, că aceste 
instrumente trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la 
implementarea principiilor Pilonului european al drepturilor sociale și a Acordului de la 
Paris;
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11. invită Comisia să asigure complementaritatea între obiectivele strategiei europene 
privind IMM-urile, noul plan de acțiune pentru economia circulară, agenda actualizată 
pentru competențe în Europa și strategia industrială pentru Europa; invită, de asemenea, 
Comisia și statele membre să coordoneze mai bine diferitele instrumente de finanțare 
pentru IMM-uri;

12. reamintește, în acest context, importanța asistenței tehnice pentru IMM-uri și pentru 
persoanele care desfășoară o activitate independentă, în special în faza inițială de 
implementare a fondurilor și programelor europene;

13. subliniază că strategia privind IMM-urile ar trebui să faciliteze accesul IMM-urilor la 
finanțare, chiar și pentru proiecte foarte mici, și la instrumente adecvate de finanțare 
participativă; în acest context, solicită statelor membre să îmbunătățească accesul la 
creditele la scară mai mică;

14. subliniază că IMM-urile trebuie să aibă acces la licitațiile de achiziții publice, întrucât 
achizițiile publice vor oferi o pârghie pentru a stimula redresarea; subliniază, în acest 
context, că ar trebui rezolvată problema criteriilor de selecție inechitabile;

15. subliniază că acțiunile legate de IMM-uri ar trebui să se afle în centrul politicilor și 
inițiativelor UE, în special al celor legate de redresarea economică și de tranziția digitală 
și cea ecologică și ar trebui să fie însoțite de măsuri de promovare a antreprenoriatului și 
protejare a lucrătorilor; subliniază, în acest sens, necesitatea de a asigura respectarea 
principiului egalității de tratament între lucrători și condiții corecte de lucru și de 
încadrare în muncă pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii mobili în Uniune;

16. subliniază necesitatea de a facilita și mai mult accesul IMM-urilor și al persoanelor care 
desfășoară activități independente la piața unică și de a promova mobilitatea forței de 
muncă; subliniază că o bună coordonare între statele membre și regiuni este esențială 
pentru a se asigura că IMM-urile și lucrătorii care desfășoară activități independente la 
nivel transfrontalier, precum și lucrătorii transfrontalieri, sezonieri, frontalieri și detașați 
sunt protejați; solicită să se garanteze că întreprinderile, persoanele care desfășoară o 
activitate independentă și lucrătorii au acces la informații clare și transparente cu privire 
la normele pe care trebuie să le respecte și drepturile de care beneficiază, inclusiv prin 
intermediul unor portaluri online de tip „ghișeu unic”;

17. consideră că îmbunătățirea și aplicarea normelor UE privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială este esențială pentru mobilitatea forței de muncă și protejarea 
lucrătorilor, în special a celor aflați în situații precare; subliniază, în acest sens, 
necesitatea de a se ajunge la un acord rapid și echilibrat privind revizuirea 
Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială;

18. invită Comisia să introducă un număr european de asigurări sociale, pentru a oferi 
securitate juridică lucrătorilor și pentru a facilita activitatea întreprinderilor, în special a 
IMM-urilor care furnizează servicii transfrontaliere, controlând totodată în mod eficient 
practicile de subcontractare și combătând frauda socială; îndeamnă, în acest context, 
statele membre să asigure implementarea și aplicarea corespunzătoare a dreptului 
Uniunii pentru a facilita libera circulație și protecția socială a lucrătorilor, precum și 
prestarea transfrontalieră a serviciilor, asigurând astfel condiții de concurență echitabile 
pe piața unică;
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19. reamintește că libera circulație a lucrătorilor este un drept fundamental, esențial pentru 
piața unică; reamintește, de asemenea, importanța promovării mobilității forței de 
muncă în întreaga Europă; subliniază că, deși s-a luat o serie importantă de măsuri 
pentru a sprijini întreprinderile să reacționeze la epidemia de COVID-19, trebuie să se 
acorde acum o atenție deosebită atenuării efectelor pe termen lung ale crizei;

20. reamintește că toți lucrătorii de pe piața unică trebuie să beneficieze de cel mai înalt 
nivel de protecție posibil în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă, 
indiferent de dimensiunea societății care îi angajează, de locul de muncă sau de 
contractul subiacent;

21. solicită aplicarea sistematică a măsurilor de sănătate și de siguranță la locul de muncă și 
salută orientările Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-
OSHA), precum și punctul 8 din declarația Comisiei în urma prezentării Directivei (UE) 
2020/739 a Comisiei în ceea ce privește prevenirea și protejarea sănătății și siguranței 
lucrătorilor care sunt expuși sau pot fi expuși la locul de muncă la SARS-CoV-25; 
consideră că aceste orientări, inclusiv instrucțiunile scrise, ar trebui dezvoltate în 
continuare, pe baza unor consultări regulate cu părțile interesate relevante, pentru a oferi 
un răspuns coordonat, actualizat și eficient în cazul viitoarelor amenințări 
transfrontaliere la adresa sănătății publice;

22. încurajează statele membre să sensibilizeze publicul cu privire la siguranța și sănătatea 
la locul de muncă și să ia toate măsurile necesare pentru a garanta siguranța și sănătatea 
lucrătorilor, inclusiv prin inspecții, unde și atunci când este necesar; consideră, de 
asemenea, că IMM-urile care angajează lucrători sezonieri și transfrontalieri merită o 
protecție specială;

23. subliniază necesitatea de a asigura punerea în aplicare eficientă și rapidă a protocoalelor 
de sănătate, precum și aplicarea acestora de către lucrătorii din diverse sectoare 
profesionale, în special prin formarea la locul de muncă;

24. așteaptă propunerea Comisiei referitoare la noua strategie privind siguranța și sănătatea 
la locul de muncă pentru perioada 2021-2027, care să includă perspectiva de zero 
vătămări și boli profesionale grave sau mortale; invită Comisia să revizuiască Directiva 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă;

25. recunoaște situația specifică a IMM-urilor în ceea ce privește punerea în aplicare a 
măsurilor legale în materie de sănătate și siguranță la nivel de întreprindere; subliniază 
că sensibilizarea, schimbul de bune practici, consultarea, ghidurile ușor de utilizat și 
platformele online sunt extrem de importante pentru a ajuta IMM-urile să respecte 
cerințele reglementare; salută introducerea, în statele membre, a platformei online 
interactive a EU-OSHA de evaluare a riscurilor (OiRA), precum și a altor instrumente 
electronice care urmăresc să promoveze conformitatea și o cultură în materie de 
prevenire, în special în cadrul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici;

26. invită Comisia să se asigure că lucrătorii au dreptul la informare, consultare și 
participare și să includă acest principiu și în strategia privind IMM-urile; subliniază 
necesitatea unei implicări semnificative a lucrătorilor și a reprezentanților acestora la 
nivelul întreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește deciziile privind decarbonizarea și 

5 JO C 212, 26.6.2020, p. 8.
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digitalizarea; subliniază importanța unui dialog social eficace și necesitatea de a 
consolida partenerii sociali, de a extinde sfera negocierilor colective și de a lua măsuri 
pentru a promova constituirea unui număr mare de sindicate și de asociații ale 
angajatorilor în contextul noii strategii pentru IMM-uri;

27. invită Comisia și statele membre să sprijine de urgență întreprinderile, în special IMM-
urile, prin reducerea sarcinilor administrative inutile și prin facilitarea accesului acestora 
la lichidități; salută, în această privință, instituirea Instrumentului european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), propus 
de Comisie; invită Comisia și statele membre să se asigure că IMM-urile dispun de 
opțiuni de finanțare alternative, cum ar fi cooperativele de credit și investitorii privați; 
solicită crearea unor programe de consolidare a capacităților, în cadrul planului de 
redresare, care să urmărească să sprijine IMM-urile, în special microîntreprinderile, să 
își readapteze activitatea la piețele afectate de COVID-19;

28. salută asistența financiară oferită de Comisie pentru a salva locuri de muncă prin 
instrumentul SURE și consideră că un sistem european de reasigurare pentru situații de 
șomaj ar putea fi un instrument în plus care să ajute la tranziția echitabilă către o 
economie circulară, digitală și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 
și care să contribuie la reziliența economiei europene și a IMM-urilor europene în 
special; așteaptă propunerea Comisiei pe această temă, anunțată de Președinta Comisiei, 
Ursula von der Leyen;

29. subliniază că politicile care vizează IMM-urile și start-up-urile nu trebuie să ofere 
întreprinderilor oportunități de a eluda normele în vigoare și de a reduce protecția 
lucrătorilor și a consumatorilor și nu trebuie să crească riscul de fraudă economică, 
activitățile infracționale și societățile de tip „cutie poștală”; reamintește, în această 
privință, că Parlamentul a respins propunerea controversată a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii;

30. subliniază faptul că concurența loială este un principiu fundamental al pieței unice; 
avertizează că o uniformizare la un nivel inferior în ceea ce privește standardele în 
materie de ocupare a forței de muncă, de securitate socială și de impozitare, inclusiv 
prin aranjamente artificiale, contrastează puternic cu concurența loială bazată pe calitate 
și dezvoltare durabilă; subliniază că dumpingul social este în primul rând în detrimentul 
lucrătorilor, al consumatorilor și al IMM-urilor care respectă legea;

31. subliniază că concurența neloială pe piața unică afectează întreprinderile care respectă 
legea, în special IMM-urile; invită Comisia și statele membre să adopte măsuri ferme de 
combatere a concurenței neloiale, care include munca nedeclarată; subliniază, de 
asemenea, că ar trebui abordată și concurența neloială în economia digitală;

32. consideră că politicile fiscale pentru IMM-uri ar trebui să favorizeze dezvoltarea 
durabilă și crearea de locuri de muncă de calitate;

33. subliniază că tehnologiile disruptive avansate, cum ar fi tehnologia blockchain și 
inteligența artificială (IA), tehnologia cloud și calculul de înaltă performanță (HPC), pot 
spori competitivitatea IMM-urilor; subliniază necesitatea de a crește gradul de 
informare cu privire la potențialul important al soluțiilor bazate pe IA și la riscurile pe 
care le prezintă; subliniază necesitatea cercetării cu privire la schimbările societale 
cauzate de IA; invită UE să sprijine tranziția digitală și tranziția ecologică, investind în 
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IA care garantează principiul controlului uman, în învățarea pe tot parcursul vieții și în 
inițiativele de recalificare și perfecționare pentru a promova alfabetizarea digitală, axată 
pe asimilarea de către IMM-uri a competențelor și calificărilor umane, sociale și digitale 
avansate pentru viitoarele ocupații și sectoare, care vor apărea în urma tranziției către o 
economie durabilă și neutră din punctul de vedere climatic; subliniază necesitatea de a 
moderniza sistemul de învățământ și formare profesionale și de a îmbunătăți, în special 
în ceea ce privește competențele digitale; subliniază, ca un aspect prioritar, necesitatea 
de a aborda neconcordanța dintre competențe/calificări și nevoile pieței forței de muncă;

34. invită, în acest sens, Comisia și statele membre să promoveze, să consolideze și să 
sprijine programele de ucenicie pentru a facilita integrarea sustenabilă a tinerilor pe 
piața muncii; subliniază că educația și formarea antreprenorială care consolidează 
cunoștințele și competențele în domeniul afacerilor joacă un rol esențial în adaptarea 
IMM-urilor la piața unică; solicită utilizarea optimă a Fondului social european + pentru 
a face față acestor provocări;

35. subliniază, în acest sens, posibilitățile de eliminare a decalajului dintre competențe și 
calificări prin utilizarea mai eficientă a pieței transfrontaliere a forței de muncă;

