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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că aplicarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică” la nivel 
comunitar, național și local implică aplicarea corespunzătoare a regulilor pieței interne și 
a Directivei privind serviciile1, precum și o monitorizare eficientă și specifică realizată de 
Comisie și de statele membre ca parte din rapoartele anuale privind Strategia de la 
Lisabona pentru a se asigura că toate obstacolele sunt eliminate în conformitate cu aceste 
reguli și luând în considerare nevoile întreprinderilor mici; și solicită realizarea unei 
anchete orizontale privind condițiile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 
corespunzătoare cu anchetele efectuate de Comisie în diverse sectoare de activitate, cu 
scopul de a facilita o concurență echitabilă și deschisă pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) în întreaga Europă, în strânsă cooperare cu organizațiile lor 
reprezentative; în această privință, subliniază faptul că Small Business Act introduce 
orientări elaborate pentru a servi drept puncte de referință, și nu reguli cu caracter 
obligatoriu;

2. subliniază rolul esențial al IMM-urilor în structura economică și socială a Europei, 
precum și nevoia vitală ca acestea să beneficieze de oportunitățile oferite de piața internă, 
schimbările demografice și tehnologice, precum și de provocările de mediu și cele ale 
globalizării, cu scopul de a îndeplini obiectivele Strategiei de la Lisabona; 

3. subliniază faptul că o politică corespunzătoare de simplificare legislativă, reducere a 
cheltuielilor generale, eliminare a costurilor administrative, introducere de tehnologie 
nouă și facilitare operațională ar trebui să contribuie la creșterea eficienței IMM-urilor și 
a microîntreprinderilor, precum și la promovarea unei concurențe loiale pe piața internă; 

4. consideră că informațiile care vor fi oferite de IMM-uri și microîntreprinderi către 
administrații, public și piață ar trebui să fie în conformitate cu criteriile de interes general 
și proporționalitate strictă; 

5. subliniază nevoia de a promova cultura antreprenorială și un climat de afaceri favorabil, 
cu scopul de a utiliza întregul potențial al IMM-urilor;

6. solicită depunerea unor eforturi mai mari pentru punerea în aplicare a recunoașterii 
reciproce pentru a facilita activitățile transfrontaliere ale IMM-urilor; consideră că ar 
trebui să existe o bază consolidată comună pentru impozitarea societăților comerciale; 
solicită înființarea unui „ghișeu unic” pentru TVA pentru a da posibilitatea 
antreprenorilor să își îndeplinească responsabilitățile în țara de origine în care își 
desfășoară activitatea;

7. consideră că IMM-urile, și în special microîntreprinderile, ar trebui impozitate într-o 
manieră care să le reducă eforturile administrative, în așa fel încât să se faciliteze etapa de 
demarare (start-up) și să se încurajeze inovația și investițiile pe parcursul vieții acestora;

1 Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
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8. consideră că transferul IMM-urilor ar trebui să fie mai facil, mai ales în cazuri de 
pensionare sau boală a proprietarului și transfer către rude sau moștenitori;

9. solicită un acces mai bun al IMM-urilor la achizițiile publice prin licitații concepute în 
așa fel astfel încât să se utilizeze la maxim companiile mici, precum și, acolo unde este 
cazul, accesul serviciilor la licitații publice, ținând în același timp cont de interesul public 
și de principiul subsidiarității;

10. subliniază că, pentru a facilita participarea IMM-urilor la achizițiile publice, este nevoie 
de următoarele: criterii de calificare corespunzătoare și proporționale în licitații specifice, 
împărțirea licitațiilor în loturi mai mici și acces la informațiile despre licitație pentru a 
crește transparența procedurilor de licitație;

11. recunoaște că practica răspândită a întârzierii plăților, și din partea organismelor finanțate 
din bani publici, creează o problemă la scară mare pentru IMM-uri, având în vedere că 
acestea sunt vulnerabile la variațiile fluxului de numerar;

12. salută revizuirea continuă a Directivei 2000/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul 
tranzacțiilor comerciale1 și insistă ca perspectiva IMM-urilor să fie luată pe deplin în 
considerare; reducerea frecvenței și a abuzului întârzierii efectuării plăților ar ajuta IMM-
urile să folosească pe deplin potențialul pieței interne cu rezultate mult mai bune;

