Estratègia per a les pimes en pro d’una Europa sostenible i digital
En paraules de la Comissió: les pimes representen una part essencial de l'economia de la UE, aporten solucions
innovadores a reptes com el canvi climàtic, l’eficiència dels recursos i la cohesió social. Per tant, són claus per a la
competitivitat i la prosperitat d'Europa i ajuden a la consecució de l’Estratègia Industrial de la UE. En aquest sentit, la
Comissió Europea ha desenvolupat una estratègia específica adreçada a les petites i mitjanes empreses: Estratègia per
a les pimes en pro d’una Europa sostenible i digital (març 2020) que, tot reconeixent les diferències entre les pimes
europees, les seves necessitats individuals i la necessitat de donar suport a la innovació, l’ocupació i la diversitat que
aporten a l'economia de la UE, té com a objectiu incrementar el poder de les pimes europees de tot tipus per liderar la
doble transició: augmentar considerablement el nombre de pimes que participen en pràctiques empresarials
sostenibles, així com el nombre de pimes que utilitzen tecnologies digitals. En definitiva, l'objectiu és que Europa es
converteixi en el lloc més atractiu per iniciar una petita empresa, fer‐la créixer i escalar en el mercat únic.
Aquesta Estratègia per a les pimes es fonamenta sobre tres grans pilars d’actuació (creació de capacitats i suport per
a la transició cap a la sostenibilitat i la digitalització, disminució de la càrrega reguladora i millora de l’accés al mercat,
i millora de l’accés al finançament) dels quals se’n deriven tot un conjunt de propostes:

1. Creació i desenvolupament de capacitats i suport per a la transició cap a la sostenibilitat i la digitalització:
fomentar la innovació a través d’un nou finançament i dels centres d’innovació digital en el marc d’una transició
sostenible i digital
ACCIONS CLAU
 La Comissió millorarà la Xarxa EEN, entre d’altres serveis, amb assessors de sostenibilitat especialitzats i altres
serveis de sostenibilitat.
 La Comissió desenvoluparà cursos digitals intensius per tal que els treballadors de les pimes adquireixin domini en
àmbits com la intel∙ligència artificial, la ciberseguretat o el blockchain.
 La Comissió posarà en marxa un programa de “voluntaris digitals” que permetrà a joves qualificats i a adults amb
experiència compartir les seves competències digitals amb empreses tradicionals.
 La Comissió actualitzarà l'Agenda de Capacitats per a Europa, que inclourà un Pacte per les Capacitats amb un
component específic per a les pimes, i proposarà una Recomanació del Consell orientada a modernitzar la formació
professional.
 La Comissió incrementarà els Centres d'Innovació Digital amb connexió amb Startup Europe i la Xarxa EEN, i
proporcionarà un servei continu en els ecosistemes locals i regionals.
 La Comissió assignarà un mínim 300 milions d’euros per fomentar la innovació radical del Pacte Verd Europeu, en
el marc del Consell Europeu d'Innovació.
 Per a les pimes que centren les seves activitats en els serveis de lloguer d'allotjaments de curta durada, la Comissió
continuarà estudiant una possible iniciativa d'economia col∙laborativa.
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2. Reducció de la càrrega normativa i reguladora i millora de l’accés al mercat: reduir la burocràcia suprimint
obstacles en el mercat únic i obrint l’accés al finançament
ACCIONS CLAU
 El representant de la UE per a les pimes i la xarxa de representants nacionals per a les pimes contribuiran a la
tasca del Grup de treball de la Comissió per al compliment de la legislació sobre el mercat únic, que es crearà com
a resultat de el Pla d'Acció per al Compliment, per tal d'abordar, entre altres temes, la sobreregulació en el procés
de transposició, amb vistes a reduir al mínim la càrrega normativa per a les pimes.
 La Comissió encoratjarà als Estats membres a posar en marxa la Passarel∙la Digital Única de manera favorable
per a les pimes. Els Estats membres han de vincular els seus serveis a una finestreta única.
 El Representant de la UE per a les pimes filtrarà les iniciatives de la UE per indicar a la Comissió les que necessiten
més atenció des de la perspectiva de les pimes i tindrà un paper específic en la nova Plataforma «Preparats per al
Futur».
 La Comissió mobilitzarà als Estats membres a favor d'una “EU Start‐up Nations Standard” per compartir i adoptar
les millors pràctiques destinades a accelerar el creixement de les pimes i les empreses emergents d'alta tecnologia.
 La Comissió insta als Estats membres i a les seves entitats adjudicadores a utilitzar la flexibilitat que ofereix el nou
marc de contractació de la UE per tal d'augmentar les oportunitats per a les pimes, entre altres aspectes,
mitjançant l'ús d'eines i plataformes digitals per intensificar la contractació pública transfronterera. La Comissió
publicarà orientacions i suports a les entitats adjudicadores.
 La Comissió encoratjarà als Estats membres a elaborar propostes d'espais controlats de proves mitjançant la
posada en marxa d'un projecte pilot.
 La Comissió posarà en marxa una convocatòria d'associacions pioneres entre les regions frontereres per millorar
la cooperació en l'aplicació del mercat únic i la supressió de les barreres administratives.
 La Comissió donarà suport als Estats membres en l'execució de la Directiva sobre morositat establint eines de
supervisió i millora de l'execució, i estudiarà la viabilitat de mecanismes alternatius de resolució / mediació per a
les pimes.
 La Comissió facilitarà la cooperació transfronterera amb les pimes i entre elles en el marc del Fons Europeu de
Defensa i assenyalarà els punts forts en el seu ecosistema de recerca i innovació.
 La Comissió posarà en marxa una Iniciativa d'Emprenedoria Espacial «CASSINI».
 La Comissió donarà suport als Estats membres en la transposició de la Directiva recentment adoptada sobre marcs
de reestructuració preventiva i segona oportunitat ajudant‐los a establir mecanismes d'alerta ràpida per a les
empreses amb dificultats financeres a fi d'evitar la fallida.
 La Comissió estudiarà amb els Estats membres possibles mesures per crear un entorn de suport per a la
transmissió de la propietat de les pimes.
 La Comissió continuarà millorant l'accés de les pimes als mercats de tercers països, per exemple mitjançant
capítols dedicats específicament a les pimes, diàlegs per intercanviar bones pràctiques amb socis comercials i un
nou portal d'informació. La Comissió facilitarà l'accés de les pimes als instruments de defensa comercial.
 Les delegacions de la UE donaran suport responent les consultes de les pimes relacionades amb els acords de lliure
comerç.
 La Comissió ampliarà el programa mundial Erasmus per a Joves Emprenedors.
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3. Millora de l’accés al finançament: facilitar l’accés al finançament creant un fons d’oferta pública inicial per a
pimes (les inversions de les quals es canalitzin a través d’un nou fons públic‐privat) i la iniciativa “Escalar”
(mecanisme per incrementar l’import dels fons de capital risc i atraure més inversió privada)
ACCIONS CLAU
 La Comissió donarà suport a les ofertes públiques inicials (OPI) de pimes amb inversions canalitzades a través
d'un nou fons públic‐privat, que es desenvoluparà en el marc del programa InvestEU a partir del 2021, sota “the
Capital Markets Union”.
 La Comissió introduirà un mecanisme innovador risc / recompensa destinat a incrementar les dimensions dels fons
de capital risc i atreure inversions privades per a l'expansió mitjançant la iniciativa Escalar.
 La Comissió posarà en marxa una iniciativa de finançament amb perspectiva de gènere per estimular el
finançament d'empreses i fons dirigits per dones i potenciar l'emprenedoria femenina.
 La Comissió posarà en marxa una iniciativa d'inversió de tecnologia verda per obtenir finançament de la UE, els
Estats membres i el sector privat per tal d'augmentar l'accés al finançament (capital) per a les pimes i empreses
emergents innovadores que desenvolupin i adoptin solucions de tecnologia verda.
 La Comissió posarà en marxa una iniciativa basada en el blockchain que permetrà l'emissió i el comerç de bons
de pimes a tot Europa utilitzant la infraestructura europea de serveis del blockchain.
 La Comissió cofinançarà serveis de “due dilligence” en l'àmbit tecnològic en un projecte pilot de la UE per
permetre una valoració més precisa de les empreses emergents d'alta tecnologia i millorar la seva preparació per
a la inversió.
 La Comissió seguirà simplificant les normes sobre ajudes estatals vigents aplicables a la combinació de fons
nacionals amb fons dels programes InvestEU i Horizon. Això facilitarà que les pimes es beneficiïn dels recursos
posats en comú per ajudar‐les amb la doble transició. A més, en el marc de la seva revisió en curs de les normes
sobre ajudes estatals, la Comissió revisarà les normes sobre ajudes estatals per al finançament de risc, així com
la Comunicació sobre els PIICE (Projectes importants d’interès comú europeu), per tal d'impulsar el suport a la
participació de les pimes, garantir l'acumulació d'inversions privades i evitar distorsions de la igualtat de
condicions.
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Qué es el Pacto
Verde Europeo
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El Pacto Verde Europeo consiste en mejorar el bienestar de las personas. Conseguir
que Europa sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural redundará
en beneficio de las personas, el planeta y la economía. No permitiremos que nadie se
quede atrás.

