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LÍNIES DE TREBALL I PRIORITATS ACTUALS DE LA
UEAPME
I.

POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I FISCALS

Estratègia UE 2020

Dins d'aquest àmbit, UEAPME s'encarrega de les polítiques monetàries, fiscals i
evolució salarial. A més, es tracten totes les qüestions relacionades amb el creixement
econòmic i els canvis estructurals, la fiscalitat i l'organització dels sistemes econòmics.
La Comissió Europea va publicar la seva estratègia "UE 2020" al març de 2010. Aquesta
estratègia busca la recuperació econòmica de la UE i aconseguir una economia
intel·ligent i ecològica.

En aquest document la Comissió llança recomanacions

específiques per Estat Membre i estableix objectius clars pel 2020::
 El 75% de les persones que es troben entre els 20-64 anys d’edat han de tenir
ocupació.
 El 3% del PIB de la UE s’invertirà en I + D
 Gasos d’efecte hivernacle 20% inferior a 1990
 El 20% de l’energia haurà ser energia renovable
 Augment del 20% en l’eficiència energètica
 Reduir les taxes d’abandonament escolar prematur per sota del 10%
 L'educació de tercer nivell serà completada per almenys el 40% dels estudiants
entre 30 i 34 anys.
 Reducció de 20 milions de persones en situació de pobresa o d’exclusió social

__________________________________________

Programa ACTTiVAte

El projecte ACTTiVAte recolza la innovació en les PIMES i fomenta la reindustrialització
intel·ligent d'Europa. ACTTiVAte busca empreses altament innovadores, orientades al
mercat global amb equip qualificat, molt dinàmic en termes de creació d'ocupació i
amb resultats a llarg termini. A més, han de ser empreses en fase posada en marxa i
d'expansió primerenca, explorant models de negoci innovadors per irrompre en els
mercats existents. ACTTiVAte rebrà propostes fins al 5 de setembre de 2017.
La PIME que sol·liciti haurà d'estar establerta a Espanya, Portugal, Holanda, Irlanda o
Polònia, certificar el seu estatus de PIME i la seva capacitat financera i pertànyer al
sector aeroespacial, agroalimentari, de salut o TIC. El programa consta de dues
activitats principals:

1. Finançament directe de projectes innovadors de PIMES. Les propostes se
seleccionaran avaluant:



L'excel·lència tècnica, viabilitat i viabilitat del projecte



El potencial per crear noves cadenes de valor



L'impacte socioeconòmic regional de la solució proposada.

Els projectes seleccionats rebran un import de fins a 46.000 euros cadascun per
elaborar un pla estratègic de comercialització tecnològica (6000 euros) i desenvolupar
una prova de concepte (fins a 40 000 euros).
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2. Serveis de suport a empreses.
El conjunt de serveis de suport a les empreses prestats per ACTTiVAte inclou:

–

Tallers de capacitació en transferència de tecnologia i comercialització

–

Programa de Mentors i Coaching d'un a un

–

Esdeveniments de Corredoria i B2B Matchmaking

–

Tallers de capacitació per a la preparació per a la inversió

–

Fòrums d'Inversió (IF)

–

Programa de Mobilitat i Intercanvi

–

Pla de Seguiment i Servei d'Ajuda

Pàgina web: http://acttivate.eu/

II.

EDUCACIÓ

VOCACIONAL

I

ENTRENAMENT/

AFERS

SOCIALS

I

D’OCUPABILITAT

QA HiVET – Promoció i Implementació dels Principis Europeus de Garantia de
Qualitat en l'Ensenyament i Formació Professional Superior. (GC EFPS)

Des de fa diversos anys, les institucions de la UE han considerat important la formació
professional per la ocupabilitat dels joves, la competitivitat i el creixement econòmic.
L'objectiu principal de “QA HiVET” és promoure una major afinitat entre l'educació
acadèmica superior i la formació professional superior. Aquest objectiu s'aconsegueix
definint les "Directrius europees sobre la Garantia de la Qualitat en la EFP superior".
Així mateix, es crearà una "Xarxa Europea de Garantia de la Qualitat en la EFP
Superior" encarregada de mantenir el tema en l'agenda política i desenvolupar les
directrius.
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També s'ha format una associació de sis organitzacions per aconseguir els objectius
d'aquest projecte formada per cinc organitzacions nacionals d'Àustria, Bèlgica, França,
Alemanya i Grècia i UEAPME. QA HiVET realitza una anàlisi detallada de cada país on
s'estudien les diferències i similituds amb altres països que participen en el projecte i
s'elabora una guia que presenta les millores a implementar.

Pàgina web: www.qa-hivet.net

III.

POLÍTIQUES D’EMPRESES

ENVISION, Business Makeover
ENSIVION té com a objectiu activar models de negocis innovadors que accelerin el
creixement dels ingressos de les petites empreses europees. Aquest projecte reuneix a
nou socis i les seves xarxes europees en 20 milions de PIMES europees.
A la seva pàgina web s'ofereixen diferents possibilitats per a la millora de l'empresa
com per exemple conèixer als seus clients, explorar nous mercats, avaluar si l'empresa
té futur o millorar l'eficiència entre unes altres.

Pàgina web: https://www.businessmakeover.eu/platform/home/

IV.

RELACIONS EXTERNES

East Invest 2
East Invest 2 és un projecte finançat amb fons comunitaris europeus dins del marc
d'EU4Business. El seu objectiu principal és recolzar el desenvolupament d'un entorn
econòmic propici i un sector privat competitiu als països de l'Associació Oriental
(Armènia, Azerbaidjan, Belarús, Geòrgia, Moldova, Ucraïna). A més, pretén reforçar els
fluxos comercials i les inversions entre aquests països i els Estats membres de la UE.
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East Invest 2 es dirigeix a les organitzacions de suport i les PIMES dels 6 països de
l'Associació Oriental que tenen possibilitats de desenvolupar relacions de cooperació i
d'inversió amb els seus homòlegs de la UE.

