L'INsTITuT AGrÍcOLA, membre de la ueAPMe
Unió d'Artesans i de la Petita i Mitjana Empresa Europea

El passat 17 de març, L’INSTITUT AGRÍCOLA va participar
en la reunió del Comitè de Desenvolupament Sostenible de la
Unió Europea d’Artesans i de la Petita i Mitjana Empresa —en
endavant anomenada amb el seu acrònim UEAPME—, a la seva
seu de “La Maison de l’Economie Européenne”, a Brussel·les.
La nostra entitat va intervenir en aquesta sessió com a membre
i en representació de CEPYME (Confederació Espanyola de la
Petita i Mitjana Empresa).
La referida convocatòria europea va reunir representants
d’organitzacions empresarials de tota Europa —França, Bèlgica,
Àustria, Alemanya, Espanya, Itàlia, etcètera— per tractar el
desenvolupament sostenible i la seva afectació en l’activitat
empresarial. La posició de les petites i mitjanes empreses és
clau, requereix d’accions especifiques i és necessari per afavorir
el creixement econòmic i social de les empreses.
Així, i amb l’objectiu que n’estigueu ben informats, us exposem
els principals temes que es varen tractar:


Presentació i discussió, amb els membres, del Primer
esborrany del document de posicionament sobre les PIME
i el Desenvolupament Sostenible. A partir de posteriors
reunions s’anirà concretant el text final.



Presentació de la “Comunicació sobre el camí a París
- resposta multilateral al canvi climàtic”. Aspecte que
s’haurà d’anar treballant, doncs incideix fortament en
l’activitat empresarial.



Debat amb els membres de la Comissió Europea respecte
el “Marc Estratègic per a la Unió Europea”.



Presentació, per part d’un representant de l’Assemblea
Permanent de Cambres d’Arts i Oficis, del sistema francès
per mesurar l’impacte mediambiental en l’etiquetatge dels
productes i el seu impacte en les empreses artesanals de
França.



Discussió de les esmenes al Projecte d’informe
del Parlament Europeu anomenat “Oportunitats de
creixement verd per a les PIME”.



Debat sobre les modificacions per presentar davant
del projecte d’informe del Parlament Europeu sobre “la
limitació d’emissions de certs contaminants en l’aire de
les instal·lacions de mitjana combustió”.
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De totes les exposicions presentades, és va
destacar la recerca d’UEAPME en les polítiques
econòmiques europees, per aconseguir
un equilibri adequat entre la protecció
ambiental i la competitivitat per a les PIME.
Alhora, es reivindica la vàlua de les empreses
per oferir negocis i serveis eficients en l’ús
dels recursos, en garantia d’un conjunt de
mesures de suport estructurades en un
marc polític global. Per tant, no s’ha d’oblidar
que una part de la recuperació econòmica
de les empreses s’ha de basar en una clara
aposta per una legislació laxa, realista i
adequada que afavoreixi el finançament, la
investigació i la formació especifica. Aquestes
mesures permetran adaptar-se als requisits
d’eficiència dels recursos, reduint l’impacte
ambiental i consolidant la qualitat de les
empreses.
Com a patronal agrària, i en representació dels
nostres associats, l’INSTITUT AGRÍCOLA està
plenament d’acord amb aquest posicionament.
Tanmateix, estem molt satisfets d’haver pogut
assistir a aquest Comitè. Sens dubte, és un
nou pas endavant per a la nostra Institució, per
poder traslladar a nivell europeu els nostres
pensaments i conviccions amb l’objectiu
de millorar i enfortir les nostres empreses.
Evidentment que també consolidem un altre
lloc on es faci ressò de les nostres aportacions
i, mitjançant el debat amb altres organitzacions
empresarials, poder treballar conjuntament
pels interessos comuns.
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