La UE se propone:

Ser climáticamente
neutra de aquí
a 2050

Proteger la vida humana,
los animales y las
plantas, reduciendo la
contaminación

Ayudar a las empresas
a convertirse en líderes
mundiales en productos
y tecnologías limpios

Contribuir a garantizar
una transición justa
e integradora

«El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento.
Contribuirá a reducir las emisiones, así
como a crear puestos de trabajo».
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

«Proponemos una transición verde e integradora para
ayudar a mejorar el bienestar de las personas y legar
un planeta sano a las generaciones venideras».
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

93 %

El
de los
europeos consideran que
el cambio climático es
un problema grave

93 %

El
de los europeos
ha llevado a cabo al
menos una acción destinada
a combatir el cambio climático

79 %

El
está de acuerdo
en que tomar medidas sobre el
cambio climático propiciará
la innovación

CLIMA
La UE será climáticamente neutra en 2050 .
La Comisión propondrá una «Ley del Clima» europea para convertir este compromiso
político en una obligación jurídica y en un incentivo para la inversión.
Para alcanzar este objetivo, será necesario actuar en todos los sectores
de nuestra economía:

ENERGÍA
Descarbonizar
el sector de la
energía

Renovar los edificios,
ayudar a las personas
a reducir sus facturas
de energía y su uso
energético.

El 40 % de nuestro
consumo energético
corresponde a los edificios

INDUSTRIA
La industria
europea solo
utiliza un
12 % de
materiales
reciclados

Ayudar a nuestra
industria a ser
innovadora
y convertirse en líder
mundial de la economía
verde

MOVILIDAD
Desplegar sistemas
de transporte público
y privado más limpios, más
baratos y más sanos

El transporte representa
el 25 % de
nuestras emisiones
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¿Qué
vamos
a hacer?

La producción y el uso de energía
representa más del 75 % de
las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE

