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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. subliniază că criza COVID-19 a avut un impact socioeconomic fără precedent asupra 
IMM-urilor, în special în sectoarele culturale și creative, în educație, tineret, sport și mass-
media; invită Comisia Europeană să își revizuiască strategia pentru IMM-uri pentru o 
Europă sustenabilă și digitală, garantând că fondurile alocate IMM-urilor europene sunt 
accesibile la scară largă și rapid în toate statele membre și că ajung la aceste sectoare, 
pentru a le permite să facă față provocărilor actuale și să mențină niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă;

2. reiterează importanța unei finanțări accesibile pentru IMM-urile din întreaga Europă, în 
special în sectoarele culturale, creative, al educației, tineretului, mass-mediei și sportului; 
invită Comisia Europeană să mărească accesibilitatea finanțării, în special în cadrul 
viitorului program InvestEU, și să asigure posibilități financiare egale în toate statele 
membre ale UE; 

3. regretă lipsa de ambiție a propunerii revizuite privind următorul CFM și lipsa unui sprijin 
financiar specific pentru aceste sectoare în noul plan de redresare; îndeamnă, în acest 
context, Comisia și statele membre să majoreze bugetul programelor Europa creativă, 
Erasmus+ și Corpul european de solidaritate; 

4. 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; solicită o inițiativă europeană privind educația antreprenorială pentru a 
pregăti viitoarea generație de IMM-uri europene și, de asemenea, pentru a oferi orientări 
și sprijin IMM-urilor existente pentru a se adapta la provocările actuale; reiterează 
importanța programelor Erasmus+ de schimburi de ucenici și de antreprenori și solicită 
mai multe inițiative similare, utilizând noi formate și instrumente.


