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1. Data adoptării: 10.03.2020; responsabil: DG Piață internă, industrie, antreprenoriat și 

IMM-uri 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru 

IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală 

3. Date de identificare: COM(2020)103 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia competentă cu adoptarea unui raport 

este Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE).  

6. Alte informații: Strategia face parte din pachetul industrial care cuprinde 

Comunicarea privind identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice și 

raportul însoțitor (COM(2020)93), Planul de acțiune pe termen lung pentru o mai bună 

implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică (COM(2020)94)și 

Noua strategie industrială pentru Europa (COM(2020)102). 

Comitetul Economic și Social European va dezbate COM(2020)103 în ședința plenară 

din 15-16 iulie 2020.  

 

1. Context  

 

În cadrul Consiliului Competitivitate, din 26-27 septembrie 2019, Președinția 

finlandeză a Consiliului UE a prezentat un raport cuprinzând propria viziune pentru o 

strategie pe termen lung privind creșterea durabilă. În cadrul acestui raport, statele 

membre au transmis instituțiilor UE o serie de mesaje menite a ghida o nouă agendă 

pentru creștere, care să țină seama de evoluțiile privind schimbările climatice, concurența 

în plan mondial, digitalizarea ori modificările societale. Concret, Consiliul a propus 

Comisiei o listă (neexhaustivă) de obiective de politică care să formeze nucleul 

programului legislativ 2019-2024. Aceste obiective vizau: 

 realizarea tranziției către neutralitatea climatică și digitală a sectoarelor industriale, 

de producție și de servicii; 

 consolidarea unei piețe unice prielnice inovării, cu un mediu de afaceri mai favorabil 

în special pentru IMM-uri, întreprinderile în curs de extindere și servicii; 

 transformarea UE într-un lider mondial în economia digitală; 

 sprijinirea investițiilor în cunoaștere, cercetare și inovare; 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_103_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200093.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200094.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200102.do
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/ro/pdf
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 facilitarea investițiilor în educație, învățare continuă, recalificare, perfecționare și 

dobândirea de noi competențe necesare într-o lume digitală, în transformarea industrială 

și în tranziția către o economie neutră din punctul de vedere climatic; 

 consolidarea dimensiunii externe a competitivității UE. 

 

Ținând cont de lucrările Consiliului, orientările politice ale Comisiei au introdus, 

în capitolul referitor la transformarea economiei UE, și obiectivele generale privind 

întreprinderile mici și mijlocii, subliniind în privința acestora nevoia de inovație, de 

reducere a birocrației și de îmbunătățire a accesului la piețe. Drept urmare, Programul de 

lucru al Comisiei pentru 2020 a anunțat lansarea unei strategii specifice pentru IMM-uri, 

menite să faciliteze funcționarea și extinderea acestora și să le îmbunătățească 

productivitatea.   

 

La rândul său, Consiliul Competitivitate din 27-28 februarie 2020 adoptând 

concluzii cu privire la o mai bună reglementare pentru asigurarea competitivității și 

creșterii durabile, a făcut trimitere, între altele, și la însemnătatea deosebită a 

întreprinderilor mici și mijlocii și a microîntreprinderilor, socotindu-le „un vector al 

inovării, tranziției verzi, digitalizării, ocupării forței de muncă, creșterii durabile și 

incluzive și al coeziunii sociale în societățile noastre”. Ca atare, Consiliul a solicitat 

Comisiei Europene ca în toate evaluările de impact să țină seama de interesele și nevoile 

IMM-urilor, ale microîntreprinderilor și întreprinderilor nou-înființate, implicându-le 

totodată în procesul de consultare.  

 

2. Prezentarea comunicării 

 

Încă din introducere se subliniază importanța întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM) în cadrul economiei Uniunii Europene, arătându-se că acestea numără 

aproximativ 25 milioane (peste 99 % din toate întreprinderile europene), reprezentând 

mai mult de jumătate din PIB-ul UE și asigurând 100 de milioane de locuri de muncă. 

Rolul IMM-urilor este mai cu seamă recunoscut din perspectiva inovării și 

competitivității, fiind creatoare de prosperitate și asigurând o plasă de siguranță la 

șocurile externe.  

Strategia UE se adresează tuturor tipurilor de IMM-uri și vizează susținerea 

acelora angajate în practici comerciale durabile, dar și a celor care utilizează tehnologii 

digitale, reducerea sarcinii de reglementare și facilitarea accesului pe piață, precum și 

îmbunătățirea accesului la finanțare.  

Acțiunile la nivelul Uniunii vor trebui dublate de angajamentul statelor membre, dar se 

vor sprijini și pe politicile și programele deja existente: Small Business Act din 2008, 

inițiativa privind întreprinderile nou înființate, COSME, acțiunile de finanțare a IMM-

urilor în cadrul Orizont 2020 și prin fondurile structurale și de investiții europene.  

