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SĂ EVOLUĂM ÎMPREUNĂ: 

PENTRU O EUROPĂ COMPETITIVĂ, 
INOVATIVĂ, INCLUZIVĂ ȘI SUSTENABILĂ



“Camerele și milioanele de întreprinderi mici, 
medii și mari pe care le reprezintă și servesc în 
spațiul european sunt actorii cheie în ceea ce 
privește viitorul Uniunii Europene. Acesta este 
motivul pentru care rețeaua camerelor a 
promovat activ alegerile europene din 2019 și 
pentru care credem că, prezența crescută la vot, 
este un motiv de optimism.

Pentru a capta acest optimism și a-l converti 
într-un progres concret, prioritățile și acțiunile 
instituțiilor UE pentru anii 2019-2024 ar trebui să 
abordeze, în mod e�cient, problemele majore ale 
cetățenilor: 

Rolul comunității de afaceri este esențial pentru a 
răspunde acestor provocări, pentru a crea 
oportunități și pentru a stimula inovația și 
competitivitatea. Politica UE trebuie să faciliteze 
acest rol, nu să îl constrângă, pentru ca noi să 
evoluăm împreună, combinând forțele cu un 
spirit european revigorat.”
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Christoph Leitl, 
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Securitatea, schimbările climatice, 
lipsa locurilor de muncă pentru 
tineri și imigrarea.



O piață unică solidă și pe 
deplin funcțională
…nu doar în cărțile de drept, 
ci și în modul în care această 
componentă esențială a UE este 
aplicată și livrată la nivel national. 

O agendă de investiții
și comerț ambițioasă
…care livrează pentru toți, e accesibilă 
chiar și companiilor mici, promovează 
comerțul liber și echitabil, precum și 
investițiile la scară internațională.

RECOMANDĂRI

• Continuarea „modului european” de a creiona 
globalizarea și de a conduce prin puterea exemplului, 
încheind acorduri de comerț cuprinzătoare și 
aprofundate cu importanți parteneri comerciali ai UE, 
bazându-se pe concurență loială și reciprocitate, precum 
și desfășurarea unei diplomații economice europene 
construită pe structurile existente.

• Susținerea și consolidarea sistemului bazat pe reguli 
multilaterale, jucând rolul de lider în modernizarea 
Organizației Mondiale a Comerțului și în progresul 
agendei OMC-IMM.

• Consolidarea nivelului de conștientizare și înțelegere al 
acordurilor de comerț liber în rândul întreprinderilor prin 
implementarea planurilor europene de acțiune, livrate 
prin intermediul parteneriatelor între Comisie, statele 
membre și comunitățile naționale de afaceri, cu 
precădere camerele.

RECOMANDĂRI

• Reînnoirea eforturilor de deschidere a pieței interne 
pentru servicii cu sprijinul fără echivoc al statelor 
membre, abordarea barierelor de reglementare 
nejustificate, reducerea birocrației, îmbunătățirea 
procedurilor de notificare și garantarea libertății 
contractuale.

• Asigurarea că legislația privind protecția 
consumatorului nu devine contraproductivă, iar 
cerințele online și offline corespund, evitând exigențele 
excesive de informare ale producătorilor. 

• Implementarea riguroasă a legii privind piața unică, 
bazată pe date mai puternice, o aplicare consecventă în 
toate statele membre și o evaluare periodică a 
progresului la nivel ministerial.



O adaptare mai 
bună a competențelor
…bazată pe soluții din întreaga Europă
care permit atât antreprenorilor, cât și 
cetățenilor să își îndeplinească potențialul.

…care permit întreprinderilor să facă 
tranziția de la modele actuale de 
producție și consum la o economie 
durabilă și competitivă. 

Un răspuns european 
echilibrat și e�cient la 
schimbările climatice 
și de mediu

RECOMANDĂRI

• Confirmarea creșterii bugetului pentru programul 
Erasmus+  2021-27, precum și o alocare financiară mai 
mare pentru acțiunile de mobilitate educațională și 
formare profesională (VET).

• Adoptarea și punerea în aplicare a unui cadru strategic 
post-2020 pentru cooperarea în domeniul VET, care se 
axează pe învățarea bazată pe muncă în centrul tuturor 
programelor VET și care sporește permeabilitatea între 
căile de învățământ general, profesional și de învățământ 
superior.

• Continuarea măsurilor de creștere a mobilității, în 
special prin faptul că permit angajatorilor să evalueze 
mai bine cunoștințele și aptitudinile persoanelor dintr-o 
altă țară și să faciliteze dezvoltarea și utilizarea datelor 
privind competențele la nivel european.

RECOMANDĂRI

• Alinierea viitoarelor politici industriale și climatice, 
luând în considerare nevoile întreprinderilor – în special 
IMM-urile - și abordarea într-o manieră coerentă și 
echilibrată a provocărilor critice precum accesul la 
materiile prime, aprovizionarea cu energie competitivă 
și sigură, precum și relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon.

• Elaborarea unui ‘Plan de acțiune pentru economia 
circulară 2.0’ care să echilibreze interesele ecologice și 
economice și care să se axeze pe o piață unică pe deplin 
funcțională pentru materiile prime secundare, reducând 
barierele dăunătoare pentru comerțul între statele 
membre.

• Evaluarea profundă a potențialului de rentabilitate, 
reziliență și sustenabilitate a măsurilor viitoare privind 
fluxul de materiale, utilizarea energiei și optimizarea 
investițiilor în strânsă consultare cu părțile cheie 
interesate, nu în ultimul rând cu camerele.



O Europă digitală pe 
deplin interconectată
...susținută de o infrastructură 
digitală avansată, sigură 
și accesibilă.

…pentru a se asigura că politica este 
concepută, redactată și furnizată din 
perspectiva a 99% dintre întreprinderile 
din UE care sunt micro, mici sau mijlocii.

O abordare coerentă și 
cuprinzătoare a IMM-urilor 
în toate instituțiile și în toate 
domeniile de politică relevantă

RECOMANDĂRI

• Aplicarea consecventă a principiului „gândiți mai întâi 
la scară mică” la elaborarea și implementarea politicilor 
pe baza unei analize riguroase a raportului 
costuri-beneficii și a unor date cuprinzătoare, susținute 
de proceduri interne consistente și un angajament 
politic la nivel înalt.

• Garantarea unei coordonări mai eficiente în cadrul și 
între instituțiile UE și statele membre în politicile de 
importanță majoră pentru IMM-uri, pentru a stimula 
competivitatea și a reduce povara asupra 
întreprinderilor mai mici.

• Să promoveze și să investească într-un mediu de 
afaceri care să stimuleze cercetarea și inovarea, 
asigurând o finanțare adecvată pentru IMM-uri care să 
le permită să își îndeplinească potențialul în stimularea 
competitivății Europei și a modului în care răspunde la 
provocările critice.

RECOMANDĂRI

• 5G, o precondiție pentru ca UE să prindă din 
urmă economiile digitale avansate, să fie lansat pe 
scară largă, rapid și sigur pentru a asigura accesul 
tuturor companiilor europene.

• Asigurarea unor condiții echitabile de concurență 
și la nivel digital pentru IMM-uri, în special prin 
politici competitive active concepute pentru a 
preveni platformele să abuzeze de pozițiile 
dominante de pe piață.

• Progresul către o piață europeană unică digitală 
integrată - o precondiție pentru jucătorii digitali 
globali europeni și autonomia digitală - prin reguli 
și standarde armonizate în domenii precum 
securitatea cibernetică, localizarea datelor sau 
comunicarea de la mașină la mașină.
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