Pàgina web: http://www.east-invest2.eu/

V.

AFERS LEGALS I DE MERCAT INTERIOR

Small Business Standard (SBS)

Small Business Standard és una associació europea sense ànim de lucre establerta amb
el suport de la Comissió Europea. L'objectiu de la SBS és representar i defensar els
interessos de les PIMES en el procés de normalització a nivell europeu i internacional.
SBS va ser creada per satisfer l'aspiració de la Unió Europea de fer que el sistema de
normalització sigui el més inclusiu, transparent i obert possible. Aquesta aspiració està
ben consagrada en el Reglament Europeu 1025/2012 sobre el Sistema Europeu de
Normalització.

Pàgina web: http://www.sbs-sme.eu

VI.

POLÍTIQUES REGIONALS I DESENVOLUPAMENT RURAL

Les PIMES poden accedir essencialment als Fons Estructurals i d'Inversió a Europa (EIE)
mitjançant accions col·lectives i / o amb el suport d'organitzacions intermèdies a nivell
territorial, en particular les seves organitzacions empresarials professionals.
UEAPME ha marcat com a prioritat les següents mesures necessàries per millorar
l'accés de les PIMES als Fons EIE:
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1. Simplificació i millora de:
-

Els procediments administratius (sol·licitud inicial, presentació i
negociació de propostes de projectes)

-

La gestió financera (tipus fixos de despeses indirectes, despeses i costos
subvencionables, despeses generals i costos d'auditoria)

-

Els pagaments (obligació de garanties, sistemes de prefinanciación i de
prepagament, bestretes, pagaments intermedis i possibilitat de crèdits i
termini per rebre el pagament final)

-

La gestió de l'auditoria: Falta d'aplicació del principi de proporcionalitat
del Small Business Act per a Europa, normes poc clares per a l'auditoria,
l'avaluació i el control automàtic.

2. Suport a les organitzacions territorials intermediàries perquè gestionin les
accions col·lectives i ofereixin assessorament als diferents tipus de PIMES.

3. Garantir la participació efectiva de les organitzacions representatives de les
PIMES en el marc de l'Associació Art. 5 de Regulació de Productes de
Construcció (CPR).

4. Millorar les condicions d'accés a l'assistència tècnica i al desenvolupament de
capacitats a nivell local, regional i nacional.

5. Elaborar notes específiques dedicades a les PIMES i a les organitzacions de
PIMES que resumeixin i expliquin els principals elements del seu interès dels
textos de la UE amb paraules senzilles.

6. Iniciar un programa de gestió de projectes de formació contínua.
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VII.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Centrada en la política mediambiental i energètica de la UE, aquesta unitat expressa
les preocupacions de les PIMES per complir amb els estrictes requisits legislatius.
R2π – La ruta a l’economia circular.
L'objectiu del projecto R2π és difondre models de negoci sostenibles per a l'economia
circular i proposar "Policy Packages" que recolzin aquests models. Aquests “Policy
Packages” analitzen casos en diferents sectors i països per identificar les millors
pràctiques i posteriorment desenvolupar directrius que les recolzin.
Aquest projecte compta amb un finançament de 3 milions d'euros per als tres anys
(2016-2019) i s'aplica al sector de l'aigua, construcció, energia i alimentació.
UEAPME s'encarrega de:

1. Validar les recomanacions per ajudar la introducció de l'economia circular.

2. Promocionar l'organització de “Green Alley Collaboration Space” i recolzar
projectes de col·laboració entre start-ups de l'economia circular i col·laboradors
més grans. A més de tallers que incentiven a les grans empreses a buscar
inspiració en start-ups de l'economia circular.

3. Difondre la informació sobre el desenvolupament i els resultats del projecte.

Pàgina web: http://www.r2piproject.eu
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VIII.

PRIORITATS

Actualment les prioritats de UEAPME són:

Eficiència energètica:
UEAPME ha proposat esmenes, centrades en el càlcul dels estalvis d'energia, a la
proposta de la Comissió sobre la Directiva sobre eficiència energètica. UEAPME desitja
que les mesures encaminades a augmentar l'eficiència energètica beneficiïn al major
nombre possible de consumidors d'energia.

Ocupació dels joves:
Malgrat les millores notòries, l’atur

juvenil segueix sent elevat en alguns Estats

Membres pel que EUAPME considera necessària una associació sòlida per a una major
creació d'ocupació per part de les PIMES i poder acabar amb l’atur juvenil.

Innovació:
UEAPME recolza un futur Consell Europeu d'Innovació i totes les activitats de suport a
la innovació. A més aposten per una i la millora del marc regulador i dels instruments
financers per coordinar-los millor.

La llei del consumidor:
El projecte “Formació de les PIMES sobre els drets dels consumidors en l'era digital”
que està finançat per la Comissió Europea i dirigit per BEUC (Organització Europea del
Consumidor) en cooperació amb UEAPME i EUROCHAMBRES que el seu objectiu és
estimular el compliment de les lleis de consum i comercialització per part de les micro i
petites empreses.
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La carrega administrativa:
UEAPME recolza la nova targeta electrònica de serveis de la UE donat que suposa una
reducció de les càrregues administratives per a empreses i proveïdors de serveis.
A més, UEAPME seguirà col·laborant amb la Comissió Europea per assenyalar les
millors pràctiques i garantir que les PIMES estiguin adequadament orientades i
informades sobre les noves disposicions legislatives del GDPR.

