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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:

1. salută strategia pentru IMM-uri și împărtășește opinia Comisiei conform căreia IMM-
urile sunt esențiale pentru economia europeană; 

2. 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 pentru multe IMM-uri și pentru rolul lor în viața de zi cu zi a 
europenilor;

3. ia act de faptul că IMM-urilor ar trebui să li se impună cât mai puține sarcini și 
încurajează Comisia să ia măsuri ferme de asigurare a respectării legii pentru a garanta 
că piața unică aduce beneficii tuturor întreprinderilor și consumatorilor și pentru a 
combate suprareglementarea și alte restricții normative; 

4. subliniază rolul esențial al datelor ca element vital al economiei digitale; sprijină 
Comisia în crearea de spații pentru date la nivel european pentru schimbul fiabil și sigur 
de date, pentru a intensifica fluxurile de date între întreprinderi și cu guvernele;

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

6. invită statele membre să simplifice procedurile de achiziții publice prin utilizarea 
flexibilității noului cadru de achiziții publice al UE și să lărgească posibilitățile pentru 
IMM-uri prin utilizarea instrumentelor și a platformelor digitale pentru a extinde 
achizițiile transfrontaliere; subliniază că achizițiile publice ecologice pot aduce o 
contribuție importantă la construirea unei economii durabile;

7. 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, 
astfel încât să se asigure și să se promoveze plăți prompte ca o normă în cadrul pieței 
unice.

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.


