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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
București, 21 septembrie 2020 

Nr. 4c-22/366 

 

 
 

Opinie 
 

privind  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR  
O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală 

COM(2020) 103 

 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor, Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic, Comisia pentru industrii și servicii, au fost sesizate pentru examinarea 

pe fond a COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi 

digitală - COM(2020) 103. 

Având în vedere: 

 Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor,  

 Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic, 

 Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii și servicii, 

 Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 
 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 

a Camerei Deputaților, 
 Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 
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Comisia pentru afaceri europene: 

 

1) Susține strategia pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală, 
care recunoaște diferitele nevoi ale acestora și sprijină întreprinderile nu 

doar pentru a crește și a se extinde, ci și pentru a fi competitive, 
reziliente și durabile; susține obiectivul ca Europa să devină locul cel 

mai atractiv pentru a înființa o întreprindere mică și pentru a o face să 
se dezvolte și să se extindă pe piața unică. 

 
2) Reamintește importanța parcurgerii cu succes de către întreprinderile 

mici a primului an de înființare, precum și a etapei de reorganizare pentru 
a răspunde unei oportunități de piață, ceea ce sugerează că ar fi nimerit 

ca sprijinul Uniunii să ia în considerare capacitatea redusă de cofinanțare 
a societăților comerciale în aceste situații, să reducă obligațiile 

beneficiarilor și să își asume riscuri sporite. 
 

3) Își exprimă preocuparea cu privire la accesul dificil și la volumul redus 

al datelor publice din surse deschise, în special al seturilor de date 
aferente sistemului de informații geografic, situație ce impune o acțiune 

rapidă și concertată a Uniunii cu autoritățile statelor membre. 
 

4) Cheamă la o acțiune mai hotărâtă la nivelul UE pentru educație, pentru 
a armoniza activitățile educaționale și de actualizare a competențelor, ca 

fiind esențiale pentru toți managerii și angajații IMM-urilor și pentru o 
piață unică puternică. 

 
5) Propune revigorarea rapidă a Coaliției pentru competențe și locuri de 

muncă în sectorul digital, cu deschidere către partenerii din educația 
nonformală și a celor cu preocupări în știința cetățenească și știința 

deschisă. 
 

6) Recomandă sprijinirea participării IMM-urilor în cadrul noii platforme 

„Pregătiți pentru viitor”, în vederea repartizării locurilor pentru a 
reprezenta toate regiunile Uniunii Europene, precum și varietatea 

tipologiei acestora. 
 

7) Propune organizarea de către Parlamentul European, cu implicarea 
Comisiei Europene, a unor schimburi de experiență online periodice, cu 

participarea publică, pentru a populariza bunele practici și a identifica 

cele mai potrivite căi și mijloace pentru adaptarea din timp a cadrului 
normativ la cerințele afacerilor bazate pe domenii de vârf emergente și 

pentru a direcționa eforturile din educația de-a lungul vieții în domeniile 
nou apărute. 

 

8) Subliniază necesitatea de a aplica cu prudență condițiile de participare 

la achizițiile publice, de tipul cifrei de afaceri minime, ce restrâng 
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oportunitățile pentru IMM-uri, inclusiv pentru întreprinderile nou 
înființate, cărora le este greu să concureze cu succes. 

 

9) Își exprimă preocuparea cu privire la impactul concentrării sporite și 

integrării verticale în lanțurile de aprovizionare, ce produce asimetrii în 
ceea ce privește puterea de negociere a IMM-urilor față de marile 

companii și crește riscul ca întreprinderile mici să fie supuse unor practici 
și condiții comerciale neloiale. 

 

10) Propune ca în vederea asigurării unei sinergii cu acțiunile educative în 
domeniu, inițiativa privind antreprenorialul în domeniul spațial „Cassini” 

să fie însoțită de sporirea și diversificarea rolului educativ al Agenției 
Spațiale Europene, pentru a se adresa tuturor furnizorilor de educație, 

inclusiv nonformală. 
 

11) Recomandă stimularea unei mai mari deschideri a capitalului privat de 

risc prin cuplarea capitalului public, pentru antreprenori și 
microîntreprinderi, precum și pentru creșterea dimensiunii IMM-urilor, în 

principal în domenii tehnologice de vârf din afara sectorului digital. 
 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 21 septembrie 2020, 
a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie 

transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 

asupra observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de 
formulare a unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, 
Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 

Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 
211. 

 

Angel TÎLVĂR 

 

PREȘEDINTE 

 


