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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/44/11.05.2020 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digital 

 
COM (2020) 103 

 
 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 04.05.2020, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu,  Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
- O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală - COM (2020)103. 
 

IMM-urile au un rol esențial în structura industrială a Europei, furnizând două din trei 
locuri de muncă, precum și în asigurarea succesului acestei noi abordări industriale. 

Strategia are scopul de a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziție, ceea ce presupune și 
asigurarea accesului la competențele potrivite. Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a 
efectua această tranziție, Comisia va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin asigurarea 
participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în domeniul durabilității. 

Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor regiunilor 
din Europa pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale. Se vor crea posibilități 
de voluntariat și de formare în domeniul tehnologiilor digitale. 

Pentru a facilita funcționarea IMM-urilor în cadrul pieței unice și în afara acesteia, Comisia 
propune măsuri menite să elimine obstacolele de natură reglementară și practică din calea 
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comerțului sau a dezvoltării activităților, ca de exemplu intensificarea eforturilor pentru a asigura 
efectuarea rapidă a plăților, în special prin intermediul unui nou observator virtual, precum și prin 
soluționarea alternativă a litigiilor. Pentru a facilita cotarea la bursă a IMM-urilor în Europa, 
Comisia va sprijini, de asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, 
un fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor. 

Se va consolida și spiritul antreprenorial al femeilor prin stimularea investițiilor în 
întreprinderi și fonduri conduse de femei. În plus, 

Comisia invită statele membre să se asigure că întreprinderile pot apela la un ghișeu unic 
pentru asistență. Obiectivul este ca Europa să devină locul ideal pentru a demara și a dezvolta o 
afacere. Comisia va colabora cu statele membre în vederea stabilirii unui standard Start-up Nations 
la nivelul UE pentru ca acestea să partajeze și să adopte cele mai bune practici pentru a accelera 
dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate de înaltă tehnologie. Îmbunătățirea 
accesului la finanțare ale IMM-urilor 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 a asigura angajamentul politic față de aceste măsuri, un înalt reprezentant al UE 
pentru IMM-uri va garanta un parteneriat și o coordonare strânse cu statele membre prin 
intermediul reprezentanților naționali pentru IMM-uri, precum și cu autoritățile regionale și locale. 
Va fi consolidată, de asemenea, perspectiva IMM-urilor în legislația UE. 

Digitalizarea le poate oferi IMM-urilor oportunități importante de a îmbunătăți eficiența 
proceselor de producție și capacitatea de inovare în materie de produse și modele de afaceri. 
Utilizarea tehnologiilor disruptive avansate, cum ar fi tehnologia blockchain și inteligența 
artificială (IA), tehnologia cloud și calculul de înaltă performanță (HPC), poate spori în mod 
semnificativ competitivitatea acestora. IMM-uriled vor fi sprijinite de o rețea de până la 240 de 
centre de inovare digitală, în fiecare regiune a Europei, susținută de investiții din programul Europa 
digitală și din fondurile structurale. Obiectivul este nu numai de a oferi consiliere personalizată și 
ușor de utilizat cu privire la sustenabilitate și digitalizare, ci și de a conecta structurile de sprijin, 
astfel încât posibilitățile de consiliere să se afle la îndemâna fiecărui IMM. Rețeaua întreprinderilor 
europene va colabora îndeaproape cu centrele de inovare digitală, Startup Europe și alte foruri, 
pentru a asigura servicii de sprijin și consiliere neîntrerupte, inclusiv cu autoritățile și structurile 
de sprijin naționale, regionale și locale. Transferul de bune practici, de know-how și de competențe 
poate avea loc, de asemenea, în mod direct, de la IMM-urile digitale la IMM-uri din alte domenii. 

Comisia va lua măsuri pentru accesibilitatea mai largă a datelor și facilitarea fluxurilor de 
date între întreprinderi și autorități prin crearea unor spații de date europene comune pentru un 
schimb de date fiabil și securizat. Se va asigura accesul echitabil pentru toate întreprinderile, în 
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special pentru IMM-uri. Comisia va examina, de asemenea, problemele potențiale legate de 
drepturile de utilizare a datelor generate în comun, în special a celor provenite de la aplicațiile 
industriale ale internetului obiectelor, pentru a evita orice dezavantaje pentru IMM-uri. Totodată, 
ea va aborda adoptarea tehnologiei de tip cloud computing de către IMM-uri, de exemplu prin 
intermediul unei piețe specifice pentru serviciile de cloud, asigurând condiții contractuale 
echitabile.  

