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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia ar dori să adreseze mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare 

la Comunicarea privind „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 

digitală ” {COM(2020) 103 final}. 

Strategia pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) constituie ghidul UE pentru 

sprijinirea IMM-urilor. Aceasta este la ora actuală mai relevantă ca niciodată, în 

calitate de instrument esențial pentru redresarea post-criză.  

Ca inițiatori ai multor soluții inovatoare și profund integrate în structura economică și 

socială a Europei, IMM-urile sunt esențiale pentru tranziția digitală și ecologică a 

Europei. Între timp, consolidarea rezilienței a devenit un al treilea element-cheie al 

acestei tranziții, constituind tema călăuzitoare a etapei de redresare. 

Pentru a-și asuma rolul, IMM-urile au nevoie de condiții pentru a putea valorifica și 

orienta această tranziție. Crearea unui mediu de afaceri adecvat pentru întreprinderile 

noastre mici este, prin urmare, un obiectiv-cheie al strategiei pentru IMM-uri, cu cei trei 

piloni ai săi: consolidarea capacităților, reducerea birocrației și accesul la finanțare. 

De asemenea, este esențial ca planurile naționale de redresare și reziliență să abordeze 

nevoile IMM-urilor. Strategia pentru IMM-uri servește drept indicator important în ceea 

ce privește direcționarea eforturilor și tipurile de acțiuni care ar trebui puse în aplicare 

în cadrul alocărilor naționale din mecanismul de redresare și reziliență. 

Comisia își exprimă satisfacția cu privire la faptul că obiectivele strategiei pentru IMM-

uri sunt sprijinite de Camera deputaților. În plus, Comisia împărtășește preocupările 

Camerei Deputaților legate de disponibilitatea datelor pentru IMM-uri, de competențele 

personalului, de participarea IMM-urilor la achizițiile publice, de accesul la capitalul de 

risc și de implicarea IMM-urilor în sprijinirea unei mai bune legiferări prin intermediul 

platformei „Pregătiți pentru viitor”. Comisia apreciază această oportunitate de a 
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furniza, în anexa la prezenta scrisoare, o serie de clarificări cu privire la modul în care 

strategia abordează aceste preocupări. 

Aspectele semnalate în opinie corespund mai multor provocări persistente în ceea ce 

privește politica în domeniul IMM-urilor din România, în special pentru perioada de 

redresare. Acțiunile de politică ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea 

competențelor personalului IMM-urilor și activitățile de inovare ale acestora. Reducerea 

sarcinii de reglementare ar trebui să continue, de asemenea, prin evaluări sistematice 

ale impactului legislației care afectează IMM-urile, inclusiv prin intermediul unui test 

eficace al IMM-urilor cu privire la noua legislație în România. Sunt necesare 

îmbunătățiri suplimentare ale performanței administrative pentru a facilita accesul 

întreprinderilor la sprijinul financiar oferit de autoritățile naționale. Pachetul de 

redresare al UE, în special Mecanismul de redresare și reziliență, reprezintă o bună 

ocazie de a asigura sprijinul financiar necesar pentru reforme în acest context.  

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuție de 

Camera Deputaților și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Maroš Šefčovič      Thierry Breton 

Vicepreședinte      Membru al Comisiei 
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Anexă 

Comisia a examinat cu atenție fiecare chestiune semnalată de Camera Deputaților în 

opinia sa și are plăcerea de a oferi clarificările expuse în continuare. 

Punctele 2 și 11: În vederea facilitării accesului la finanțarea de risc pentru IMM-urile 

care doresc să se extindă, inclusiv pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele 

care propun tehnologii de vârf, Comisia a lansat programul „Acțiunea europeană de 

dezvoltare a capitalului de risc” (ESCALAR), una dintre acțiunile-cheie ale strategiei. 

ESCALAR își propune să sprijine disponibilitatea capitalului de risc prin intermediul 

unui mecanism inedit de partajare a riscurilor/randament.  

Punctul 3: În ceea ce privește disponibilitatea datelor, Comisia va asigura accesul 

echitabil la date pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri, prin intermediul 

strategiei europene privind datele. Aceasta va îmbunătăți accesibilitatea și fluxurile de 

date între întreprinderi și guverne, prin crearea unor spații europene comune pentru 

schimbul securizat de date. La 25 noiembrie 2020, Comisia a prezentat o propunere de 

cadru de guvernanță a datelor pentru a asigura soliditatea și sustenabilitatea acestor 

spații de date în domenii-cheie, inclusiv în sectoarele industriale europene strategice. 