 

 Sprijinirea IMM-urilor în vederea durabilității și digitalizării se poate realiza 

printr-o serie de măsuri specifice, care includ: servicii de consultanță (de ex. în 

utilizarea eficientă e resurselor și reducerea cheltuielilor pentru energie, materiale și apă); 

finanțarea de către UE a inovării disruptive (300 milioane de euro în 2020, pentru 

IMM-urile cu potențial ridicat); sprijinirea IMM-urilor reticente la digitalizare prin 

acordarea de consultanță, asigurarea accesului la date și realizarea de investiții din 

programul Europa digitală și din fondurile structurale; eficientizarea sistemului de 

drepturi de proprietate intelectuală pentru IMM-uri; sprijinirea educației și formării 

antreprenoriale prin programul Europa digitală, dar și prin lansarea unui pact pentru 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5652-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5652-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/02/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6232-2020-INIT/ro/pdf
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competențe. De asemenea, Comisia se angajează să abordeze chestiunea serviciilor de 

închiriere de locuințe pe termen scurt, printr-o o posibilă inițiativă privind economia 

colaborativă. 

 Obiectivul legat de reducerea sarcinii de reglementare și îmbunătățirea 

accesului pe piață impune mai întâi o evaluare (de către statele membre) a impactului 

suprareglementării asupra IMM-urilor, la care se adaugă angajamentul Comisiei 

Europene de a examina legislația în vigoare a UE, în cadrul noii platforme „Pregătiți 

pentru viitor”. Totodată, pentru legislația nouă, programul REFIT
1
 va fi completat și 

consolidat, iar noile proiecte legislative ale Uniunii vor fi filtrate cu ajutorul 

reprezentantului UE pentru IMM-uri, pentru ca potențialele bariere să fie înlăturate la 

începutul procesului.  

 În al doilea rând, este reliefată necesitatea respectării normelor privind piața 

unică, în special a celor în materie de concurență, Comisia angajându-se să ia măsuri 

ferme pentru aplicarea legislației, mai cu seamă atunci când aceasta creează beneficii 

pentru IMM-uri.  

 În al treilea rând, este vizată înmulțirea bunelor practici privind dezvoltarea de 

noi întreprinderi și creșterea/extinderea transfrontalieră a IMM-urilor. Pentru 

aceasta, Comisia va lansa inițiativa politică de creare a unui standard „Start-up 

Nations” la nivelul UE  și va întreprinde măsuri suplimentare în domeniul dreptului 

societăților comerciale. În ajutorul IMM-urilor ar putea veni și directiva privind 

serviciile și portalul digital unic. De asemenea, Comisia consideră că sectoarele spațial și 

al apărării ar trebui sprijinite în mod deosebit, în virtutea potențialului lor pentru 

„suveranitatea strategică și tehnologică a UE”.   

 În privința dificultăților pe care IMM-urile le întâmpină în legătură cu achizițiile 

publice, Comisia invită statele membre și autoritățile contractante să utilizeze noul cadru 

al Uniunii în domeniu, precum și viitoarele măsuri privind facilitarea achizițiilor comune 

de produse inovatoare ori facturarea electronică.  

Alte măsuri de sprijin vor viza transferul întreprinderilor, punerea în aplicare a 

directivei în materia plăților întârziate și facilitarea accesului IMM-urilor la piețele 

internaționale.   

 

 Îmbunătățirea accesului la finanțare s-ar putea realiza printr-o serie de măsuri, 

cum ar fi: diversificarea surselor de finanțare; stimularea investițiilor private; 

identificarea unor noi modalități de partajare a riscurilor cu sectorul privat; crearea unui 

fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor; stimularea inovării în domeniul 

tehnologiilor financiare (utilizarea activelor criptografice și adoptarea tokenurilor 

digitale); revizuirea normelor UE privind ajutoarele de stat, pentru a încuraja participarea 

IMM-urilor la proiectele importante de interes european comun.  

Pentru punerea în aplicare a strategiei, Uniunea propune încheierea unui parteneriat 

cu statele membre, un rol important revenind rețelei reprezentanților pentru IMM-uri. 

Aceasta din urmă va fi condusă de un înalt reprezentant al UE pentru IMM-uri, care 

va monitoriza punerea în aplicare a strategiei în fiecare stat membru, implicându-se 

îndeaproape și în semestrul european.   