13. subliniază importanța unui statut al societății private europene drept o nouă formă 
juridică suplimentară, cu condiția ca acesta să se concentreze pe IMM-urile care 
intenționează să desfășoare activități transfrontaliere și cu condiția ca acesta să nu fie 
folosit în alte scopuri de societățile mai mari, pentru a submina și a se sustrage 
dispozițiilor legale aplicabile în statele membre care încurajează un sistem de guvernanță 
a întreprinderilor care ia în considerare interesele tuturor părților interesate;

14. solicită o creștere a fondurilor pentru inovații în Programul-cadru pentru competitivitate 
și inovare, precum și asigurarea unui acces mai facil pentru IMM-uri la astfel de fonduri 
prin intermediul Institutului European de Inovare și Tehnologie; de asemenea, invită 
Comisia să reducă semnificativ formalitățile administrative în al 7-lea program-cadru 
pentru a asigura un acces mai ușor pentru IMM-uri;

15. îndeamnă statele membre să direcționeze mai multe fonduri regionale pentru cercetare și 
dezvoltare și să includă mai mult IMM-urile în programele respective;

16. subliniază faptul că existența unor piețe financiare dinamice este esențială pentru 
finanțarea IMM-urilor și subliniază nevoia de a deschide piețele europene de capital de 
risc prin îmbunătățirea disponibilității și a accesului la capitalul de risc, finanțarea 
mezzanine și microcredit; de aceea, consideră că, în circumstanțe normale, IMM-urile ar 
trebui să aibă acces la credit oferit de actorii de pe piețele de capital care le pot evalua 
perspectivele și care pot acoperi nevoile acestora mai eficient;

17. constată că nu s-au realizat analize la nivel comunitar pentru măsurarea impactului 

1 JO L 200, 8.8.2000, p. 35.
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diverselor forme de finanțare comunitară pentru IMM-uri și a beneficiilor pe care IMM-
urile le-au obținut din acea finanțare; reamintește solicitarea sa ca Comisia să efectueze 
astfel de analize; consideră că este fundamental ca normele și procedurile care 
guvernează accesul pentru diferitele categorii de IMM-uri la aceste forme de finanțare și 
programe relevante să fie simplificate cât mai mult posibil; în acest sens, invită Comisia 
să discute cu organizațiile care reprezintă IMM-urile, în încercarea de a elimina 
obstacolele întâlnite;

18. sprijină decizia luată de Consiliu și Banca Europeană de Investiții de a adopta o serie de 
reforme pentru a diversifica produsele de finanțare pentru IMM-uri oferite de grupul BEI, 
precum și de a dezvolta substanțial împrumuturile sale globale pentru partenerii bancari, 
atât în termeni cantitativi, cât și în termeni calitativi;

19. invită Comisia să găsească modalități potrivite de a monitoriza mai eficient utilizarea de 
către organele de intermediere financiară, organele bancare sau administrative a 
fondurilor comunitare pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi, și să se asigure că 
toate fondurile vizate ajung la acele întreprinderi într-o perioadă de timp rezonabilă;

20. consideră că orice legislație nouă, de exemplu cea pentru evitarea întârzierilor în 
domeniul plăților, copyright-ului, dreptului societăților comerciale sau legislația în 
domeniul concurenței (precum normele adoptate pentru facilitarea obținerii de 
despăgubiri în procese private deschise împotriva comportamentelor anticoncurențiale 
sau cele care decurg din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare 
privind ajutoarele de stat1) ar trebui formulată astfel încât să nu discrimineze IMM-urile 
ci, dimpotrivă, să le sprijine pe acestea, precum și furnizarea serviciilor lor pe piața 
internă;

21. consideră că propunerile Comisiei nu au o strategie clară pentru ca liberii profesioniști să 
își îmbunătățească statutul legal și drepturile, în special dacă poziția acestora este 
comparabilă cu angajații salariați; invită Comisia să garanteze liberilor profesioniști 
dreptul de a fi de acord asupra tarifelor standard, de a se organiza și de a încheia acorduri 
colective, în cazul în care cealaltă parte e o societate mare cu o poziție dominantă, cu 
condiția ca acest fapt să nu afecteze potențiali clienți mai puțin puternici și să nu cauzeze 
denaturarea pieței;

22. subliniază importanța progresului în negocierile comerciale care ar reduce în continuare 
barierele de reglementare ale comerțului, care afectează IMM-urile în mod 
disproporționat;

