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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. subliniază importanța tuturor fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile 

ESI) și a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) în ceea ce privește creșterea 

competitivității IMM-urilor, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și promovarea utilizării eficiente a resurselor; consideră că aceste fonduri 

vor contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii, precum și a inițiativelor sale emblematice; subliniază 

importanța concentrării tematice pentru a garanta că oportunitățile de finanțare sunt 

direcționate spre o creștere ecologică; 

2. invită Comisia să continue să identifice principalele obstacole în calea absorbției complete 

a fondurilor disponibile, limitând la maxim povara administrativă, și să elaboreze politici 

clare și fezabile, pe care să le combine cu strategiile și opțiunile de sprijin existente pentru 

a stabili o bază pentru recomandări specifice de acțiuni, precum și să promoveze tranziția 

către o economie cu emisii scăzute de carbon și să pună la dispoziție orientări în vederea 

realizării acesteia; consideră că, în plus, aceste politici ar încuraja IMM-urile să 

investească atât în procese de îmbunătățire a eficienței energetice și de utilizare a 

resurselor, cât și în ecoinovare, promovând astfel noi oportunități pentru ocuparea forței 

de muncă în cadrul UE, consolidarea creșterii durabile și protecția mediului și a climei; 

3. solicită autorităților locale și regionale să furnizeze IMM-urilor informații și analize 

adecvate privind sectoarele și structurile de producție în care acestea ar putea realiza 

progrese în materie de creștere ecologică și să le sprijine demersurile în acest sens; 

4. invită Comisia, statele membre și autoritățile locale și regionale să elimine obstacolele din 

calea obținerii de credite de către IMM-uri și să faciliteze accesul lor la acestea, inclusiv 

prin intermediul unor stimulente financiare, precum și să atragă capital privat, fără ca 

acest lucru să creeze o povară administrativă suplimentară și o reglementare inutilă 

imposibil de asumat de către acestea; consideră că, pentru a garanta complementaritatea 

mecanismelor de finanțare a IMM-urilor, este esențială coordonarea măsurilor luate în 

cadrul politicii de coeziune și al altor programe, precum Programul Orizont 2020, atât la 

scară națională, cât și regională; subliniază importanța legiferării într-un mod care să le 

permită IMM-urilor să își păstreze competitivitatea; 

5. invită Comisia și statele membre să găsească soluții rapide și durabile pentru numărul 

extrem de mare de plăți restante în cadrul politicii regionale și în ceea ce privește 

gestionarea asistenței FEIS pentru perioada de finanțare anterioară, cu scopul de a se 

asigura că IMM-urile, în calitate de parteneri de proiect, nu vor fi descurajate să participe 

la programele și proiectele de sprijin din cauza întârzierilor în efectuarea plăților; 

6. invită statele membre și Comisia să elaboreze, pentru proiectele finanțate de UE, criterii 

de selecție clare și obiective pentru a crește gradul de atractivitate al proiectelor, fapt care 

ar stimula dezvoltarea durabilă și ar putea transforma provocările de mediu în oportunități 
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de creștere; consideră că, la stabilirea comisiilor de monitorizare și de evaluare, ar trebui 

asigurată o reprezentare echilibrată a tuturor părților interesante relevante, inclusiv a 

partenerilor sociali, a asociațiilor de IMM-uri și a autorităților locale și regionale; 

consideră că sistemele de monitorizare și raportare ar trebui să se bazeze pe indicatori 

privind contribuția IMM-urilor la creșterea ecologică și impactul finanțării destinate 

IMM-urilor asupra locurilor de muncă ecologice și asupra amprentei de carbon; 

7. invită toate statele membre, în funcție de nevoile lor naționale și regionale, să includă 

achizițiile publice ecologice în programele lor operaționale și să încurajeze autoritățile lor 

naționale, regionale și locale să sporească numărul achizițiilor publice ecologice, oferind 

astfel stimulente pentru promovarea unor noi oportunități de ocupare a forței de muncă și 

de creștere ecologică pentru IMM-uri (precum reciclarea, producția de energie 

regenerabilă, eficiența energetică și sistemele de conservare a energiei); invită Comisia să 

informeze Parlamentul cu privire la procentul/numărul de IMM-uri care investesc în 

creștere ecologică și în ecoinovare și care sunt finanțate prin intermediul programelor 

operaționale în fiecare stat membru, precum și cu privire la rezultatele obținute și numărul 

de locuri de muncă create sau menținute; recomandă depunerea de eforturi suplimentare 

pentru generarea de sinergii, printr-o utilizare integrată a fondurilor disponibile; 

8. încurajează extinderea mecanismelor de sprijin inovatoare, precum cupoanele pentru 

inovare ecologică, care pot promova introducerea unor tehnologii durabile și a unor soluții 

ecologice și rezistente la schimbările climatice; în ceea ce privește cererile de sprijin, 

consideră că normele trebuie să fie simple și clare și să nu reprezinte o povară 

administrativă; de asemenea, invită Comisia și statele membre să găsească soluții de 

finanțare inovatoare pentru IMM-uri și să pună la dispoziție instrumente de finanțare pe 

deplin accesibile; reamintește că unul dintre principalele avantaje competitive ale UE pe 

piețele globalizate îl constituie capacitatea de inovare și de creștere durabilă a IMM-urilor 

europene; 

9. invită Comisia și statele membre să sprijine și să promoveze crearea unor platforme 

tematice și geografice/regionale, a unor clustere și asociații locale și regionale de IMM-

uri, prin intermediul cărora proiectele ecoinovatoare avansate sau revoluționare ar putea 

atrage investiții private și publice, precum și să încurajeze cooperarea între părțile 

interesate pentru îmbogățirea lanțului valoric european; salută recentele inițiative în 

domeniul mediului propuse de Comisie și invită statele membre, împreună cu sectorul de 

afaceri și cu societatea civilă, să creeze parteneriate inovatoare pentru o dezvoltare 

durabilă; 

10. invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită oportunităților și 

provocărilor pe care le prezintă zonele rurale în raport cu IMM-urile, creșterea ecologică 

și ecoinovarea și să abordeze aceste aspecte; 

11. invită statele membre (factorii de decizie și autoritățile de gestionare de la nivel național, 

regional și local) să promoveze în mod continuu creșterea durabilă, în cadrul strategiilor 

de specializare inteligentă și cu implicarea principalelor părți interesate, care promovează 

crearea de clustere, sinergii și rețele pentru activitățile legate de economia ecologică; 

solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a unor 

strategii de specializare inteligentă la nivel național și/sau regional, după caz, și, în 
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special, în ceea ce privește diferitele tipare de „acțiuni în aval” utilizate în UE și statele 

membre; invită Comisia și statele membre să furnizeze informații privind măsurile 

practice adoptate pentru dezvoltarea competențelor pentru IMM-urile ecoinovatoare prin 

interconectarea centrelor de inovare regională și a principalelor rețele de sprijin; 

12. subliniază necesitatea informării IMM-urilor cu privire la oportunitățile în materie de 

competitivitate/creștere, de ocupare a forței de muncă și de protecție a mediului pe care le 

pot reprezenta aceste noi modele de afaceri și practici antreprenoriale; îndeamnă Comisia, 

statele membre și autoritățile locale și regionale să informeze mai bine IMM-urile cu 

privire la oportunitățile de creștere ecologică (de exemplu, cu privire la eficiența utilizării 

energiei și a resurselor materiale), precum și cu privire la anvergura și implicațiile pe care 

le are tranziția spre o economie cu emisii scăzute de carbon, prin sensibilizarea IMM-

urilor și a antreprenorilor; invită autoritățile publice să rezolve problema lipsei de 

cunoștințe, resurse și competențe punând la dispoziție, în mod proactiv, consiliere și 

asistență tehnică și sprijinind schimbul celor mai bune practici; 

13. invită Comisia să elaboreze, în cadrul politicii regionale, programe specifice care să 

cuprindă toate elementele legate de creșterea ecologică relevante pentru IMM-uri; 

subliniază necesitatea valorificării depline a potențialului antreprenorial al tinerilor în 

contextul creșterii ecologice a IMM-urilor; invită Comisia să pregătească măsuri care să 

stabilească legături între instituțiile de învățământ și programele și măsurile europene de 

sprijinire a economiei ecologice; solicită Comisiei și statelor membre să utilizeze toate 

instrumentele disponibile pentru a consilia și a sensibiliza forța de muncă a IMM-urilor în 

vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor acesteia; solicită ca, în cadrul 

sprijinului destinat formării, să se acorde o atenție specială tinerilor și grupurilor celor mai 

defavorizate. 
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