36. consideră că imaginea unui IMM ca angajator atractiv, construită pe baza unor bune 
condiții de lucru și de încadrare în muncă, reprezintă un avantaj concurențial important 
în ceea ce privește recrutarea de personal calificat; subliniază importanța formării și 
educației în cadrul întreprinderilor;

37. subliniază că antreprenoriatul reprezintă un motor important pentru creșterea și 
competitivitatea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și un 
instrument puternic de promovare a incluziunii sociale; invită Comisia și statele 
membre să promoveze și să sprijine dezvoltarea spiritului și a competențelor 
antreprenoriale și să faciliteze crearea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri; invită, 
de asemenea, statele membre să utilizeze viitorul Fond social european+ și noile 
posibilități de investiții din Fondul european de dezvoltare regională în dezvoltarea 
competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;

38. subliniază că este important să se stimuleze spiritul antreprenorial, inclusiv în rândul 
femeilor și al tinerilor; invită Comisia și statele membre să încurajeze și să sprijine activ 
antreprenoriatul feminin la nivel european și național, în special prin ameliorarea 
accesului la finanțare sau la formare și prin asigurarea unui echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, deoarece femeile reprezintă unul dintre grupurile cele mai 
afectate de criza de COVID-19;

39. subliniază că femeile sunt în continuare subreprezentate la nivelul ocupării forței de 
muncă și în posturile de conducere6 și salută inițiativele Comisiei care pun un accent 
deosebit pe capacitarea femeilor și pe îmbunătățirea echilibrului de gen în cadrul 
ecosistemului IMM-urilor europene;

40. solicită eliminarea oricărei forme de discriminare salarială pe motive de vârstă sau gen; 
solicită statelor membre să asigure, în conformitate cu legislația și practicile naționale, 

6 OECD/European Union (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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că toți lucrătorii au dreptul la salarii decente, fie prin contracte colective, fie prin salarii 
minime legale;

41. subliniază că IMM-urile trebuie să își aducă contribuția la eliminarea diferențelor dintre 
femei și bărbați de pe piața muncii în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și pensiile, printre altele prin furnizarea sau sprijinirea de servicii de 
îngrijire a copiilor, prin acordarea de concedii pentru îngrijitori, prin ore de lucru 
flexibile pentru îngrijitori, precum și prin asigurarea unei remunerații egale pentru 
muncă egală și a transparenței salariale;

42. subliniază importanța economiei sociale și bazate pe solidaritate, care oferă locuri de 
muncă pentru mai mult de 11 milioane de persoane7; subliniază, de asemenea, 
potențialul întreprinderilor din economia socială și al investițiilor cu impact social de a 
facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile pe piața 
forței de muncă; insistă asupra necesității de a sprijini întreprinderile sociale și bazate pe 
solidaritate prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării acestora; invită Comisia și 
statele membre să promoveze crearea și activitatea întreprinderilor sociale și bazate pe 
solidaritate;

43. invită Comisia să recunoască, să promoveze și să protejeze întreprinderile favorabile 
incluziunii, pentru a crea posturi permanente pentru persoanele cu dizabilități pe piața 
muncii; subliniază potențialul întreprinderilor și al organizațiilor din economia socială 
de a facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă; subliniază, 
în plus, importanța acordării unui sprijin specific din partea Fondului social european 
pentru economia socială; reamintește că IMM-urile care aparțin unor persoane din 
grupuri vulnerabile se confruntă cu dificultăți mai mari în ceea ce privește accesul la 
finanțare și au nevoie de sprijin specific;

44. recomandă consolidarea schimbului de informații privind inițiativele axate pe IMM-uri 
care s-au dovedit a fi de succes, precum și schimbul de bune practici între statele 
membre; recomandă, în plus, crearea de platforme pentru schimburi între IMM-uri care 
dezvoltă tehnologii inovatoare și revoluționare; salută, în acest context, propunerea 
Comisiei de a lansa un program pentru „voluntari în domeniul digital”, care să le 
permită tinerilor calificați și persoanelor în vârstă experimentate să împărtășească din 
competențele lor digitale cu întreprinderile tradiționale; subliniază importanța 
promovării unor noi cooperări între IMM-uri, institutele de cercetare, universități și 
sectorul educației, pentru a garanta corelarea competențelor cu nevoile pieței forței de 
muncă;

45. solicită punerea în aplicare rapidă a brevetului european pentru a promova potențialul de 
inovare al IMM-urilor;

46. consideră că o nouă strategie pentru IMM-urile europene poate avea succes numai 
printr-o planificare strategică integrată, prin punerea în comun a resurselor actorilor 
europeni, ale instituțiilor regionale și locale, ale clusterelor industriale, ale partenerilor 
sociali, ale universităților și grupurilor de cercetare; subliniază, în acest context, 
importanța structurilor de sprijin, cum ar fi rețelele de IMM-uri, ghișeele unice, 
agențiile de dezvoltare regională, clusterele de inovare și structurile de consiliere 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro 
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adresate start-up-urilor, pentru crearea de lanțuri valorice locale și regionale;

47. consideră că împiedicarea falimentului întreprinderilor este esențială pentru păstrarea 
locurilor de muncă și pentru garantarea unei redresări economice durabile; consideră că 
UE ar trebui, prin urmare, să dezvolte și să consolideze mecanismele de alertă timpurie 
pentru a identifica întreprinderile aflate în dificultate și pentru a le ajuta să evite 
insolvența; consideră că fondurile și programele europene ar trebui redirecționate în 
acest sens;

48. reamintește că microîntreprinderile și lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă au fost puternic afectați de criza de COVID-19; subliniază că IMM-urile, 
microîntreprinderile și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă se confruntă 
adesea cu dificultăți în a avea acces la mecanismele de ajutor create de statele membre, 
în special în ceea ce privește măsurile de șomaj tehnic care sunt esențiale pentru 
protecția locurilor de muncă; salută, în această privință, recenta modificare a Cadrului 
temporar privind ajutoarele de stat, care permite statelor membre să ofere sprijin public 
tuturor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici; își exprimă totuși îngrijorarea cu 
privire la repartizarea inegală a ajutoarelor de stat; reamintește că ajutoarele de stat nu ar 
trebui să conducă la denaturarea pieței unice;

49. invită statele membre să elaboreze politici active pentru piața muncii, să promoveze 
cercetarea și inovarea și să asigure servicii publice și infrastructuri de bună calitate, și 
pentru a încuraja investițiile sectorului privat în IMM-uri;

50. invită Comisia să ia în considerare necesitatea de a înființa ghișee unice care să aibă 
scopul de a sprijini internaționalizarea IMM-urilor, de exemplu prin furnizarea de 
informații cu privire la fonduri și granturi pentru studii tehnice de fezabilitate privind 
produse comerciale inovatoare și alte informații relevante privind internaționalizarea;

51. consideră că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană a afectat negativ IMM-
urile din UE, în special pe cele care desfășoară activități curente cu Regatul Unit; 
subliniază că noul parteneriat cu Regatul Unit ar trebui să acorde o atenție deosebită 
situației specifice a IMM-urilor și solicită UE și Regatului Unit să depună eforturi în 
vederea simplificării cerințelor și a formalităților pentru procedurile vamale pentru 
IMM-uri, pentru a evita sarcini administrative suplimentare și pentru a încuraja părțile 
să înființeze puncte de contact pentru IMM-uri.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Raportoare pentru aviz: Liesje Schreinemacher

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei europene și reprezintă 
99 % din întreprinderile din UE;

B. întrucât IMM-urile europene se confruntă în prezent cu provocări fără precedent din 
cauza crizei COVID-19 care le amenință însăși existența;

C. întrucât numai 17 % dintre IMM-uri au reușit, până în prezent, să integreze cu succes în 
activitățile lor comerciale tehnologia digitală, iar digitalizarea este esențială pentru o 
creștere economică puternică și pentru crearea de locuri de muncă pe piața internă,

1. salută strategia pentru IMM-uri și împărtășește opinia Comisiei conform căreia IMM-
urile sunt coloana vertebrală a economiei europene și sunt absolut esențiale pentru 
prosperitatea UE;

2. consideră că strategia pentru IMM-uri ar trebui să meargă mână în mână cu strategia 
industrială europeană, și invită Comisia să adopte noi măsuri în lumina învățămintelor 
desprinse de pe urma crizei COVID-19 și a pachetului de redresare pentru a stimula 
creșterea economică și crearea de locuri de muncă în cadrul pieței unice;

3. încurajează Comisia să sprijine în continuare IMM-urile din UE, cu scopul de a aborda 
atât consecințele pe termen scurt ale crizei, cât și provocările pe termen lung, cum ar fi 
digitalizarea și tranziția către o piață internă mai sustenabilă;

4. insistă ca sustenabilitatea să rămână un obiectiv principal al programelor UE relevante, 
pentru a le permite IMM-urilor să profite pe deplin de tranziția sustenabilă în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea costurilor și crearea de locuri de muncă;
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5. subliniază că implementarea strategiei pentru IMM-uri ar trebui să se axeze pe 
sprijinirea IMM-urilor pentru a le ajuta să își mențină existența, deoarece criza COVID-
19 a reprezentat un șoc major pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor în viața de zi cu 
zi a europenilor; consideră, în acest sens, că este oportun ca strategia să fie actualizată, 
după caz, pentru a lua în considerare efectele pandemiei;

6. subliniază că, pe timp de criză, libera circulație a bunurilor și serviciilor esențiale 
trebuie să fie garantată în cadrul pieței interne; invită Comisia să propună rapid noi 
instrumente pentru a evita orice perturbare a pieței interne pe parcursul crizelor viitoare 
și să țină seama de nevoile specifice ale IMM-urilor;

7. ia act de faptul că menținerea existenței IMM-urilor face deja obiectul politicilor 
individuale ale statelor membre; îndeamnă, prin urmare, ca strategia și aceste politici să 
se completeze reciproc pentru a stimula o redresare robustă și de lungă durată a IMM-
urilor;

8. reamintește că IMM-urile se confruntau cu dificultăți deja înainte de criza COVID-19, 
în special în ceea ce privește accesul la finanțare, inclusiv accesul la fondurile de 
cercetare și dezvoltare, la piețe, la suport tehnic și la informații; solicită, astfel, să se 
ofere sprijin îmbunătățit în aceste domenii, de exemplu sub formă de ghișee unice 
consolidate și proceduri de reglementare și administrative simplificate și ușor accesibile; 
subliniază, prin urmare, importanța adoptării unei strategii ambițioase pentru a se 
asigura că IMM-urile își pot reveni și pot prospera;

9. subliniază că ar trebui luate, de asemenea, măsuri pentru a preveni opririle, a evalua și a 
restabili lanțurile valorice și de aprovizionare perturbate, a sprijini extinderea IMM-
urilor și a le intensifica activitățile transfrontaliere pentru a mări cât mai mult 
potențialele beneficii ale pieței unice;

10. solicită sincronizarea tuturor instrumentelor financiare destinate să sprijine IMM-urile 
în cadrul pieței interne; insistă asupra faptului că în următorul cadru financiar 
multianual trebuie să fie consolidate programe esențiale pentru competitivitatea, 
dezvoltarea și reziliența IMM-urilor în caz de criză, pentru a garanta nivelul necesar de 
finanțare; solicită Băncii Europene de Investiții să continue să sprijine IMM-urile, în 
special ca parte a acțiunilor de finanțare sustenabilă;

11. evidențiază valoarea adăugată oferită de CFM al UE în ceea ce privește sprijinirea 
IMM-urilor, în special programul privind piața unică, InvestEU, Europa digitală, 
Orizont Europa și alte programe; consideră că componenta pentru IMM-uri a 
programului privind piața unică ar trebui să mențină nivelul de ambiție din poziția 
Parlamentului și, prin urmare, subliniază importanța adoptării rapide a CFM și a 
instrumentului Next Generation EU;