Acest cadru intersectorial urmărește să faciliteze schimbul de date puse la dispoziție în 

mod voluntar și controlat, prin sprijin tehnic, juridic și organizațional și va consolida 

încrederea în spațiile europene comune de date. În contextul economiei datelor în UE, 

Comisia a subliniat recent importanța consolidării „suveranității digitale” a Europei, în 

special prin asigurarea protecției datelor cetățenilor europeni, prin garantarea faptului 

că întreprinderile care le prelucrează respectă normele europene și că datele rămân sub 

jurisdicția europeană. 

Punctele 4 și 5: Strategia pentru IMM-uri prevede numeroase acțiuni-cheie care vizează 

îmbunătățirea competențelor angajaților acestora în vederea dublei tranziții. Printre 

acțiuni se numără consolidarea capacităților prin intermediul unor rețele precum 

Rețeaua întreprinderilor europene sau prin intermediul centrelor de inovare digitală, 

prin cursuri intensive în domeniul digital și printr-un program pentru voluntari în 

domeniul digital în cadrul căruia întreprinderile mari oferă expertiză digitală IMM-

urilor din lanțul lor valoric. Comisia dezvoltă în prezent platforma pentru competențe și 

locuri de muncă în domeniul digital, care va fi un ghișeu unic pentru formare și 

oportunități de îmbunătățire a competențelor digitale, precum și un spațiu de colaborare 

în rețea pentru coalițiile naționale și pentru toți membrii. Comisia a lansat, de asemenea, 

proiecte dedicate coalițiilor naționale prin intermediul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, încurajându-le să se adreseze unui număr cât mai mare de 

părți interesate pentru a lua măsuri în domeniul competențelor digitale. Agenda 

actualizată pentru competențe în Europa va juca, de asemenea, un rol crucial în 

îmbunătățirea competențelor IMM-urilor.  

Punctul 6: Reprezentantul UE pentru IMM-uri va filtra inițiativele UE pentru a semnala 

Comisiei acele inițiative care merită o atenție deosebită din perspectiva IMM-urilor. 

Acesta va sensibiliza publicul cu privire la aspectele legate de IMM-uri din agenda 

Comisiei pentru o mai bună legiferare, printr-un dialog periodic cu Comitetul de control 
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normativ și în cadrul platformei „Pregătiți pentru viitor” care urmează să își înceapă 

activitatea în 2020. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va avea un rol specific în cadrul 

acestei platforme, contribuind la identificarea legislației existente care este cu precădere 

împovărătoare pentru IMM-uri. Reprezentantul UE pentru IMM-uri și rețeaua 

reprezentanților naționali pentru IMM-uri, pe care o prezidează, vor comunica 

îndeaproape cu părțile interesate, precum și cu autoritățile regionale și locale, 

asigurând astfel că preocupările acestora sunt auzite.  

Punctul 7: Comisia se implică în schimburi privind politica în domeniul IMM-urilor cu 

comisiile Parlamentului European care se ocupă de acest subiect, în special cu Comisia 

pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) și cu Intergrupul responsabil pentru IMM-

uri. Împreună cu aceste organisme parlamentare, Comisia organizează periodic reuniuni 

comune cu organizațiile părților interesate. 

Punctul 8: În ceea ce privește achizițiile publice, Comisia încurajează statele membre să 

utilizeze flexibilitatea oferită de noul cadru al UE privind achizițiile publice pentru a 

facilita accesul IMM-urilor. Un studiu publicat de Comisie în iulie 2020 privind 

participarea IMM-urilor la achiziții publice în statele membre oferă informații utile în 

acest context.  

Punctul 9: Asimetriile în ceea ce privește puterea de negociere sporesc riscul ca 

întreprinderile mici să fie supuse unor practici și condiții comerciale neloiale, inclusiv în 

ceea ce privește accesul la date și întârzierile în efectuarea plăților. Prima chestiune a 

fost abordată mai sus. În ceea ce privește cea de a doua, Comisia va sprijini punerea în 

aplicare a Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților, în special prin înființarea 

unui observator virtual al plăților efectuate cu întârziere și prin explorarea fezabilității 

unor mecanisme alternative de soluționare/mediere pentru IMM-uri, care vor facilita 

contestarea de către IMM-uri a practicilor de plată neloiale.  

Punctul 10: Inițiativa privind antreprenoriatul în domeniul spațial intitulată „Cassini” 

include o dimensiune educațională, iar Comisia va urmări cea mai bună modalitate de 

coordonare cu Agenția Spațială Europeană (ESA) cu privire la acest aspect și cu privire 

la alte aspecte. Cu toate acestea, Comisia nu își poate asuma vreun angajament în ceea 

ce privește creșterea și diversificarea rolului educativ al ESA, deoarece deciziile în acest 

domeniu țin de responsabilitatea directorului general și, în ultimă instanță, a Consiliului 

de Miniștri al ESA. 

 

* * * 

 


