CARTA EUROPEAN
Întreprinderile mici
o surs esen ial
Eforturile Europei
succes numai dac
de lucru.

PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI

sunt coloana vertebral a economiei europene. Ele reprezint
de noi locuri de munc
i o pepinier a ideilor de afaceri.
de a pune bazele unei noi economii vor fi încununate de
micile întreprinderi vor fi considerate ca prioritate a agendei

Aceste întreprinderi sunt cele mai sensibile la schimb rile intervenite în mediul
de afaceri. Ele sunt primele afectate de povara exceselor birocratice. De
asemenea, tot ele sunt primele care înfloresc în urma ini iativelor de eliminare a
birocra iei i de recompensare a succesului.
La Lisabona am stabilit obiectivul de a face din Uniunea European economia
cea mai competitiv i mai dinamic pe plan mondial, bazat pe acumularea de
cuno tin e, capabil de o cre tere economic sustenabil
i care s asigure
locuri de munc mai multe i mai bune i o mai mare coeziune social .
Întreprinderile mici trebuie privite ca principale promotoare ale inova iei
ocup rii for ei de munc , precum i ale integr rii europene sociale i locale.
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Prin urmare, este necesar crearea unui mediu optim pentru întreprinderile mici
i ini iativele antreprenoriale.
Principii
În dorin a de a înf ptui acest lucru
• recunoa tem aptitudinile dinamice ale întreprinderilor mici de a r spunde
noilor necesit i ale pie ei i de a oferi locuri de munc ;
• subliniem importan a întreprinderilor mici în sus inerea dezvolt rii sociale
i regionale, precum i faptul c sunt adev rate exemple de ini iativ i
angajament;
• recunoa tem antreprenoriatul ca pe o aptitudine valoroas i productiv la
toate nivelurile de responsabilitate;
• salut m ini iativele antreprenoriale de succes, care merit s fie
recompensate pe m sur ;
• consider m c unele gre eli sunt inerente ini iativelor responsabile i
asum rii riscurilor i c trebuie privite în primul rând ca experien e din care
se poate înv a;
• recunoa tem valoarea inform rii, angajamentului i flexibilit ii în noua
economie.
Situa ia întreprinderilor mici în Uniunea European poate fi îmbun t it prin
ac iuni de stimulare a spiritului antreprenorial, de evaluare a m surilor existente
i, la nevoie, de modificare a acestora în favoarea întreprinderilor mici i de
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impulsionare a factorilor politici de decizie, pentru a lua în considerare
necesit ile întreprinderilor mici. În acest scop ne angaj m:
•
•
•
•
•
•
•
•

s consolid m spiritul inovator i antreprenorial care ajut întreprinderile
europene s fac fa provoc rilor viitoare;
s realiz m un cadru de reglementare, fiscal i administrativ care s
stimuleze activitatea antreprenorial
i s
îmbun t im statutul
întreprinz torilor;
s asigur m accesul pe pie e în baza unor cerin e cât mai pu in
împov r toare, care pot fi impuse f r a intra în contradic ie cu obiectivele
majore ale politicii publice;
s facilit m accesul la cele mai bune rezultate din cercetare i la cea mai
înalt tehnologie;
s îmbun t im accesul la finan are pe parcursul întregului ciclu de
existen a unei întreprinderi;
s ne îmbun t im permanent activitatea astfel încât Uniunea European
s ofere întreprinderilor mici cel mai favorabil mediu din lume;
s ascult m punctul de vedere al întreprinderilor mici;
s promov m un sprijin de cea mai bun calitate pentru afaceri.