12. salută includerea printre acțiunile identificate de Comisie a celei referitoare la măsurile 
care vizează crearea unui mediu favorabil pentru microîntreprinderi și pentru IMM-uri; 
ia act de faptul că încurajarea transmiterii de la o generație la alta a întreprinderilor 
artizanale tradiționale, dintre care unele sunt expuse riscului de a dispărea, poate fi nu 
doar o modalitate eficace de a încuraja activitățile de autoantreprenoriat, ci și o 
modalitate de a promova patrimoniul european al cunoștințelor, tradițiilor și 
competențelor meșteșugărești; consideră că ar fi util să se ofere stimulente pentru 
proiectele intergeneraționale care pot combina tradiția meșteșugurilor artizanale cu 
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digitalizarea, prin implicarea tinerilor la sfârșitul parcursului de formare;

13. ia act de faptul că microîntreprinderile și IMM-urile ar trebui să fie supuse unor obligații 
proporționale, ținând seama de particularitățile și de caracteristicile lor sectoriale; 
încurajează Comisia să ia măsuri ferme de aplicare pentru a limita fragmentarea pieței, 
pentru a elimina barierele nejustificate de pe piață și pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile, utilizând toate instrumentele și organismele disponibile, cum ar fi 
rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri și Comitetul de control normativ, cu scopul de 
a reduce costurile și de a consolida activitățile IMM-urilor;

14. subliniază că reglementarea excesivă este extrem de împovărătoare pentru IMM-uri; 
consideră, prin urmare, că pentru a atinge obiectivele strategiei privind IMM-urile, ar 
trebui să se pună un accent mai mare pe proporționalitatea oricărei inițiative de 
reglementare noi;

15. solicită să se elaboreze o foaie de parcurs pentru realizarea unei reduceri proporționale a 
sarcinilor administrative pentru a stimula potențialul de investiții al IMM-urilor și a 
accelera redresarea economică a UE, care să includă următoarele elemente: 

- sprijinirea IMM-urilor pentru a-și desfășura activitatea la nivel transfrontalier, 
valorificând astfel pe deplin beneficiile oferite de piața internă;

- încurajarea extinderii IMM-urilor;

- utilizarea eficientă a testului privind IMM-urile efectuat într-o etapă timpurie a 
evaluărilor impactului, pentru a se analiza impactul economic al propunerilor 
legislative, inclusiv al costurilor de conformitate;

16. insistă asupra faptului că IMM-urile ar trebui să primească sprijin specific, și anume 
suport tehnic, administrativ și privind competențele, atunci când pun în aplicare cadrul 
de reglementare al UE, pentru a asigura respectarea normelor pieței unice; 

17. recunoaște sprijinul acordat prin intermediul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor 
de stat și salută modificarea recentă a acestuia, care permite statelor membre să ofere 
sprijin public tuturor microîntreprinderilor și IMM-urilor; invită, totuși, Comisia ca, 
între timp, să se asigure că cadrele temporare aprobate pentru ajutoarele de stat nu 
denaturează concurența pe termen mediu și lung și, în consecință, nu afectează în mod 
negativ IMM-urile, care sunt principalii beneficiari;

18. subliniază rolul esențial al datelor și al transferului de tehnologie de la mediul academic 
către IMM-uri, ca element vital al economiei digitale; subliniază existența unor 
dezechilibre pe piață și a unor obstacole în calea accesului la date care afectează 
competitivitatea IMM-urilor și subliniază că IMM-urile trebuie să primească o parte 
echitabilă din valoarea adăugată a datelor pe care le generează, subliniind că accesul 
nediscriminatoriu la date este esențial pentru asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile la nivel digital în cadrul pieței interne; salută, în această privință, strategia 
europeană privind datele; sprijină Comisia în promovarea interoperabilității și crearea 
de spații pentru date la nivel european pentru schimbul fiabil și sigur de date fără 
caracter personal, pentru a intensifica fluxurile de date între întreprinderi, părțile 
interesate relevante și sectorul public; subliniază importanța datelor deschise și a 
schimbului de cunoștințe prin intermediul tehnologiilor deschise pentru IMM-uri, în 
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deplină conformitate cu legislația aplicabilă;

19. subliniază că este necesar să se faciliteze adoptarea de către IMM-uri a inteligenței 
artificiale (IA) și accesul la aceasta, în conformitate cu viitorul cadru privind etica și 
răspunderea, prin promovarea creării unor alianțe transfrontaliere între IMM-uri în 
folosirea IA în lanțurile valorice strategice de pe piața internă, precum și prin 
promovarea investițiilor în următoarea generație de standarde, instrumente și 
infrastructuri de stocare și prelucrare a datelor; subliniază că este important să se asigure 
accesul și familiarizarea IMM-urilor cu standardele TIC pentru a stimula inovarea și 
soluțiile digitale mai adaptate;

20. subliniază că IMM-urile se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește protejarea 
drepturilor lor de proprietate intelectuală (DPI) și protejarea lor împotriva litigiilor 
agresive privind brevetele, ceea ce le poate amenința dezvoltarea; invită Comisia să 
crească gradul de conștientizare în materie de drepturi de proprietate intelectuală, să 
utilizeze mai mult consultanța externă și să asigure o punere în aplicare adecvată;

21. subliniază că digitalizarea oferă IMM-urilor numeroase beneficii, cum ar fi noi 
oportunități de a oferi servicii sau produse digitale și lărgirea accesului lor pe piață; 
subliniază că IMM-urile sunt supuse din ce în ce mai mult presiunilor de a-și adapta 
modelele de afaceri în consecință și de a adopta tehnologiile digitale necesare pentru a 
rămâne competitive și atractive pentru clienți;

22. subliniază că IMM-urile, în special cele nou-înființate, au un potențial enorm de a se 
dezvolta în noi sectoare digitale, cum ar fi IA, internetul obiectelor (IO) și robotica, dar 
subliniază că, pentru a avea succes în transformarea digitală, IMM-urile trebuie 
sprijinite în mod adecvat și trebuie să aibă acces la infrastructură și la resurse financiare 
suficiente;

23. subliniază oportunitățile oferite de comerțul electronic IMM-urilor pentru a câștiga 
clienți noi și piețe noi; subliniază în această privință valoarea adăugată a legislației 
precum Regulamentul privind relațiile dintre platforme și întreprinderi și solicită 
punerea sa rapidă în aplicare și asigurarea respectării sale;

24. avertizează că există un risc persistent de concurență neloială în comerțul electronic și 
din cauza prezenței unor produse neconforme, ilegale sau nesigure pe piețele online care 
vizează consumatorii din UE;

25. subliniază că accesul egal la investiții pentru IMM-uri rămâne problematic în UE, având 
în vedere dificultățile mai mari de acces la finanțare în unele state membre, ceea ce 
conduce la discrepanțe în competitivitate între IMM-uri pe piața unică; invită Comisia 
să trateze acest decalaj de acces financiar, fără a submina relevanța cerințelor 
prudențiale, pentru a se asigura că IMM-urile concurează în condiții tot mai echitabile;

26. încurajează statele membre să implementeze portalul digital unic într-un mod favorabil 
IMM-urilor printr-o cooperare strânsă cu autoritățile regionale și locale, dar și cu 
celelalte state membre și prin asigurarea unui acces digital facil la informații, proceduri, 
asistență și servicii legate de activitățile comerciale transfrontaliere, inclusiv consiliere 
privind achizițiile publice și sursele de finanțare;

27. evidențiază că luarea unor măsuri urgente în acest sens, cum ar fi digitalizarea extinsă a 
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relației dintre autoritățile publice și întreprinderi și interoperabilitatea bazelor de date 
ale autorităților publice, nu mai poate fi amânată;

28. salută rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri, care permite să se țină cont mai bine de 
utilizatorul final în legislația viitoare; sugerează însă că este necesară o evaluare critică 
a procesului de numire a membrilor și de funcționare, pentru a remedia eventualele 
deficiențe și pentru a asigura funcționarea eficientă în toate statele membre, în 
coordonare continuă cu asociațiile de întreprinderi relevante și cu părțile interesate;

29. subliniază necesitatea de a utiliza platforma europeană GovTech pentru achiziții publice 
(GovTech EU) pentru a monitoriza cu atenție situația implicării IMM-urilor în 
problemele legate de achizițiile publice în întreaga UE, orientând formularea ulterioară 
de bune practici și standardele legislative mai înalte;

30. solicită Comisiei să lanseze cât mai curând inițiativa europeană GovTech pentru a 
promova cele mai bune practici în crearea unui efect de sinergie între autoritățile 
guvernamentale și întreprinderile nou-înființate și IMM-urile digitale și pentru a facilita 
utilizarea în rândul mai multor state membre a unui instrument transfrontalier care să 
promoveze accesul egal pe piață pentru IMM-urile digitale europene;

31. invită Comisia și statele membre să simplifice procedurile de achiziții publice prin 
utilizarea flexibilității noilor orientări ale Comisiei în cadrul actual de achiziții publice 
al UE și să lărgească posibilitățile pentru IMM-uri pe piața unică, cum ar fi posibilitatea 
divizării procedurilor de achiziții în loturi mai mici și simplificarea procedurilor 
administrative, precum și prin utilizarea instrumentelor și a platformelor digitale pentru 
a extinde achizițiile naționale și transfrontaliere;

32. subliniază că achizițiile publice sustenabile pot contribui, ca un instrument strategic, la 
stimularea modelelor de producție și consum sustenabile; încurajează, în acest sens, 
utilizarea criteriilor economice, sociale și de mediu în procesul de achiziții publice, cu 
respectarea deplină a legislației aplicabile, și subliniază că IMM-urile au nevoie de 
sprijin adecvat pentru a devansa această tranziție;

33. subliniază că, având în vedere faptul că cheltuielile totale pentru achiziții publice în 
cadrul UE ating 14 % din PIB-ul total al statelor membre, creșterea ratei de participare a 
IMM-urilor la licitații reprezintă o oportunitate semnificativă de finanțare pentru 
acestea; subliniază că atingerea acestui obiectiv necesită utilizarea unor noi metodologii 
și instrumente de achiziții pentru a le pune în practică, utilizând în mod optim legislația 
actuală a UE privind achizițiile publice și flexibilitatea deja oferită în acest cadru;

34. subliniază că este important ca documentul european de achiziție unic (DEAU) să 
devină mai accesibil pentru IMM-uri; solicită crearea unor instrumente digitale, cum ar 
fi platformele pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la informațiile relevante 
privind achizițiile publice;

35. subliniază că întârzierea plăților determină un sfert din totalul falimentelor IMM-urilor 
din UE; îndeamnă Comisia să doteze rapid Directiva privind întârzierea în efectuarea 
plăților1 cu instrumente solide de monitorizare și de asigurare a respectării dispozițiilor, 

1 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
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și să ia măsurile obligatorii ce se impun pentru consolidarea cadrului actual, astfel încât 
să se asigure și să se promoveze plăți prompte ca o normă, în special în tranzacțiile 
dintre administrația publică și mediul privat, în cadrul pieței unice; invită autoritățile de 
la nivel european, național, regional și local să dea un exemplu prin efectuarea la timp a 
plăților către IMM-uri; încurajează, în acest context, recurgerea în mod activ la 
procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazurile în care directiva nu este 
pusă în aplicare în mod corespunzător.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Raportor pentru aviz: João Ferreira