 

3. Poziții ale unor instituții/organisme consultative ale Uniunii Europene 

 

Comitetul Economic și Social European a adoptat un document de poziție cu 

privire la strategia pentru IMM-uri, formulând o serie de recomandări, între care:  

                                                 
1 Programul privind o reglementare adecvată și funcțională 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc_-_position_paper_-_sme_strategy.pdf
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 Small Business Act
2
 și principiile acestuia să dobândească forță juridică 

obligatorie;  

 Comisia Europeană și Consiliul să examineze în mod permanent punerea în 

aplicare a Small Business Act în cadrul analizei anuale a creșterii și în semestrul 

european, în strânsă cooperare cu organizațiile reprezentative ale IMM-urilor; 

 o eventuală revizuire a definiției IMM-urilor ar trebui să se bazeze pe o evaluare a 

efectelor politicilor și programelor pentru IMM-uri ale UE și, mai ales, a contribuției 

acestora în materie de creștere și locuri de muncă; 

 sporirea rolului rețelei reprezentanților pentru IMM-uri, prin măsuri care să 

includă contacte mai apropiate și imediate cu organizațiile naționale și locale ale IMM-

urilor, dar și schimbul de bune practici și rapoarte;  

 portalurile de informare ale Comisiei Europene și consultările publice, care sunt 

importante pentru IMM-uri, să fie traduse în toate limbile UE; 

 să se instituie măsuri de sprijin, inclusiv financiar, pentru organizațiile IMM-

urilor în procesul de punere în aplicare a politicilor în domeniu și de diseminare a 

informațiilor relevante către IMM-uri; 

 să se abordeze și aspectele legate de resursele umane și decalajul competențelor, 

prin sprijinirea IMM-urilor în identificarea, atragerea, formarea și păstrarea resurselor 

umane; în furnizarea de servicii de sănătate pentru lucrători; în oferirea de programe de 

formare extrasezoniere și personalizate; în creșterea numărului de ucenicii și în 

conceperea programelor de îndrumare în caz de șomaj în rândul tinerilor; 

 să se adopte politici de intervenție în următoarele direcții: (i) guvernanța națională 

și a UE ar trebui să aplice un mix de politici orientate către valoarea de utilizare, ajustată 

în funcție de caracteristicile și nevoile locale; (ii) dezvoltarea unei politici industriale 

asemănător de ambițioase și promovarea grupării întreprinderilor în cazul producătorilor 

(semi)autonomi, prin care conservarea varietății să corespundă beneficiilor la scară în 

segmente specifice ale ciclului de viață al produsului; (iii) generalizarea simbiozei 

industriale în vederea promovării economiei circulare; (iv) îmbunătățirea accesului la 

resursele financiare prin punerea în aplicare a planului de acțiune privind uniunea piețelor 

de capital și promovarea instrumentelor sale de microfinanțare. 

 

La 8 octombrie 2019, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz cu titlul 

„Contribuția regiunilor și orașelor la elaborarea unui nou cadru de politică a UE pentru 

IMM-uri”, în cadrul căruia sunt evidențiate dificultățile cu care se confruntă IMM-urile, 

dar și posibile măsuri pe care Uniunea, statele membre și regiunile ar putea să le 

întreprindă în sprijinul acestora. Recomandările Comitetului Regiunilor vizează o 

gamă largă de aspecte, precum: 

 instituirea, în cadrul programelor Comisiei Europene, a unor piloni dedicați 

sprijinului acordat IMM-urilor, ținându-se seama de caracterul eterogen al acestui sector; 

 implicarea statelor membre și regiunilor în crearea unor instrumente de punere în 

aplicare a politicilor UE în materie de IMM-uri; 

 sprijinirea întreprinderilor deja existente în vederea extinderii și inovării; 

 simplificarea procedurilor administrative și reducerea sarcinilor impuse IMM-

urilor; reducerea complexității administrative cu care se confruntă întreprinderile din UE, 

în special în ceea ce privește operațiunile transfrontaliere; 

                                                 
2 Small Business Act nu este un act legislativ al Uniunii, ci un cadru cuprinzător de politică privind IMM-urile, care 

promovează spiritul antreprenorial și fixează principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” în elaborarea legislației și a 

politicilor, în scopul consolidării competitivității IMM-urilor.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aet0001
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/smes-need-more-eu-support-to-compete-on-global-markets.aspx
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 identificarea unor noi surse de finanțare și facilitarea accesului la metodele 

tradiționale de finanțare pentru IMM-uri; 

 ajustarea definiției IMM-urilor, în beneficiul întreprinderilor mijlocii; 

 necesitatea sprijinirii colaborării dintre grupurile de întreprinderi mici și mijlocii 

specializate; 

 îmbunătățirea pieței unice prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a 

bunurilor și serviciilor; 

 participarea activă a reprezentanților IMM-urilor la formarea și aplicarea 

politicilor UE care vizează direct acești întreprinzători; 

 testarea ideilor inovatoare să se producă mai întâi la scară mică, la nivel local și 

regional și, mai apoi, la nivel național și supranațional; 

 consolidarea sistemului de reprezentare a IMM-urilor la nivel regional; 

 îmbunătățirea accesului IMM-urilor la achizițiile publice și licitațiile publice; 

 o mai mare implicare a autorităților locale și regionale în procesul de elaborare a 

politicii industriale a UE, inclusiv în ce privește sprijinirea IMM-urilor. 

 

 

Mihaela Banu 

03 aprilie 2020 

 