Direc ii de ac iune
Prin semnarea acestei carte ne angaj m s respect m urm toarele direc ii de
ac iune, acordând aten ia cuvenit necesit ilor întreprinderilor mici.
I. Educa ia i instruirea întreprinz!torilor
Europa va cultiva spiritul antreprenorial i noile aptitudini înc de la un stadiu
incipient. Cuno tin ele generale de afaceri i antreprenoriat trebuie predate la
toate nivelurile de înv mânt. Modulele specifice ale instruirii în afaceri trebuie
s devin o component esen ial a programelor de înv mânt la nivel
preuniversitar i universitar.
Vom încuraja i promova ini iativele antreprenoriale ale tinerilor i vom realiza
programe corespunz toare de preg tire a managerilor din întreprinderile mici.
II. Ini ierea mai pu in costisitoare i mai rapid! a afacerilor
Cheltuielile de înfiin are a companiilor trebuie s evolueze c tre nivelul cel mai
competitiv pe plan mondial. , rile cu procedurile cele mai lente i dificile de
înregistrare a noilor companii trebuie încurajate s ajung din urm statele mai
avansate. Trebuie s creasc accesul la procedurile de înregistrare on-line.
III. Legisla ie i reglement!ri mai bune
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Legisla iile na ionale cu privire la faliment trebuie evaluate în lumina bunelor
practici. Experien a acumulat prin exerci iile de benchmarking trebuie s
determine îmbun t irea practicilor actuale din Uniunea European .
Noile reglement ri na ionale i comunitare trebuie analizate în vederea evalu rii
impactului lor asupra întreprinderilor mici i întreprinz torilor. Pe cât posibil,
reglement rile na ionale i cele ale CE trebuie simplificate. Guvernele trebuie s
adopte acte administrative u or de utilizat.
Întreprinderile mici ar putea fi scutite de la anumite obliga ii prev zute de cadrul
de reglementare. În acest sens Comisia European ar putea simplifica legisla ia
referitoare la concuren
pentru a reduce dificult ile întâmpinate de
întreprinderile mici în procesul de conformare cu aceste prevederi legale.
IV. Asigurarea calific!rii necesare
Ne vom str dui ca atât institu iile de instruire, cât i programele interne de
preg tire ale companiilor s dezvolte abilit i adecvate, adaptate necesit ilor
întreprinderilor mici, i s asigure servicii de instruire i consultan permanente.
V. Îmbun!t! irea accesului on-line
Autorit ile publice trebuie îndemnate s sporeasc volumul de comunica ii
electronice cu sectorul întreprinderilor mici. Astfel companiile vor avea
posibilitatea s înainteze cereri, s primeasc asisten , s depun declara ii
fiscale sau s ob in simple informa ii on-line mult mai rapid i la costuri mai
reduse. Comisia European trebuie s dea un exemplu în acest domeniu.
VI. Extinderea pe multiple pie e
Întreprinderile mici resimt efectele benefice ale reformelor în curs din economia
european . În consecin , Comisia European
i statele membre trebuie s
continue reformele în vederea constituirii în cadrul Uniunii Europene a unei pie e
interne unice, accesibil întreprinderilor mici. Aceste reforme trebuie îndreptate
c tre unele sectoare esen iale pentru dezvoltarea acestora, cum ar fi: comer ul
electronic, telecomunica iile, utilit ile, achizi iile publice i sistemele de pl i
transfrontaliere.
În acela i timp regulile na ionale i europene privind concuren a trebuie aplicate
cu hot râre, astfel încât întreprinderile mici s aib toate ansele de a p trunde
pe noi pie e i de a concura în condi ii echitabile.
VII. Sistemul fiscal i aspectele financiare
Sistemele de impozitare trebuie adaptate pentru a recompensa performan a, a
încuraja întreprinderile start-up, a favoriza extinderea întreprinderilor mici i
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înfiin area de locuri de munc
i a facilita crearea de întreprinderi mici i
continuitatea lor. Statele membre trebuie s aplice cele mai bune practici în
sistemul fiscal i în ceea ce prive te instrumentele de stimulare a performan ei
individuale.
Întreprinz torii au nevoie de finan are pentru a- i pune ideile în practic . Pentru a
îmbun t i accesul întreprinderilor mici la serviciile financiare:
• vom identifica i vom înl tura obstacolele care stau în calea form rii unei