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (MIMM) și întreprinderile 
nou-înființate din sectoarele transportului și turismului sunt cele mai afectate de 
epidemia de COVID-19, un număr considerabil dintre aceste întreprinderi fiind în 
pragul insolvenței, din cauza aplicării unor restricții de mobilitate, a protocoalelor 
medicale din unitățile hoteliere și a scăderii în consecință a cererii de transport de 
pasageri; întrucât contextul actual oferă și mai multe motive pentru a duce o politică 
europeană în domeniul turismului, susținută de o linie bugetară în următorul cadru 
financiar multianual, și a lua măsuri urgente și inovatoare care să pună transportul în 
centrul eforturilor de a repune economia rapid pe picioare; întrucât transportul și 
turismul sunt sectoare care au un impact asupra stării mediului; întrucât IMM-urile și 
întreprinderile nou-înființate vor juca un rol esențial în tranziția către un transport și un 
turism sustenabile;

B. întrucât MIMM-urile, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, sunt deopotrivă foarte 
complexe și eterogene, având în vedere paleta largă de mărimi și sectoarele de activitate 
foarte diverse pe care le acoperă, fiecare cu propria sa dinamică, uneori foarte diferită, 
în special dinamica economică, financiară, socială sau chiar politică ce le 
caracterizează; întrucât ar trebui să se mențină condiții de concurență echitabile pentru 
IMM-urile din sectoarele transporturilor și turismului;

C. întrucât numărul IMM-urilor din sectoarele transporturilor și turismului a crescut până 
la un milion și, respectiv, două milioane, ele asigurând în total peste 16 milioane de 
locuri de muncă directe; întrucât IMM-urile reprezintă marea majoritate a 
întreprinderilor din sectorul transporturilor având, așadar, cel mai mare potențial de a 
crea locuri de muncă și de a stimula progresul economic;
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D. întrucât sectorul transporturilor este strategic pentru dezvoltarea statelor membre și a 
UE, pentru coeziunea lor economică, socială și teritorială, pentru funcționarea 
economiei și pentru mobilitatea populației lor; întrucât funcționarea IMM-urilor din 
aceste sectoare se confruntă cu o serie de constrângeri, de la taxele de drum la lipsa 
infrastructurii de sprijin, printre altele; întrucât ar fi oportun să se reducă birocrația 
pentru microîntreprinderi și IMM-uri și să se evalueze punerea în aplicare a tuturor 
actelor legislative noi ale UE care afectează sau stânjenesc disproporționat 
microîntreprinderile și IMM-urile care operează pe piața internă a transporturilor;

E. întrucât sectorul turismului este esențial pentru economia mai multor state membre; 
întrucât acest sector are un profil sezonier și ar putea beneficia de o abordare și o 
politică comune la nivelul UE;

F. întrucât, pe fondul epidemiei de COVID-19, statele membre trebuie să asigure, în 
măsura posibilităților, tot sprijinul de care au nevoie IMM-urile, profitând mai ales de 
flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat, fără a exacerba denaturările existente 
ale condițiilor de concurență pe piața unică între IMM-urile din diferite țări; întrucât 
complexitatea procedurilor administrative și suprareglementarea ar putea pune bețe-n 
roate IMM-urilor;

G. întrucât majoritatea covârșitoare a IMM-urilor depinde de sectorul bancar pentru 
finanțare; întrucât sectorul bancar trebuie să simplifice condițiile impuse clienților, 
astfel încât IMM-urile să poată avea acces mai ușor la finanțare; întrucât, în ciuda 
diferențelor între statele membre, în general competitivitatea europeană este rămasă în 
urma celorlalte economii dezvoltate, amenințând potențialul Europei de a genera 
bogăție și prosperitate; întrucât majoritatea IMM-urilor trăiesc în limitele și de pe urma 
piețelor naționale;

H. întrucât multe IMM-uri din sectoarele transporturilor, cum ar fi cele care asigură 
mobilitatea urbană activă, transportul de pasageri și serviciile turistice, au fost grav 
afectate de un număr limitat de platforme digitale care domină piața; întrucât 
digitalizarea și platformele online reprezintă atât o mare provocare, cât și o oportunitate 
pentru IMM-urile europene, fiind relevante pentru succesul lor comercial prin crearea 
de oportunități de muncă și creștere economică, prin eficiențizarea operațiunilor, 
asigurarea securității datelor și o mai bună relaționare cu consumatorii;

1. constată că criză provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat cât sunt de 
importante pentru economie și pentru dinamica afacerilor întreprinderile mici și mijlocii 
din sectorul transporturilor, dat fiind că transportul neîntrerupt de mărfuri și mobilitatea 
lucrătorilor din sectoarele cheie au fost esențiale pentru a asigura funcționarea rapidă și 
fără sincope a lanțurilor de aprovizionare pentru diferite tipuri de bunuri; subliniază că 
IMM-urile din sectorul turismului se confruntă cu dificultăți fără precedent, inclusiv cu 
o criză gravă a lichidităților din cauza situației nesustenabile a fluxului de lichidități și 
venituri și ca urmare a comportamentului pasagerilor în perioada epidemiei de Covid; 
invită Comisia să adopte o strategie revizuită pentru IMM-urile europene, ținând seama 
de impactul COVID-19, de modificarea constantă a obligațiilor sanitare și de siguranță, 
de funcționarea pieței interne și de nevoile locale, regionale și naționale, în același timp 
consolidând și stimulând întreprinderile; recunoaște că o nouă politică industrială poate 
contribui la reindustrializarea statelor membre; felicită Comisia pentru intenția de a 
introduce principiul numărului constant ca prim pas pentru a împiedica un nou 
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regulament, dar reamintește că astfel nu face decât să mențină status quo-ul, ceea ce 
presupune o atitudine insuficient de ambițioasă;

2. subliniază că sprijinul din partea statelor membre și al UE este important pentru a ajuta 
IMM-urile aflate în dificultate să iasă la liman, asigurând continuarea activității, 
păstrarea și crearea de posturi și protecția veniturilor, respectând totodată drepturile 
lucrătorilor; solicită o foaie de parcurs pentru reducerea costurilor și sarcinilor 
administrative cu cel puțin 30 % și facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, 
încurajând investițiile în lanțurile valorice strategice; invită Comisia, statele membre și 
guvernele locale să pună climatul de afaceri și competitivitatea întreprinderilor printre 
prioritățile capitale pe agendele lor politice; subliniază necesitatea de a intensifica 
sprijinul acordat la nivelul UE IMM-urilor din aceste sectoare; invită Comisia să vină cu 
inițiative concrete pentru redresare; încurajează, de asemenea, Comisia să aibă în vedere 
cofinanțarea, alături de statele membre, orașe sau autoritățile regionale, a anumitor 
mecanisme, precum cupoanele valorice sau reducerile acordate turiștilor, cu scopul de a 
crește cheltuielile turistice în unitățile locale mai mici din regiunile care depind de 
turism; invită Comisia să monitorizeze evoluțiile și să evalueze posibilitatea de a acorda 
ajutoare de urgență specifice sectorului, pe lângă măsurile deja anunțate, inclusiv 
finanțare și capitalizare, până când fluxurile turistice și de transport revin la nivelurile 
anterioare; consideră că acest sprijin ar trebui, de asemenea, să vizeze și să stimuleze 
modernizarea activităților acestora, cu scopul de a se alinia după ultimele obiective ale 
UE în materie de climă și mediu, printre alte standarde, cum ar fi condițiile de muncă; 
solicită un plan de acțiune pentru a garanta funcționarea activităților de transport axate 
pe reacția la crize viitoare care ar putea afecta sectorul transporturilor și al turismului, 
creând securitate juridică pentru întreprinderi și cetățeni, sporind sustenabilitatea și 
competitivitatea, și ținând seama de valoarea adăugată pe care o aduc economiei UE;

3. atrage atenția multe IMM-uri care suferă consecințele pandemiei nu au acces la noul 
plan de redresare al UE; dorește ca UE să aibă un rol mai important în finanțarea menită 
să susțină solvabilitatea IMM-urilor, locurile de muncă, salariile și drepturile 
lucrătorilor, precum și limitarea efectelor negative ale îndatorării excesive; consideră că 
statele membre ar trebui să se gândească la posibile măsuri, ca scutirea de taxe, 
amânarea temporară a rambursării împrumuturilor bancare și soluții pentru a acoperi 
riscurile suportate de furnizorii de servicii până când turismul și fluxurile de transport 
își revin la normal;

4. consideră că reconversia și buna funcționare a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-
înființate în domeniul transporturilor durabile și al turismului durabil vor stimula 
redresarea și reziliența în perioada de după COVID -19, și anume prin crearea de locuri 
de muncă permanente de calitate și prin difuzarea și coordonarea celor mai bune practici 
ale statelor membre; face un apel ca această tranziție să se alinieze cu obiectivele UE în 
materie de climă și mediu;

5. consideră că obiectivele „Strategiei pentru IMM-uri într-o Europă durabilă și digitală” 
ar trebui să se concentreze nu doar pe participarea IMM-urilor la „proiecte importante 
de interes european comun”, ci să aibă în vedere și cofinanțarea unor sisteme locale sau 
regionale în procesul de decizie politică, aplicând principiul „a gândi mai întâi la scară 
mică” și făcând mereu testul IMM în studiile de impact, trăgând, de asemenea, un 
semnal de alarmă când propunerile politice ar putea duce la externalizarea producției și 
recunoscând autonomia națională; consideră că obiectivele ar trebui realizate prin 
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politici pe termen lung și orientate spre creștere economică, care promovează 
competitivitatea IMM-urilor europene, și că ar trebui susținute din plin prin sprijin 
financiar direct și alte resurse, pentru a le permite statelor membre să promoveze 
tranziția IMM-urilor către sustenabilitate și digitalizare, aspect deosebit de important 
pentru țările și regiunile cel mai puțin dezvoltate, inclusiv regiunile ultraperiferice, 
insulare și izolate, în contextul noului cadru financiar multianual și, în special, al 
politicii de coeziune; insistă că este important să se acorde sprijin IMM-urilor pentru 
perfecționarea profesională a forței de muncă din sector, cu un accent special pe 
competențele digitale, educația financiară și tehnologiile inovatoare, și să se abordeze și 
problema diferențelor dintre femei și bărbați în acest domeniu; subliniază necesitatea de 
a facilita accesul la achizițiile publice prin simplificarea procedurilor; își exprimă 
îngrijorarea față de dificultățile întâmpinate de majoritatea IMM-urilor când vor să 
acceseze liniile de finanțare ale Băncii Europene de Investiții (BEI), în special IMM-
urile cu capitalizare limitată, și cere să se alinieze condițiile de acces la finanțarea BEI 
la realitatea trăită de IMM-uri în diferite statele membre; subliniază, de asemenea, că 
este important să se găsească sinergii și complementarități între soluțiile de finanțare 
existente și evidențiază nevoia de a simplifica procedurile și de a reduce sarcina 
administrativă și costurile pentru beneficiari;

6. subliniază că obiectivele strategiei UE privind IMM-urile ar trebui să fie coerente cu 
ponderea lor reală în economie și cu dezavantajele lor structurale, precum și cu niște 
condiții de angajare și de muncă decente în diferitele sectoare de activitate; subliniază 
necesitatea de a introduce măsuri care să asigure competitivitatea într-o economie 
circulară și îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite în Pactul verde european și în 
Acordul de la Paris; cere să se asigure condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri, 
în special în raport cu întreprinderile mari cu o poziție semnificativă pe piață, ținând 
seama și de puterea de negociere a marilor companii din postura de furnizori și/sau 
clienți ai IMM-urilor;

7. dorește să fie stimulate instituțiile financiare, inclusiv băncile publice și private, și să fie 
consolidate capacitățile autorităților publice la nivel local, regional, național sau la 
nivelul UE pentru a sprijini IMM-urile; consideră, în special pentru microîntreprinderi, 
că aceste organisme publice ar trebui să contribuie, printre altele, la conceperea și 
punerea în practică a unor programe de formare pentru manageri și personal în 
domeniul gestionării organizaționale, tehnologice și comerciale; cere să se asigure o 
bună reprezentare a IMM-urilor în procesul de consultare publică pentru a garanta că 
punctele lor de vedere sunt înregistrate, analizate și înscrise corespunzător în studiile de 
impact; solicită îmbunătățirea eficacității instrumentelor destinate să ajute IMM-urile să 
facă față normelor și deciziilor nedrepte sau discriminatorii și campanii de informare a 
IMM-urilor despre disponibilitatea unor astfel de mecanisme de soluționare a 
problemelor; subliniază mai ales că trebuie intensificate substanțial eforturile de 
conștientizare, având în vedere că, potrivit sondajelor, în unele țări din UE doar 15 % 
din întreprinderi sunt conștiente că există mecanismul SOLVIT și încă și mai puține 
întreprinderi au decis să apeleze la el.