23. consideră că toată legislația privind IMM-urile trebuie să vină în sprijinul creșterii 
acestora și nu trebuie să limiteze artificial capacitatea lor de a juca un prim rol în 
dezvoltarea economiei europene; în acest context, subliniază nevoia de a lua în 
considerare diversitatea acestora, în special diversitatea întreprinderilor meșteșugărești și 
a micilor întreprinderi care însumează 98 % din economia Uniunii Europene, bazându-se 
pe asistența oferită de organizațiile lor reprezentative și oferind răspunsuri adaptate 

1 Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe 
categorii de ajutoare) (JO L 214, 9.8.2008, p. 3).
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nevoilor lor specifice; solicită, astfel, ca „testul IMM” să includă proceduri cum ar fi 
analize cost-beneficiu sau consultări regulate ale grupurilor de interes;

24.  invită Comisia să stimuleze simplificarea și armonizarea dreptului societăților 
comerciale și, în special, a normelor contabile pe piața internă, pentru a reduce povara 
administrativă pentru IMM-uri și pentru a crește transparența pentru toate părțile 
implicate relevante; îndeamnă Comisia să promoveze în mod activ utilizarea noilor 
tehnologii, cum ar fi XBRL, prin prezentarea unei foi de parcurs pentru introducerea 
raportării tip XBRL în Uniunea Europeană, cu scopul de a face raportarea obligatorie 
într-o perioadă de timp rezonabilă și pentru a promova și sprijini utilizarea la scară mare a 
acestui standard deschis;

25. subliniază că Small Business Act trebuie să vizeze reducerea obstacolelor pentru 
întreprinderile nou înființate, precum și pentru antreprenorii liber profesioniști, facilitând 
în același timp creșterea și înființarea unor noi întreprinderi, oferind mijloace și 
oportunități pentru procese inovatoare și competitivitate în industriile europene;

26. subliniază faptul că introducerea planificată a unei directive privind rate reduse ale TVA 
pentru serviciile cu utilizare intensivă a forței de muncă și cele furnizate pe plan local, nu 
trebuie să aibă ca rezultat denaturarea concurenței și nu trebuie să fie ambiguă în ceea ce 
privește tipul de servicii vizate;

27. invită administrația publică din statele membre să creeze, în mod coordonat, birouri care 
să servească drept „ghișee unice”, oferind servicii de asistență și schimburi de bune 
practici pentru IMM-uri;

28. solicită, în acest scop, ca legislația comunitară să fie elaborată într-o manieră care să 
reflecte nevoile majorității întreprinderilor și ca acest principiu să fie stabilit ca normă 
obligatorie, într-o formă care va fi stabilită ulterior, dar care să solicite Parlamentului, 
Consiliului și Comisiei să asigure că prioritățile inerente din principiul „Gândiți mai întâi 
la scară mică” sunt aplicate corespunzător la nivel comunitar; solicită ca organizațiile 
reprezentative intermediare în cauză să fie implicate direct în procesele legislative la toate 
nivelurile; îndeamnă statele membre să aplice acest principiu în legislația națională și 
regională;

29. solicită ca Small Business Act să ia în considerare acordurile de cooperare între IMM-uri 
(grupurile de achiziții și marketing), având în vedere că astfel de grupuri au dovedit a 
avea un risc mai mic de insolvabilitate decât întreprinderile individuale;

30. regretă practica statelor membre constând în „supra-reglementare”, ceea ce dăunează în 
mod special IMM-urilor, în procesul transpunerii și invită Comisia să analizeze ce alte 
măsuri ar mai putea lua pentru evitarea acestei practici, inclusiv prin introducerea unui 
drept de acțiune directă al cetățenilor; solicită efectuarea unor „evaluări de monitorizare a 
impactului“, care să analizeze modul în care deciziile sunt puse efectiv în aplicare, în 
statele membre și la nivel local;

31. solicită crearea, pe o bază structurată, a unui mecanism pentru dialog, consultare și 
participare între IMM-uri și reprezentanții acestora și autoritățile publice;



AD\758644RO.doc 7/8 PE414.940v02-00

RO

32. invită Comisia să întocmească un raport anual privind IMM-urile, prezentând și 
comentând în mod sistematic datele principale ale sectorului, cu scopul de a stabili 
situația IMM-urilor, de a monitoriza evoluția acestora și de a determina în ce măsură 
îndeplinesc obiectivele stabilite pentru sector;

33. invită Comisia să adauge calendare indicative pentru numărul mare de acțiuni propuse în 
Small Business Act, pentru a raporta anual privind realizările și asigurând, astfel, că 
progresul este monitorizat corespunzător.
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