pie e de capital paneuropene i a implement rii Planului de ac iune pentru
serviciile financiare i a Planului de ac iune pentru capitalul de risc;
• vom îmbun t i rela iile dintre sistemul bancar i întreprinderile mici prin
crearea unor condi ii corespunz toare de acces la credite i la capitalul de
risc;
• vom îmbun t i accesul la fondurile structurale i vom încuraja ini iativele
B ncii Europene de Investi ii de cre tere a fondurilor, inclusiv
instrumentele de capital, disponibile pentru întreprinderile start-up i
pentru întreprinderile de înalt tehnologie.
VIII. Consolidarea capacit! ii tehnologice a întreprinderilor mici
Vom consolida programele existente care au ca scop promovarea disemin rii
tehnologiei în întreprinderile mici, precum i capacitatea întreprinderilor mici de a
identifica, selecta i adapta tehnologii.
Vom încuraja cooperarea i schimbul tehnologic între întreprinderile de orice
dimensiuni, mai cu seam între micile întreprinderi europene, vom dezvolta
programe de cercetare mai eficiente, îndreptate c tre aplicarea comercial a
cuno tin elor i tehnologiei, vom concepe i adapta sisteme de calitate i
certificare în întreprinderile mici. Este important ca brevetele comunitare s fie
disponibile i u or accesibile întreprinderilor mici.
Vom stimula implicarea întreprinderilor mici în cooperarea între companii la nivel
local, na ional, european i mondial, precum i cooperarea între întreprinderile
mici i institu iile de înv mânt superior i cercetare.
În consecin , ar trebui încurajate ac iunile la nivel local i regional având ca
scop constituirea de asocieri i re ele intercompanii, dezvoltarea cooper rii
paneuropene între întreprinderile mici utilizatoare de tehnologii informa ionale,
extinderea aplic rii celor mai bune practici în acordurile de cooperare i
sprijinirea cooper rii întreprinderilor mici în vederea cre terii capacit ii acestora
de a p trunde pe pie ele paneuropene i de a- i extinde activitatea pe pie ele
unor ter e state.
IX. Utilizarea modelelor e-business de succes i asigurarea unei asisten e
de calitate pentru întreprinderile mici
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Comisia European i statele membre trebuie s încurajeze micile întreprinderi
s aplice cele mai bune practici i s adopte modele de afaceri eficiente, care s
le dea posibilitatea s se bucure de un progres real în noua economie.
Vom coordona activitatea Comisiei Europene i a statelor membre în vederea
cre rii unor sisteme, re ele i servicii informa ionale i de sprijinire a afacerilor,
care s fie u or de accesat i de în eles i care s r spund necesit ilor
întreprinderilor. Vom asigura, la nivelul întregii Uniuni Europene, accesul la
consiliere i sprijin din partea mentorilor i membrilor re elei Business Angels,
inclusiv prin intermediul paginilor de Internet, i vom utiliza în aceste scopuri
Observatorul European al Întreprinderilor Mici i Mijlocii.
X. Dezvoltarea unei reprezent!ri mai puternice i mai eficiente a intereselor
întreprinderilor mici pe plan na ional i la nivelul Uniunii Europene
Vom realiza o analiz a modului în care întreprinderile mici sunt reprezentate la
nivelul Uniunii Europene i pe plan na ional, inclusiv prin dialogul social.
Ne angaj m s avans m în direc ia acestor obiective aplicând metoda unei
coordon ri deschise a politicilor na ionale referitoare la întreprinderi. Programul
multianual pentru întreprinderi i antreprenoriat, Procedura de la Cardiff pentru
reformele economice, Procedura de la Luxemburg referitoare la politicile privind
ocuparea for ei de munc , precum i alte programe i ini iative comunitare vor fi
utilizate în acest scop. Vom monitoriza i evalua anual aceast evolu ie, printr-un
raport al Comisiei Europene asupra problemelor avute în vedere în cadrul
întâlnirilor la nivel înalt din prim var .
Vom utiliza indicatori eficien i pentru evaluarea evolu iei în timp i prin raportare
la nivelurile cele mai ridicate înregistrate pe plan mondial, pentru a ne îmbun t i
cuno tin ele, c utând s adopt m practici mai bune în toate domeniile care
influen eaz întreprinderile mici, în scopul sporirii performan elor noastre.
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