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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 

regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. subliniază faptul că criza economică a constituit o provocare pentru coeziunea economică, 

socială și teritorială în UE, creând diferențe suplimentare între statele membre și regiuni; 

reamintește că, de la începutul crizei, au fost pierdute peste 3,8 milioane de locuri de 

muncă în UE în industria prelucrătoare1; subliniază nevoia de a consolida politica de 

coeziune a UE cu o exprimare clară a priorităților, accentuând necesitatea de a reduce 

disparitățile regionale și de a atinge obiectivele de la nivelul UE privind creșterea 

economică și locurile de muncă; 

2. subliniază faptul că se impun eforturi substanțiale pentru a readuce UE în parametrii 

normali cu scopul de a realiza obiectivul de 20 % reindustrializare până în 2020; solicită 

consolidarea și reînnoirea structurii industriale în Uniunea Europeană cu scopul de a 

stimula competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă; subliniază că 

pentru a obține acest lucru trebuie realizate investiții în infrastructura digitală, energetică 

și de transport, precum și - pe baza unei perspective pe termen mai lung, dar nu mai puțin 

urgente - în domeniul educației, al cercetării și al consolidării competențelor lucrătorilor; 

3. recunoaște că investițiile din cadrul politicii de coeziune au contribuit la atenuarea 

efectelor negative ale crizei economice și financiare și au devenit o parte însemnată a 

bugetului de investiții în anumite țări europene; recunoaște eforturile depuse de Comisie 

în ceea ce privește redirecționarea investițiilor din cadrul politicii de coeziune către 

domeniile cele mai afectate de criză; 

4. subliniază că Tratatul privind Uniunea Europeană include obiectivul de promovare a 

coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și a solidarității între statele membre 

(articolul 3 din TUE). 

5. subliniază faptul că obiectivele prevăzute în Strategia Europa 2020 ar trebui luate în 

considerare pe deplin în cadrul politicii de coeziune; subliniază că investițiile din cadrul 

politicii de coeziune ar trebui destinate creșterii economice, promovării inovațiilor, IMM-

urilor, economiei digitale și bioeconomiei cu emisii scăzute de carbon; subliniază faptul că 

în special investițiile în aceste sectoare au potențialul nu numai de a garanta locurile de 

muncă existente, dar și de a stimula crearea de noi locuri de muncă și creșterea 

economică; 

6. subliniază rolul esențial pe care sectorul industrial, în special industria prelucrătoare, îl 

joacă în economia europeană, reprezentând 80 % din exporturi și 80 % din cheltuielile în 

cercetare și inovare; subliniază că aproximativ 594 000 de noi locuri de muncă au fost 

                                                 
1 Industrial Scoreboard 2013 („Tabloul de bord al performanței industriale 2013”), document de lucru al 

serviciilor Comisiei, (SWD(2013)0346, 20 septembrie 2013), p. 6. 
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create în perioada 2007-2012 numai prin intermediul politicii regionale a UE1; 

7. recomandă ca politica de coeziune să fie modernizată; recomandă ca reînnoirea industriei 

și a structurilor, precum și sprijinirea inovației să se afle în centrul politicii de coeziune cu 

scopul de a stimula ocuparea forței de muncă în întreaga Uniune; 

8. subliniază importanța simplificării gestionării și a procedurilor pentru programele din 

cadrul politicii de coeziune; subliniază că sarcina administrativă cauzată de diferitele 

proceduri de gestionare și monitorizare trebuie să fie rezonabilă în comparație cu valoarea 

fondurilor obținute de pe urma programelor din cadrul politicii de coeziune; 

9. subliniază că IMM-urile reprezintă 99 % din numărul total de întreprinderi din UE și 

asigură 80 % din locurile de muncă din Uniune; 

10. consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a consolida sectorul industrial în 

câteva state membre, a facilita accesul la investiții și finanțare pentru producători, precum 

și pentru a combate șomajul; subliniază necesitatea unei abordări bazate pe punctele forte 

specifice ale regiunilor în vederea creșterii economice; 