Viitorul Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală va propune măsuri de eficientizare 
a sistemului de drepturi de proprietate intelectuală pentru IMM-uri, prin acțiuni de simplificare a 
procedurilor de înregistrare a acestor drepturi (de exemplu, reformarea legislației UE privind 
desenele și modelele industriale), de îmbunătățire a accesului la consultanța strategică în materie 
de proprietate intelectuală (de exemplu, prin impunerea acestei consultanțe ca standard pentru 
finanțarea în domeniul cercetării și dezvoltării la nivelul UE) și de facilitare a utilizării drepturilor 
de proprietate intelectuală ca pârghie pentru a obține acces la finanțare. 

Atât în tranziția digitală, cât și în cea către sustenabilitate, start-up-urile și IMM-urile sunt 
afectate de lipsa personalului calificat. Cu sprijinul programului Europa digitală, Comisia va 
elabora cursuri intensive în domeniul digital cu ajutorul cărora angajații IMM-urilor să poată 
dobândi competențe avansate în domenii precum IA, securitatea cibernetică sau tehnologia 
blockchain, pe baza experienței acumulate în cadrul platformei Coaliției pentru competențe și 
locuri de muncă în sectorul digital. Centrele de inovare digitală vor acționa ca intermediari între 
IMM-uri și universități/furnizori de formare la nivel local. Activitățile de incubare vor ajuta IMM-
urile să devină parte a ecosistemelor bazate pe date.  

Comisia va lansa, de asemenea, un program pentru „voluntari în domeniul digital” care să 
le permită tinerilor calificați și persoanelor în vârstă experimentate să împărtășească din 
competențele lor digitale întreprinderilor tradiționale. Totodată, Comisia va sprijini și va 
interconecta intermediarii IMM-urilor, cum ar fi clusterele, EEN și EREK, pentru a ajuta 
personalul IMM-urilor să își actualizeze competențele în domeniul sustenabilității. 

Comisia va actualiza Agenda pentru competențe în Europa, inclusiv prin lansarea unui Pact 
pentru competențe. Acesta va include o componentă specifică pentru IMM-uri. Educația și 
formarea profesională (EFP) sunt deosebit de relevante pentru ca IMM-urile să se asigure că 
personalul lor deține competențele necesare pe piața muncii. În plus, statele membre și regiunile 
vor fi încurajate să utilizeze viitorul Fond social european Plus și noile posibilități de a investi 
finanțări din Fondul european de dezvoltare regională în dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.  

Economia colaborativă creează oportunități în domenii precum mobilitatea și închirierea 
de locuințe pentru IMM-urile de tip platforme inovatoare care au rolul de intermediari între 
furnizori de servicii și beneficiari, precum și pentru IMM-urile furnizoare de servicii care au acces 
la cercuri mai largi de clienți. În urma comunicării sale din 2016 privind economia colaborativă, 
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Comisia va continua să exploreze o posibilă inițiativă care să se concentreze asupra serviciilor de 
închiriere de locuințe pe termen scurt (cel mai mare sector al economiei colaborative), pentru a 
promova dezvoltarea echilibrată și responsabilă a economiei colaborative în întreaga piață unică, 
cu respectarea deplină a intereselor publice.  

Comisia va completa aceste eforturi încurajând statele membre să implementeze portalul 
digital unic într-un mod favorabil IMM-urilor. Statele membre ar trebui să urmărească să ofere 
IMM-urilor un acces online facil la informații, proceduri și servicii de asistență cu privire la toate 
întrebările lor legate de desfășurarea de activități comerciale la nivel transfrontalier, inclusiv 
consiliere privind achizițiile publice și sursele de finanțare. Statele membre ar trebui să își 
interconecteze serviciile prin intermediul unui ghișeu unic, pentru a le oferi IMM-urilor un răspuns 
coordonat la toate aceste întrebări.  

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 
digital, în ședința din 11 mai 2020. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi (11 voturi pentru) să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 

PREȘEDINTE 
Cornel Zainea 