8. reține că așa-numitele platforme digitale sunt reglementate la nivel național, regional și 
local; subliniază că trebuie preîntâmpinată concurența neloială și garantată securitatea 
juridică pentru întreprinderi și clienți și că trebuie respectate drepturile lucrătorilor și 
siguranța utilizatorilor; apreciază consultarea publică lansată recent de Comisie cu 
privire la Legea privind serviciile digitale; așteaptă cu interes publicarea studiului în 



RR\1219652RO.docx 53/77 PE653.858v02-00

RO

curs al Comisiei privind impactul chiriilor pe termen scurt; subliniază necesitatea de a 
lua măsuri specifice de modernizare a serviciilor de transport public (de exemplu, 
taxiurile sau autobuzele) și de a trece la o mobilitate urbană inteligentă și durabilă;

9. consideră că utilizarea datelor va juca un rol însemnat în sectorul transporturilor prin 
facilitarea schimbului de date, prin îmbunătățirea calității și promovarea 
interoperabilității datelor, stimulând astfel inovarea în acest sector și mărindu-i 
competitivitatea la nivel mondial; în acest sens solicită o finanțare adecvată, pe măsura 
nevoilor de investiții ale IMM-urilor;

10. remarcă că digitalizarea și platformele online au potențialul de a le oferi femeilor 
oportunități mai bune și mai atractive; cere să se întocmească un plan de acțiune pentru 
a valorifica la maximum potențialul antreprenoriatului feminin și pentru a le stimula pe 
femei să se angajeze la IMM-urile din turism și transporturi.

11. evidențiază eforturile anumitor orașe europene de a combate efectele negative ale 
închirierilor pe termen scurt asupra dreptului la locuință și așteaptă cu nerăbdare 
concluziile studiului derulat în prezent de Comisie, în speranța de a reconcilia 
activitatea economică cu interesul public, mai ales în cazul IMM-urilor.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Raportoare pentru aviz: Pina Picierno

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru 
IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 cu privire la O strategie „De la 
fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” 
(COM(2020)0381),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030” (COM(2020)0380),

A. întrucât cele 25 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa 
asigură locuri de muncă pentru aproximativ 100 de milioane de persoane și reprezintă 
mai mult de jumătate din PIB-ul Europei; întrucât acestea se numără printre pilonii 
sociali și economici ai Europei, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea regională, 
planificarea și coeziunea în zonele rurale și în alte zone;

B. întrucât, potrivit datelor Comisiei, în 2017 existau în Europa 22 000 de cooperative 
agricole și 289 000 de întreprinderi producătoare de alimente și băuturi, dintre care 
90 % erau IMM-uri, multe dintre acestea în zone rurale; întrucât aceste întreprinderi 
joacă un rol vital în economia rurală;

C. întrucât Pactul verde european cuprinde o gamă largă de politici care ar putea aduce 
mari schimbări pentru agricultori și alți operatori din zonele rurale, în special strategia 
„de la fermă la consumator”, precum și strategiile privind biodiversitatea, a căror punere 
în aplicare cu succes va depinde, în mare măsură, de coerența politicii agricole comune 
(PAC) și a planurilor strategice ale statelor membre cu obiectivele respective ale 
strategiilor; întrucât IMM-urile joacă un rol esențial în realizarea obiectivelor Pactului 
verde;
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D. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat situația financiară 
precară a IMM-urilor, dintre care multe nu își vor putea reveni în urma măsurilor de 
izolare, care au avut cel mai puternic impact asupra vânzărilor către sectorul HORECA 
și către țările terțe;

E. întrucât IMM-urile au fost cel mai grav afectate de criza sanitară, care a constrâns multe 
dintre ele să își înceteze activitatea;

F. întrucât UE a sprijinit în mod tradițional fermele familiale, iar acestea sunt de obicei 
IMM-uri, și dorește să le sprijine în continuare; întrucât strategia „de la fermă la 
consumator” vizează și aceste ferme;

1. salută faptul că strategia „de la fermă la consumator” ține seama de diversitatea IMM-
urilor în ceea ce privește modelele de afaceri, dimensiunea, vârsta și profilul 
antreprenorial; subliniază că strategia ar trebui să țină seama de impactul lor economic 
și social asupra domeniilor sau sectoarelor în care își desfășoară activitatea;

2. reamintește că producția și prelucrarea alimentelor reprezintă un sector esențial în care 
IMM-urile joacă un rol foarte important și că acest sector va fi esențial în perioada de 
redresare în urma pandemiei de COVID-19; subliniază că o redresare bazată pe Pactul 
verde european și pe tranziția digitală este o oportunitate pentru a accelera și a profita de 
transformarea ecologică și digitală; consideră că pandemia de COVID-19 a scos în 
evidență importanța întreprinderilor din economia socială, cum ar fi micii distribuitori 
de alimente, și a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății și al 
transporturilor; consideră că pandemia a reliefat și necesitatea de a acorda o atenție 
deosebită sprijinirii activităților de agroturism desfășurate de IMM-uri printr-o alocare 
dedicată de fonduri în planul de redresare pentru a asista și a sprijini întreprinderile de 
agroturism să depășească impactul crizei; subliniază, în acest sens, capacitatea IMM-
urilor din sectorul agricol de a se adapta la nevoile pieței; atrage atenția asupra 
deficiențelor din funcționarea culoarelor verzi în timpul perioadei de izolare, din cauza 
lipsei de armonizare a procedurilor între statele membre, precum și asupra impactului 
negativ pe care acest lucru l-a avut asupra IMM-urilor din sectorul agroalimentar și 
subliniază necesitatea de a evita perturbările de pe piața unică pentru a garanta 
aprovizionarea cu bunuri; reamintește că este esențial să se garanteze libera circulație a 
lucrătorilor sezonieri în acest sector pentru a evita orice deficit viitor de forță de muncă;

3. subliniază că IMM-urile sunt elemente-cheie ale dezvoltării economice și ocupării forței 
de muncă în zonele rurale, unde reprezintă aproximativ 75 % din totalul locurilor de 
muncă1; subliniază că agricultura este și trebuie să rămână un sector esențial și 
important din punct de vedere sistemic pentru UE, și care, ca sector primar în care forța 
de muncă este strâns legată de pământ și nu poate fi relocalizată, furnizează materii 
prime de înaltă calitate pentru sectorul secundar și pentru industria alimentară, în 
interesul consumatorilor europeni; consideră că microîntreprinderile și IMM-urile, 
alături de întreprinderile și exploatațiile agricole rurale, joacă un rol esențial în 
dezvoltarea regională durabilă prin utilizarea resurselor lor în producția de alimente și 
alte bunuri și servicii, inclusiv servicii de mediu; subliniază că promovarea 
diversificării, de exemplu prin agroturism, desfacere directă, servicii sociale sau alte 

1 Raportul Rețelei europene de observare a amenajării teritoriului (ESPON) din 31 ianuarie 2018 privind 
întreprinderile mici și mijlocii din regiunile și orașele europene.
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activități la ferme, reprezintă o bază antreprenorială importantă care completează 
veniturile agricole și subliniază necesitatea de a stimula antreprenoriatul prin formare, 
inovare, investiții accesibile și C&D pentru IMM-urile din lanțul de aprovizionare cu 
alimente;

4. salută intenția Comisiei de a adapta soluțiile pentru a ajuta IMM-urile din sectorul 
prelucrării alimentelor și micii comercianți cu amănuntul și operatori de servicii 
alimentare să dezvolte noi competențe și modele de afaceri, evitând, în același timp, 
sarcini administrative și costuri suplimentare, și de a oferi servicii de consiliere prin 
intermediul Rețelei întreprinderilor europene, în cadrul noii strategii „de la fermă la 
consumator”;

5. salută cadrul temporar al Comisiei privind ajutorul de stat în contextul consecințelor 
grave ale pandemiei de COVID-19, care va crește plafoanele la ajutoarele de stat, 
permițându-le statelor membre să acorde ajutoare de până la 100 000 EUR pentru ferme 
individuale și de până la 800 000 EUR pentru întreprinderile de prelucrare și 
comercializare a alimentelor; salută noua măsură temporară introdusă în temeiul 
Regulamentului privind dezvoltarea rurală2, care le permite statelor membre ale UE să 
ofere sprijin de până la 7 000 EUR pentru agricultori individuali și de 50 000 EUR per 
IMM; 

6. subliniază că producția agricolă este caracterizată de o cerere fluctuantă de forță de 
muncă și are un caracter sezonier; subliniază necesitatea unei înțelegeri aprofundate a 
ocupării forței de muncă și a costurilor din agricultură pentru a răspunde fluctuațiilor 
neprevăzute;

7. subliniază faptul că femeile reprezintă doar 30 % din administratorii de ferme din UE și 
au adesea ferme considerabil mai mici decât bărbații; subliniază că este necesar să se 
promoveze și să se sprijine antreprenoriatul feminin în agricultură prin măsuri specifice 
și să se sprijine diversitatea în cadrul IMM-urilor, în contextul unui deficit de angajați 
calificați și al subreprezentării femeilor în antreprenoriat; consideră că accesul sporit la 
educație continuă, la formare și la perfecționare profesională, inclusiv în ceea ce 
privește aptitudinile și expertiza de conducere, este esențial pentru IMM-uri, ar trebui să 
includă programe adecvate de îndrumare, formare, calificare și perfecționare, cu accent 
special pe femeile antreprenoare potențiale, și este esențial pentru valorificarea 
oportunităților tehnologice și de inovare și optimizarea continuă a productivității în 
sectorul agricol în cadrul unei economii durabile; solicită și sprijinirea inițiativelor, a 
abilităților și a competențelor antreprenoriale, precum și promovarea continuă și 
orientată a educației și formării profesionale a femeilor din zonele rurale;

8. consideră că acordurile de liber schimb încheiate între UE și partenerii săi globali nu ar 
trebui să pună în pericol sectoarele sensibile din agricultura UE, ci ar trebui să 
reprezinte mai degrabă o oportunitate pentru IMM-urile din sectorul agricol; consideră 
că este extrem de important ca Comisia să evite măsurile care pot dăuna competitivității 
IMM-urilor sau principiului pieței libere și să se concentreze pe eliminarea barierelor 
din cadrul pieței unice, pentru a consolida și diversifica lanțurile scurte de aprovizionare 

2 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).
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din sectorul agroalimentar; consideră că eforturile de consolidare a cotei de piață a 
IMM-urilor și de creare a unor noi piețe de desfacere în țările terțe, inclusiv prin dialog, 
schimb de bune practici cu partenerii comerciali și un nou portal de informații, sunt utile 
dacă nu afectează securitatea alimentară a părților implicate și respectă angajamentele 
asumate în materie de climă; insistă asupra continuării pe viitor a campaniilor de 
promovare a produselor europene în țările terțe; subliniază că o politică comercială 
coerentă este esențială pentru a evita concurența neloială din partea produselor 
importate din țări terțe care nu respectă standardele europene;

