Nota de premsa

PIMEC trasllada propostes a la Unió Europea per pal·liar el risc
que afronta la recuperació de les pimes amb l’augment de
preus energètics i de matèries primeres
La patronal, a través d’SMEUnited, demana accions polítiques com la gestió de
costos, mesures de millora del mercat energètic per a pal·liar la crisi energètica
que afronten 22,5 milions de pimes europees
També reclama la compra agrupada per part de la UE de gas, altres matèries
primeres i components estratègics, tal com ja s'ha fet amb èxit per les vacunes
de la covid
Brussel·les, 21 d’octubre de 2021. En vista de la reunió del Consell Europeu que se
celebrarà avui, PIMEC ha traslladat les seves propostes per a mitigar les repercussions
dels elevats preus de l’energia i les primeres matèries en la recuperació de les pimes
europees. Mitjançant la patronal europea de pimes SMEUnited, de la qual l’entitat
ostenta la vicepresidència, PIMEC ha reivindicat la necessitat d’un conjunt d’accions
polítiques a escala nacional i de la UE, com la gestió de costos i mesures de millora
del mercat energètic.
Tal com demostren els resultats de l’estudi sobre problemes amb els aprovisionaments
presentat per PIMEC al setembre, la recuperació sembla alentir-se per al sector de
la fabricació i la construcció a causa dels elevats preus de l’energia i els productes
bàsics, així com a la problemàtica i preus dels aprovisionaments i serveis de transport.
Per tot això, PIMEC recomana un conjunt de mesures nacionals, començant per la
reducció dels impostos i gravàmens energètics, així com reduir l'IVA sobre
l'energia al tipus mínim. A més, recomana el suport a la renda per als més
vulnerables, la moratòria sobre les sancions per retards en l'execució de
contractes, la indexació de preus per als contractes públics i l'accés als mercats
futurs d'energia i matèries primeres per a les petites empreses.
Pel que fa a les mesures a escala de la Unió Europea, la patronal insta a les autoritats
europees pertinents i als reguladors del mercat a investigar possibles abusos per part
dels participants en el mercat. També, el mercat de l'electricitat hauria de garantir
una producció eficient d'energia i evitar beneficis extraordinaris per a determinats
participants en el mercat. Millorar el mecanisme d'emmagatzematge de gas a
Europa i considerar la contractació conjunta voluntària de reserves de gas és la
millor manera d'avançar. Finalment, el progrés en l'estratègia de matèries primeres
de la UE és essencial per a aplicar la seva autonomia estratègica oberta i per a reforçar
els esforços per reduir les dependències energètiques.
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