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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă peste 99% dintre 
întreprinderile UE și sunt importante pentru realizarea obiectivelor Strategiei de la 
Lisabona în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă și pentru 
competitivitatea și robustețea economiei, datorită diversității și capacității lor de a se 
adapta rapid la condițiile pieței,

1. salută inițiativa „Small Business Act” (SBA) și o consideră un cadru pentru o abordare 
politică complexă în direcția IMM-urilor; solicită totuși măsuri suplimentare care să 
garanteze că acestea pot beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică;

2. subliniază importanța simplificării standardelor, a reducerii sarcinilor administrative și a 
unei mai bune reglementări, precum și a simplificării procedurilor aferente transferurilor 
de întreprinderi pentru a evita închiderea întreprinderilor atunci când întreprinzătorii se 
pensionează;

3. consideră că este esențial să se asigure un acces optim la fondurile pentru înființarea de 
IMM-uri și pentru formarea unor altora prin separare de acestea;

4. subliniază că sunt esențiale informații îmbunătățite cu privire la accesul pe piață și la 
oportunitățile de export în interiorul pieței unice, atât la nivel național, cât și la nivelul 
UE; invită, așadar, statele membre și Comisia să consolideze serviciile de informare și 
consultare, în special rețeaua de soluționare a problemelor - SOLVIT;

5. încurajează stimularea unei culturi antreprenoriale prin educație și formare și mai ales, 
inter alia, printr-o mai bună colaborare între cercetare și industrie; consideră că, în aceste 
sens, inițiativele ar trebuie să se concentreze și pe importanța IMM-urilor la sporirea 
coeziunii sociale, a eficienței și a protecției mediului (eco-inovații); invită Comisia să 
prezinte un plan de acțiune privind modul în care se poate promova spiritul antreprenorial 
al femeilor;

6. reamintește faptul că SBA nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și, prin urmare, 
subliniază necesitatea unui puternic angajament politic; invită Comisia să publice un 
raport până la 31 decembrie 2012 cu observații pentru statele membre și să îl însoțească de 
propuneri, dacă este cazul.
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