9. consideră că deceniile de globalizare au avut drept rezultat dezindustrializarea și 
relocalizarea unor sectoare strategice, cum ar fi sectorul alimentar și cel al sănătății, atât 
în UE, cât și la nivel mondial; subliniază lecțiile importante ale crizei COVID-19, 
anume necesitatea de a regândi modul în care funcționează economia și implicațiile 
acestui lucru pentru procesul de elaborare a politicilor Uniunii; subliniază necesitatea 
deosebită de a reforma și de a alinia politicile Uniunii; subliniază că PAC și politica 
comercială trebuie adaptate pentru a accentua securitatea alimentară în Uniune, de 
exemplu prin relocarea producției agricole și alimentare sustenabile în întreaga Uniune;

10. constată că bolile animalelor, cum ar fi pesta porcină africană, pesta micilor 
rumegătoare, dermatoza nodulară contagioasă și altele au avut și/sau încă au un impact 
negativ foarte puternic asupra IMM-urilor din sectorul agroalimentar, provocând 
închiderea întreprinderilor, fapt care a avut consecințe socioeconomice grave pentru 
economiile locale; invită administrațiile responsabile să asigure un tratament egal și 
răspuns și sprijin rapide și echitabile pentru întreprinderile afectate;

11. subliniază că strategia „de la fermă la consumator” va avea consecințe pentru 
majoritatea fermierilor, ale căror exploatații sunt adesea mici întreprinderi familiale care 
operează cu marje reduse; consideră că toate tipurile de agricultură pot beneficia de 
această strategie; subliniază că strategia „de la fermă la consumator” poate crea 
oportunități pentru lanțurile locale de valori, compuse din mici fermieri și întreprinderi 
din sectorul alimentar; salută, în acest context, intenția Comisiei de a extinde și de a 
promova modelele de afaceri circulare pentru a oferi noi oportunități antreprenoriale, 
inclusiv prin utilizarea deșeurilor alimentare, și sprijină măsurile specifice adaptate 
IMM-urilor din sectorul agroalimentar; solicită sprijin suficient și adecvat pentru 
tranziția către practici sustenabile, inclusiv prin instrumente financiare (în special în 
cadrul PAC, al politicii de coeziune și al planului de redresare), și subliniază că ar trebui 
să se acorde o atenție deosebită exploatațiilor agricole și IMM-urilor și fermelor mici și 
mijlocii din sectorul agricol și alimentar, pentru a le sprijini să investească în lanțuri de 
aprovizionare ecologice regionalizate și astfel încât acestea să nu fie dezavantajate sau 
împovărate din punct de vedere administrativ prin punerea în aplicare a strategiei; 
consideră că este important să se consolideze sprijinul pentru investițiile inovatoare 
realizate de IMM-uri pentru a le ajuta să facă tranziția ecologică, îmbunătățind totodată 
reziliența economică a acestora;

12. reamintește că tranziția digitală este o problemă majoră pentru IMM-uri în sectorul 
agroalimentar și în alte sectoare; subliniază necesitatea promovării formării și 
perfecționării în domeniul digital și a furnizării de sprijin și consiliere pentru IMM-uri 
în ceea ce privește sustenabilitatea și digitalizarea; subliniază că trebuie crescut accesul 
la internet în bandă largă în toate zonele rurale și periferice, pentru a facilita înființarea 
de IMM-uri și că trebuie promovate metodele inovatoare de producție, cum ar fi 
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agricultura de precizie, având în vedere că competitivitatea IMM-urilor este din ce în ce 
mai legată de funcționarea fiabilă a infrastructurii digitale și a serviciilor digitale; 
consideră totodată că, în cadrul strategiei pentru IMM-uri, trebuie să se acorde prioritate 
asigurării de competențe digitale de bază pentru toate IMM-urile nedigitale, inclusiv 
informații privind drepturile și obligațiile lor în contextul digitalizării, și că această 
necesitate este deosebit de acută în sectoarele cu proporții ridicate de IMM-uri și în care 
digitalizarea nu este încă dezvoltată; solicită, prin urmare, măsuri specifice pentru 
sprijinirea IMM-urilor inovatoare în ceea ce privește realizarea de inovații sustenabile și 
ecologice și subliniază importanța dezvoltării de tehnologii bazate pe inteligența 
artificială (IA) adaptate sectorului agroalimentar;

13. se alătură apelului Comisiei către statele membre și autoritățile contractante de a împărți 
marile contracte de achiziții publice în loturi mai mici, putând înlesni participarea IMM-
urilor din sectorul agroalimentar la achizițiile publice și contribui astfel la scurtarea și 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare, în conformitate cu obiectivele strategiei „de la 
fermă la consumator”; solicită mai multe orientări pentru autoritățile publice și IMM-uri 
cu privire la opțiunile existente și la adaptarea normelor de achiziții publice în acest 
scop;

14. subliniază că IMM-urile din zonele rurale, în special cele situate în zonele rurale 
periferice, se confruntă adesea cu condiții specifice și mai dificile de funcționare, cum 
ar fi piețe locale mici și distanțe mari față de piețele principale, mai puține legături de 
transport și conectivitate digitală redusă și mai puține posibilități de formare; atrage 
atenția asupra nevoii de politici și sprijin adecvate pentru dezvoltarea pieței, export și 
desfacere pentru IMM-urile din mediul rural;

15. consideră că următoarea reformă a PAC ar trebui să urmărească în mod hotărât o 
simplificare a procedurilor administrative, întrucât birocrația agravează dezavantajele 
resimțite de exploatațiile mici și mijlocii în raport cu cele de dimensiuni mai mari;

16. este de părere că reforma PAC ar trebui să asigure un sprijin mai echilibrat pentru 
fermele mici și mijlocii și că sprijinul UE ar trebui să acorde prioritate modelului 
fermelor familiale;

17. solicită un buget puternic pentru PAC, care să răspundă noilor provocări ale Pactului 
verde și solicită ca alocarea în cadrul instrumentului „Next Generation EU” pentru PAC 
să acorde prioritate sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii;

18. constată un nivel ridicat de fragmentare în producția agricolă în comparație cu alți 
operatori din lanțul alimentar, în detrimentul puterii de negociere a micilor fermieri și 
consideră că este necesar să se consolideze derogările de la normele UE privind 
concurența din sectorul agricol și adaptările la acestea, pentru a se stabili un echilibru 
mai bun între diferiții operatori; salută noua legislație privind practicile comerciale 
neloiale3 și recunoaște că este un prim pas important în direcția armonizării normelor la 
nivelul UE, care ar fi în beneficiul puterii de negociere a IMM-urilor din sectorul 
agroalimentar, dar regretă faptul că vânzările în pierdere nu sunt vizate de directivă; 
atrage atenția că UE și autoritățile naționale trebuie să își intensifice eforturile pentru a 

3 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (JO L 111, 
25.4.2019, p. 59).
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proteja IMM-urile de practicile comerciale neloiale care pot rezulta din abuzul de 
poziție dominantă pe piață, indiferent dacă este vorba despre furnizori, procesatori sau 
clienți de mari dimensiuni și solicită o aplicare mai strictă a Directivei privind 
întârzierea în efectuarea plăților4 și îndeamnă Comisia să îmbunătățească monitorizarea 
și asigurarea respectării ei;

19. sprijină ferm aplicarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică”/testul IMM în toate 
propunerile legislative și, în special, în adaptarea măsurilor relevante pentru IMM-urile 
din zonele rurale în cadrul noii strategii „de la fermă la consumator” și al strategiei în 
domeniul biodiversității și solicită deci Comisiei să efectueze evaluări corespunzătoare 
ale impactului;

20. consideră că sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) este foarte important pentru IMM-urile din sectorul agroindustrial și ar putea 
fi orientat către ferme și alte întreprinderi din zonele rurale, printre care se pot număra 
IMM-uri, pentru a asigura dezvoltarea, diversificarea și sustenabilitatea pe durata 
întregului ciclu de viață al societății; salută decizia de a rezerva 2 % din creditele 
FEADR necheltuite pentru măsuri de criză care ar putea salva IMM-urile cele mai 
afectate de prezenta pandemie;

21. evidențiază că în multe zone rurale din UE se produc bunuri agricole și alimentare de 
înaltă calitate; subliniază importanța cooperativelor din sectoarele agroalimentare și 
valoarea lor adăugată socială pentru zonele rurale; subliniază importanța IMM-urilor din 
sectorul agroturismului și rolul lor în a asigura dinamismul zonelor rurale prin crearea 
de locuri de muncă; solicită, prin urmare, sprijinirea acestor IMM-uri, care sunt adesea 
întreprinderi familiale, în special în ceea ce privește accesul la internet în bandă largă și 
conectivitatea, precum și promovarea produselor lor pe piața unică și, unde este necesar, 
eliminarea barierelor comerciale din țările terțe; solicită crearea unei etichete electronice 
a UE, pentru produsele eligibile, pentru a pune la dispoziția consumatorilor online o 
listă modernă și digitală a ingredientelor și a informațiilor nutriționale; subliniază că 
promovarea conceptului de diversificare, de exemplu prin intermediul agroturismului 
sau al desfacerii directe, al serviciilor sociale sau al altor activități la fermă, reprezintă o 
bază antreprenorială importantă și care poate asigura un venit adecvat pentru societățile 
din domeniul agricol;

22. invită Comisia să asigure respectarea deplină și omogenă a Directivei privind întârzierea 
în efectuarea plăților, precum și a Directivei privind practicile comerciale neloiale, 
pentru a îmbunătăți funcționarea întregului lanț de aprovizionare cu alimente în cadrul 
pieței unice a UE și pentru a consolida poziția de negociere a fermelor, a cooperativelor 
și a IMM-urilor din sectorul agroalimentar;

23. îndeamnă autoritățile locale, regionale și naționale să sprijine și să încurajeze utilizarea 
sistemelor UE și/sau naționale și regionale de control al calității din domeniul 
agroalimentar, în special în rândul IMM-urilor, ca mijloc de creare a locurilor de muncă 
și de conservare a practicilor tradiționale de producție și a patrimoniului culinar;

24. regretă că noile dispoziții propuse de Comisie în contextul Regulamentului privind 
dezvoltarea rurală pentru a ajuta fermierii să depășească criza sunt discriminatorii față 

4 Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).
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de țările care nu mai dispun de fonduri la sfârșitul acestei perioade de programare, iar 
această situație dezechilibrată poate duce la o denaturare a concurenței între statele 
membre;

25. reamintește că unele sectoare, cum ar fi apicultura, sunt gestionate în principal de 
microîntreprinderi sau de IMM-uri, care nu dispun de lichiditate financiară în aceeași 
măsură ca întreprinderile mai mari, ceea ce îngreunează obținerea de împrumuturi sau 
de alte instrumente financiare similare necesare pentru creștere sau dezvoltare; constată 
că factori precum presiunea prețurilor și utilizarea necontrolată sau excesivă a 
produselor de protecție a plantelor în unele regiuni au avut efecte economice 
devastatoare asupra apicultorilor și IMM-urilor din aval;

26. consideră că îmbunătățirea calității serviciilor și a infrastructurii de interes general este 
la fel de importantă în zonele rurale ca și în zonele urbane; subliniază că infrastructura 
socială cotidiană, cum ar fi îngrijirea copiilor, îngrijirea persoanelor în vârstă, asistența 
medicală și școlile, conduc la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale și reduc la 
minimum depopularea zonelor rurale;

27. evidențiază că numai 11 % din fermele din UE, în mare parte IMM-uri, sunt operate de 
persoane cu vârsta sub 40 de ani; salută măsurile deja existente de sprijinire a tinerilor 
fermieri, cum ar fi plățile pentru tinerii fermieri; constată, cu toate acestea, că fluxurile 
de informații deficiente și sarcinile administrative ar putea face ca tinerii fermieri să nu 
poată profita de subvențiile acordate de UE; solicită, prin urmare, măsuri specifice 
suplimentare pentru tinerii fermieri; solicită sprijin pentru îmbunătățirea transferului de 
cunoștințe între generațiile de fermieri și reînnoirea generațiilor în agricultură;

28. solicită sprijinirea inițiativelor privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 
pentru a ține seama de nevoile familiilor agricole și pentru a asigura măsuri adecvate, 
cum ar fi concediul pentru creșterea copilului și furnizarea de forță de muncă de 
înlocuire în caz de boală;

29. constată că dezvoltarea unor centre eficiente de competență în materie de bioenergie 
este esențială pentru a găsi soluții adecvate la schimbările climatice, permițând trecerea 
la o agricultură neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 
2050, care să devină unul dintre pilonii Pactului verde;

30. subliniază că bioenergia din agricultură și silvicultură pentru utilizare mobilă și 
staționară este deja cea mai rapidă și mai ieftină evoluție posibilă în sectorul mobilității 
și al încălzirii și poate fi extinsă rapid în viitor, în limite rezonabile și sustenabile, cu un 
nivel maxim de eficiență a CO2; subliniază că aceasta ar contribui și mai mult la crearea 
de valoare adăugată regională și la o reducere semnificativă a emisiilor de CO2;

31. invită Comisia să sprijine spiritul antreprenorial prin îmbunătățirea mediului de afaceri 
din zonele rurale prin măsuri de promovare a creșterii durabile, prin accesul rapid la 
finanțare flexibilă la scară redusă (inclusiv prin economii de solidaritate) și prin accesul 
la internet în bandă largă în întreaga Uniune;

32. consideră că ar trebui incluse în procedurile de achiziții publice dispoziții care să 
permită IMM-urilor, în special IMM-urilor locale, să participe la procedurile de 
ofertare, sprijinind astfel produsele din lanțuri scurte de aprovizionare și produsele de la 
fața locului;
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33. subliniază importanța asigurării unei finanțări diversificate pentru IMM-uri în sectorul 
agricol.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene
(2020/2131(INI))

Raportor pentru aviz: Victor Negrescu

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reiterează importanța microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri), care sunt coloana vertebrală a economiei UE, inclusiv în statele membre mai mici; 
constată că IMM-urile sunt deosebit de vulnerabile la șocurile economice din cauza 
rezervelor limitate de lichidități și a concentrației ridicate a forței de muncă; subliniază 
că criza COVID-19 a avut un impact socioeconomic fără precedent asupra IMM-urilor, 
în special în sectoarele și industriile culturale și creative, în educație, tineret, sport și 
mass-media; subliniază că, având în vedere particularitățile acestor sectoare, sectoarele 
și industriile culturale și creative din Europa se confruntă cu cea mai mare criză din 
istorie; invită Comisia Europeană să își revizuiască strategia pentru IMM-uri pentru o 
Europă sustenabilă și digitală, concentrându-se pe susținerea IMM-urilor pentru a face 
față crizei și pentru a juca un rol-cheie în redresarea sustenabilă a economiei europene, 
garantând că fondurile alocate IMM-urilor europene sunt accesibile la scară largă și 
rapid în toate statele membre, pentru a le permite să facă față provocărilor actuale, să 
mențină niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă de calitate și să instituie 
programe de păstrare a locurilor de muncă;

2. subliniază importanța IMM-urilor în cadrul sectoarelor și industriilor culturale și 
creative în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și creșterea economică, numai 
acestea contribuind cu peste 8,7 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă, dintre 
care numeroase sunt în IMM-uri (3,8 % din forța de muncă a UE); reamintește 
specificitatea sectoarelor și industriilor culturale și creative, care se bazează în principal 
pe ecosistemele IMM-urilor; subliniază că multe IMM-uri din cadrul sectoarelor și 
industriilor culturale și creative au profiluri de risc mai ridicate și, prin urmare, 
subliniază că este important să se acorde sprijin pentru dezvoltarea proiectelor și 
consolidarea capacităților acestor IMM-uri; subliniază că, dintre sectoarele și industriile 
culturale și creative, cel al spectacolelor a fost cel mai afectat de criza COVID-19, 
pentru că sălile de muzică și arte ale spectacolului, inclusiv festivalurile, au fost primele 
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închise și ultimele redeschise, motiv pentru care acest sector are nevoie de un sprijin 
special; subliniază necesitatea de a trage învățăminte din criza actuală și de a crea un 
plan comun, coordonat la nivelul UE și pregătit pentru a fi demarat, pentru a atenua 
impactul unor viitoare crize asupra IMM-urilor; recomandă includerea unor scheme 
adaptate de sprijin în caz de criză, care să țină seama de provocările cu care se confruntă 
diferitele sectoare afectate;

3. reiterează importanța unei finanțări accesibile pentru IMM-urile din întreaga Europă, în 
special în sectoarele și industriile culturale și creative, precum și în domeniile educației, 
tineretului, mass-mediei și sportului; invită Consiliul să majoreze finanțarea și Comisia 
să mărească accesibilitatea finanțării, inclusiv a finanțării publice, în special în cadrul 
viitorului program InvestEU, și să asigure posibilități financiare egale în toate statele 
membre ale UE;

4. subliniază că turismul cultural reprezintă 40 % din totalul turismului european; 
subliniază impactul fără precedent al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului 
turismului și al călătoriilor; solicită, prin urmare, crearea unui mecanism de gestionare a 
crizei, cu măsuri concrete pentru a răspunde nevoilor IMM-urilor din turismul cultural;

5. salută implementarea Instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea 
riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) și invită Comisia și statele membre 
să asigure un sprijin financiar suficient pentru IMM-urile din sectorul cultural și creativ, 
în special în regiunile cele mai afectate;

6. condamnă profund lipsa de ambiție a propunerii revizuite privind următorul CFM în 
ceea ce privește o finanțare suficientă pentru sectoarele și industriile culturale și creative 
și lipsa unui sprijin financiar specific pentru aceste sectoare în noul plan de redresare; 
consideră că actualele propuneri sunt inacceptabile și că vor avea un impact negativ 
asupra acestui sector; reiterează necesitatea unui sprijin financiar crescut, ca bază pentru 
ca generația următoare să construiască un viitor sustenabil; consideră, în acest context, 
că aceste obiective pot fi atinse cu succes numai dacă Comisia și statele membre 
majorează bugetul unora dintre cele mai de succes programe ale Uniunii; reamintește, în 
acest sens, mandatul Parlamentului pentru ca viitoarele programe din cadrul CFM să 
tripleze bugetul programului Erasmus+, să dubleze bugetul programului Europa creativă 
și să reinstituie suma propusă de Comisie pentru Corpul european de solidaritate; 
consideră că aceste cifre au devenit mai importante ca oricând pentru a combate criza 
actuală; având în vedere că sectoarele și industriile culturale și creative reprezintă 
8,7 milioane de locuri de muncă și 4 % din PIB-ul UE, invită Comisia și statele membre 
să aloce, în funcție de nevoile lor specifice, cel puțin 2 % din Mecanismul de redresare 
și reziliență pentru redresarea acestor sectoare; subliniază că acest procent ar trebui să 
reflecte importanța acestui sector; reamintește că sunt necesare o programare și planuri 
financiare exacte, concepute pentru a asigura continuitatea activităților în sectoarele și 
industriile culturale și creative și previzibilitate pentru persoanele care își desfășoară 
activitatea în acest domeniu;

7. reiterează importanța unei finanțări accesibile pentru IMM-urile din întreaga Europă, în 
special în sectoarele culturale, creative, al educației, tineretului, mass-mediei și 
sportului; recunoaște că natura intangibilă a activităților din aceste sectoare poate limita 
accesul lor la sprijin financiar; salută îmbunătățirile Mecanismului de garantare pentru 
sectoarele culturale și creative, care, în ultima perioadă bugetară (2014-2020), a adus 
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beneficii IMM-urilor prin garantarea împrumuturilor pentru inițiativele din sectoarele și 
industriile culturale și creative; invită Comisia să se asigure că Mecanismul de garantare 
pentru sectoarele culturale și creative este inclus în programul InvestEU pentru a 
îmbunătăți accesul la finanțare pentru mai multe întreprinderi care operează în 
sectoarele și industriile culturale și creative în timpul crizei provocate de COVID-19 și 
solicită extinderea acestui mecanism, cu o mai mare flexibilitate în ceea ce privește 
modalitățile de rambursare pentru IMM-uri; invită Comisia să se asigure că sectoarele și 
industriile culturale și creative sunt incluse corespunzător în toate programele pentru 
antreprenoriat, cum ar fi Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și Orizont Europa;

8. subliniază rolul important al programului Orizont Europa în sprijinirea sectoarelor și 
industriilor culturale și creative pentru a inova și a dezvolta noi tehnologii, care pot avea 
un impact pozitiv în sensul unei participări culturale și creative deschise și pluraliste; 
salută, în acest context, crearea unei comunități de cunoaștere și inovare (CCI) pentru 
industriile culturale și creative în cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie 
(EIT); subliniază că trebuie simplificate procedurile de cerere de fonduri pentru IMM-
urile din industriile culturale și creative, și solicită o soluție de tip „ghișeu unic” pentru 
IMM-urile care solicită fonduri în cadrul programelor Uniunii;

9. subliniază necesitatea unor norme adecvate și eficiente de implementare și utilizare a 
politicilor de coeziune pentru IMM-urile din sectoarele și industriile culturale și 
creative; subliniază importanța sinergiei dintre diferitele inițiative și finanțări 
disponibile pentru IMM-uri și observă că IMM-urile se confruntă în continuare cu 
dificultăți în ceea ce privește accesul adecvat la fonduri, în special în cazul proiectelor 
inovatoare pe termen lung;

10. remarcă faptul că cererea de conținut cultural digital a crescut, în special pe parcursul 
diferitelor etape ale izolării; subliniază că un nivel scăzut de digitalizare va frâna 
convergența economică și perspectivele de creștere în multe sectoare; subliniază, prin 
urmare, necesitatea unor investiții suplimentare în digitalizarea IMM-urilor europene în 
toate sectoarele; recunoaște oportunitățile din ce în ce mai numeroase de digitalizare în 
general și, în special, în sectoarele și industriile culturale și creative; solicită un sprijin 
suplimentar pentru IMM-uri, care va promova o mai mare accesibilitate a conținutului 
cultural și educațional digital; solicită insistent asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile în mediul digital, care să țină seama de provocările cu care se confruntă 
IMM-urile din sectoarele și industriile culturale și creative, cum ar fi interoperabilitatea 
în UE, decalajul digital și accesul egal la internet; subliniază necesitatea unor investiții 
suplimentare în digitalizarea IMM-urilor europene în toate sectoarele, precum și în 
dezvoltarea competențelor, în special a celor digitale și antreprenoriale, care trebuie să 
reprezinte una dintre axele centrale ale programelor de învățământ pentru toate etapele 
educaționale și ar trebui incluse drept competențe de bază în programele de formare 
pentru lucrători și șomeri, toate fiind coordonate în Planul de acțiune pentru educația 
digitală, pentru a asigura un proces cuprinzător și sustenabil de transformare digitală, 
protejând astfel mediul și îmbunătățind incluziunea socială; solicită o inițiativă 
europeană privind educația antreprenorială pentru a pregăti viitoarea generație de IMM-
uri europene, în special în sectoarele și industriile culturale și creative, și, de asemenea, 
pentru a oferi orientări și sprijin IMM-urilor existente pentru a se adapta la provocările 
actuale printr-o serie de programe care includ învățarea pe tot parcursul vieții; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de schimburi de ucenici și de antreprenori și solicită 
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mai multe inițiative similare, utilizând noi formate și instrumente; solicită o platformă 
îmbunătățită, care să ofere informații privind asistența europeană tinerilor antreprenori, 
întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere și IMM-urilor 
existente;

