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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;

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;
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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 
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;
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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 
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 



PE653.798v02-00 6/9 AD\1214339RO.docx

RO

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 
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;
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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, 
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.

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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