11. solicită Comisiei să elaboreze un plan integrat de sprijin pentru IMM-urile care 
utilizează mecanismele de finanțare încrucișată disponibile la nivel european, precum și 
să dezvolte sinergiile cu inițiativele naționale și locale, pentru a susține IMM-urile care 
se confruntă cu probleme majore din cauza pandemiei de COVID-19 și pentru a oferi 
mijloacele financiare necesare creării unor noi inițiative antreprenoriale; subliniază că 
asigurarea diversității IMM-urilor din sectoarele și industriile culturale și creative va 
păstra diversitatea culturală, va combate autoritarismul și va proteja astfel valorile 
Uniunii; subliniază importanța îmbunătățirii reglementărilor, deoarece IMM-urile, în 
special, au de suferit de pe urma reglementării ineficiente și a sarcinilor administrative 
inutile; subliniază că o integrare mai profundă în cadrul pieței unice este, de asemenea, 
esențială pentru competitivitatea și existența IMM-urilor;

12. subliniază necesitatea implicării tinerilor în activitățile antreprenoriale; recunoaște și 
pune în valoare efortul antreprenorial în sectorul educației, în special în cazul IMM-
urilor, al cooperativelor care permit diversificarea sistemului educațional și a modelelor 
oferite familiilor, astfel încât acestea să poată alege liber; invită Comisia și statele 
membre să promoveze educația antreprenorială și să creeze măsuri de sprijin 
personalizate pentru toți europenii, care să permită accesul la antreprenoriat și la 
activități profesionale independente, acordând o atenție deosebită persoanelor cu mai 
puține oportunități;

13. invită Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, autoritățile locale și partenerii 
sociali, să instituie o inițiativă europeană menită să creeze peste un milion de noi 
startup-uri în UE, oferind oportunități de antreprenoriat pe întreg continentul;

14. subliniază rolul esențial al IMM-urilor în sectorul sportului, în asigurarea și promovarea 
unui stil de viață sănătos, a dialogului intercultural, a educației și a oportunităților 
profesionale pentru toți; solicită, prin urmare, să se acorde mai multă atenție dimensiunii 
sportive în cadrul programului Erasmus+.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Dlui Cristian-Silviu Buşoi
Președinte
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
BRUXELLES

Domnule Președinte,

La 2 septembrie 2020, Comisia pentru afaceri juridice a fost autorizată să adreseze comisiei 
dumneavoastră un aviz în cadrul procedurii menționate mai sus. Dl Gilles Lebreton a fost numit 
raportor pentru aviz. Având în vedere timpul regretabil de scurt prevăzut în calendarul stabilit 
de comisia dumneavoastră pentru elaborarea avizelor de către comisiile sesizate pentru aviz, 
Comisia pentru afaceri juridice a decis, în cele din urmă, să-și prezinte avizul sub formă de 
scrisoare. 

Avizul de mai jos a fost adoptat la reuniunea comisiei din 1 octombrie 20201. Comisia pentru 
afaceri juridice a decis să solicite Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată.

Am convingerea că avizul prezentat va aduce o contribuție utilă la raportul elaborat de comisia 
dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

Adrián Vázquez Lázara

SUGESTII

1. subliniază că mediul de funcționare al IMM-urilor trebuie îmbunătățit și că legislația UE 
trebuie să aducă beneficii, fără a impune însă sarcini inutile cetățenilor și 
întreprinderilor, deoarece IMM-urile sunt afectate în mod deosebit de costurile create de 
legislație, având în vedere resursele lor umane și financiare limitate; reiterează, în acest 
sens, importanța principiului „a gândi mai întâi la scară mică” și aplicarea sistematică a 
testului IMM în privința legislației UE, precum și angajamentul Comisiei de a aplica 
principiul numărului constant („one-in, one-out”) în cazul noii legislații; 

1 La votul final au fost prezenți: Adrián Vázquez Lázara (președinte), Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, 
Raffaele Stancanelli (vicepreședinte), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, 
Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, 
József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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2. subliniază că IMM-urile europene au fost grav afectate de pandemia de Covid-19, care a 
evidențiat unele deficiențe ale politicii industriale europene, în special dependența sa 
față de țările terțe, ceea ce ar trebui să determine Uniunea Europeană să îmbunătățească 
lanțurile europene de producție independente; prin urmare, UE ar trebui să își apere mai 
bine interesele strategice, îmbunătățind protecția și promovarea IMM-urilor, pentru a le 
ajuta să profite integral de oportunități și să facă față provocărilor cu care se confruntă 
în prezent societatea noastră; subliniază că noua strategie ar trebui să aibă o viziune pe 
termen lung, cu accent pe nivelul local, pentru a evita întreruperea lanțurilor de 
aprovizionare; 

3. salută rolul crescut al InvestEU și al componentei sale pentru IMM-uri în cadrul 
Planului de redresare, care va fi principalul instrument financiar pentru consolidarea 
modelelor lor de afaceri și le va ajuta să investească în proiecte de guvernanță 
corporativă, care vor stimula competitivitatea și inovarea bazată pe piață; 

4. subliniază că este extrem de important să se încurajeze relocarea industriilor strategice 
și să se favorizeze și să se dezvolte circuite scurte, ori de câte ori este posibil, pentru a 
crea locuri de muncă în Europa și pentru a aduce ecosistemele IMM-urilor mai aproape 
de consumatori; 

5. invită insistent Comisia să propună un cadru juridic european ambițios, eficient și 
obligatoriu, bazat pe obligații de diligență necesară, pentru a asigura lanțuri de 
aprovizionare sustenabile pe piața UE și a apăra astfel IMM-urile europene sustenabile;

6. solicită insistent Comisiei să combată mai eficient concurența neloială - care afectează 
consumatorii și care slăbește în primul rând IMM-urile, din cauza produselor provenite 
din țări terțe care nu respectă standardele tehnice, de mediu, de sănătate, sociale sau de 
proprietate intelectuală ale Uniunii Europene - printre altele impunând obligația 
„ghișeului unic pentru importuri” pentru colectarea TVA, care a fost introdusă recent, 
dar doar ca dispoziție facultativă;

7. salută noul sistem pentru TVA-ul aplicabil micilor întreprinderi, care ar trebui să reducă 
birocrația și sarcinile administrative ale IMM-urilor și să creeze condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi; 

8. salută „Programul pentru IMM-uri”, lansat în 2020 de Oficiul Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală, care urmărește să dea IMM-urilor posibilitatea de a exploata 
întregul potențial al garanțiilor juridice care decurg din dreptul proprietății intelectuale;

9. subliniază că trebuie acordată o atenție deosebită sectoarelor orientate spre creștere în 
cadrul pieței unice, cum ar fi economia colaborativă, care atrage startup-uri inovatoare, 
și trebuie să se permită modelelor de afaceri creative să utilizeze spații de testare în 
materie de reglementare la nivelul UE, pentru a reduce costurile inovării pentru startup-
uri și a găsi modalități de eliminare a barierelor la intrarea pe piață; 

10. subliniază necesitatea unor finanțe sustenabile pentru a elimina deficitul actual de 
investiții și a consolida rolul major pe care IMM-urile europene îl au deja în dezvoltarea 
unor soluții inovatoare care contribuie la obiectivele Pactului Verde și ale Fondului 
pentru o tranziție justă (FTJ); 
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11. reamintește necesitatea de a se asigura că IMM-urile beneficiază într-adevăr de 
Directiva 2011/7/UE împotriva întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor 
comerciale și de a încuraja statele membre să utilizeze posibilitatea prevăzută la 
articolul 12 alineatul (3) din directivă pentru a adopta dispoziții care sunt și mai 
favorabile pentru IMM-uri;

12. salută Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate, pe care Comisia l-a prezentat ca parte 
a pachetului său de măsuri UE de nouă generație, care va oferi sprijinul atât de necesar 
pentru solvabilitatea IMM-urilor în perioada de după pandemie, când acest instrument 
va trebui să susțină IMM-urile prin procese eficiente, și ar trebui să fie operațional cât 
mai curând, pentru a completa acțiunile statelor membre;

13. invită Comisia să aibă un rol activ în susținerea statelor membre pentru a transpune 
Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, precum și în 
procedurile de restructurare, insolvență și remitere de datorie, în special în cazul 
întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a evita falimentul; 

14. consideră că trebuie să se acorde IMM-urilor și startup-urilor europene un acces 
preferențial la achizițiile publice și la capitalul de risc, să se reducă sarcinile 
administrative și să se dezvolte o politică de facilitare și sprijin pentru inovare, care ar 
putea conduce la depunerea de brevete; 

15. încurajează introducerea unor politici care să faciliteze accesul persoanelor care 
desfășoară activități independente la sistemele de protecție socială, în special al 
femeilor; invită Comisia să multiplice oportunitățile de finanțare pentru femeile 
antreprenoare și să îmbunătățească accesul la fondurile existente; 

16. încurajează introducerea unor criterii de favorizare a produselor și serviciilor regionale 
în achizițiile publice și sugerează majorarea pragurilor pentru licitațiile publice, dacă 
este cazul, pentru a fortifica IMM-urile; 

17. subliniază necesitatea de a proteja mai bine IMM-urile și întreprinderile nou-înființate și 
de a încuraja autoritățile publice și societatea civilă să investească în cercetarea legată 
de inteligența artificială și alte tehnologii orientate spre viitor, cum ar fi robotica, 
volumele mari de date, bunurile și serviciile inteligente sau tehnologia blockchain, cu 
respectarea deplină a standardelor juridice și etice care trebuie stabilite la nivelul UE, 
multe IMM-uri europene fiind pregătite să își intensifice eforturile în acest domeniu; 

18. consideră că o provocare majoră pentru asigurarea competitivității IMM-urilor în 
următorii ani va fi dezvoltarea unei rețele de internet 5G rapide, sigure și fiabile în 
întreaga Uniune Europeană și asigurarea independenței digitale a Europei, în special în 
privința rețelelor și a stocării datelor; 

19. reamintește că trebuie luate măsuri pentru ca IMM-urile să-și cunoască drepturile și să 
fie la curent cu diversele posibilități de sprijin pe care le au la dispoziție; subliniază, prin 
urmare, necesitatea unui schimb de informații mai bun între IMM-uri și statele membre; 

20. invită Comisia să asigure o politică a UE echilibrată în materie de date, care să ofere 
securitate juridică la utilizare și un cadru privind disponibilitatea datelor pentru 
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inovațiile digitale în servicii, produse și pentru îmbunătățirea modelelor de afaceri, în 
special pentru IMM-uri; 

21. solicită Comisiei să realizeze un studiu asupra diferitelor sisteme de opțiuni pe acțiuni 
pentru IMM-uri și startup-urile din întreaga Europă, întrucât opțiunile atractive de a 
cumpăra acțiuni ar permite fondatorilor europeni să concureze cu omologii lor din 
întreaga lume, vânzând o parte din ideile lor unor angajați cu înaltă calificare. 



PE653.858v02-00 76/77 RR\1219652RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării 12.11.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

69
4
0

Membri titulari prezenți la votul final François Alfonsi, Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, 
Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc 
Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, 
Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina 
Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo 
Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-
Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-
Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, 
Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, 
Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, 
Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final Jens Gieseke, Elena Lizzi, Marian-Jean Marinescu, Sandra Pereira, 
Massimiliano Salini

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

69 +

PPE Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, 
Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, Jens Gieseke, 
András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, 
Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart 
Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten 
Petersen

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme 
Rivière, Isabella Tovaglieri 



RR\1219652RO.docx 77/77 PE653.858v02-00

RO

Verts François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela 
Ripa, Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský 

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

4 -

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sandra Pereira, Sira Rego

0 0

Legenda simbolurilor utilizate: 
+  :  pentru
-  :  împotrivă
0  :  abțineri