11. consideră că toate noile proiecte și investițiile din cadrul politicii de coeziune sunt 

orientate spre rezultate și impacturi maxime și respectă noul cadru de performanță care are 

scopul de a impulsiona o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; subliniază, 

de asemenea, că proiectele și investițiile promovate din fonduri UE ar trebui să vizeze 

crearea de noi locuri de muncă; prin urmare, subliniază că statele membre ar trebui să 

urmărească crearea de locuri de muncă de calitate și durabile, aplicând în același timp 

programele lor operaționale pentru actuala perioadă de finanțare, cu scopul de a lua 

măsuri împotriva șomajului ridicat din rândul tinerilor și de a permite regiunilor să 

dezvolte economii sănătoase și durabile; reamintește că toate investițiile și proiectele ar 

trebui să țină seama de protecția mediului, în special pentru a promova sursele 

regenerabile de energie, precum și măsurile privind eficiența energetică; reamintește că se 

estimează că piața mondială pentru produsele și serviciile ecologice aproape se va dubla 

până în 2020, ridicându-se la aproximativ 2 mii de miliarde EUR pe an; 

12. salută propunerea privind uniunea piețelor de capital și consideră că aceasta reprezintă un 

instrument important pentru completarea Planului de investiții pentru Europa și pentru 

îmbunătățirea accesului IMM-urilor la credite prin crearea și elaborarea de surse 

alternative de finanțare pentru împrumuturile bancare, inclusiv prin îmbunătățirea 

ofertelor publice inițiale; 

13. solicită aplicarea și utilizarea rapidă a uniunii piețelor de capital pentru a sprijini 

activitatea inițiată de industrie în ceea ce privește dezvoltarea piețelor europene de 

plasamente private și consolidarea absorbției de fonduri de investiții pe termen lung; 

consideră că o uniune de succes a piețelor de capital va reduce fragmentarea de pe piețele 

financiare ale UE, contribuind astfel la reducerea costului finanțării; 

14. subliniază că investițiile ar trebui să se axeze pe domenii care sunt capabile să producă 

                                                 
1  „Creșterea competitivității regiunilor și orașelor europene, stimularea creșterii economice și crearea de locuri 

de muncă”. http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/regional_policy_ro.pdf - p. 6 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/regional_policy_ro.pdf
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efecte multiplicatoare asupra locurilor de muncă și a creșterii, cum ar fi inovarea sau 

educația; 

15. subliniază importanța finanțării regionale pentru întreprinderile mici și mijlocii, care 

acționează ca un motor regional pentru crearea de locuri de muncă, pentru creșterea 

inteligentă și pentru trecerea la economii digitale și cu emisii scăzute de carbon; 

16. subliniază importanța finanțării politicii de coeziune pentru tranziția către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, precum și a atingerii obiectivelor pentru 2020 și 2030 privind 

reducerea emisiilor de CO2, eficiența energetică și sursele regenerabile de energie; 

17. subliniază că raportarea cu privire la proiectele finanțate din fondurile UE se axează de 

obicei pe cheltuieli în sine și pe respectarea normelor administrative și nu pe obținerea 

unor rezultate tangibile, ducând la o lipsă de cunoștințe cu privire la eficacitatea 

subvențiilor UE; în acest sens, subliniază importanța colectării sistematice de informații 

cu privire la impactul fondurilor UE cu scopul de a putea identifica măsurile care ar fi cele 

mai eficiente în ceea ce privește favorizarea dezvoltării economice a regiunilor din UE; 

18. solicită efectuarea de investiții publice mai coordonate de către statele membre și 

autoritățile locale și regionale, precum și un mediu economic și de reglementare mai stabil 

la nivelul UE cu scopul de a face UE mai atractivă pentru investițiile private, fără de care 

va fi imposibilă atingerea obiectivului de ridicare a contribuției sectorului industrial la PIB 

până la 20 % până în 2020; subliniază importanța concentrării investițiilor UE asupra 

sectoarelor inovatoare și a unor priorități tematice, cum ar fi cercetarea și inovarea, 

sprijinirea IMM-urilor și a economiei cu emisii scăzute de carbon, pentru maximizarea 

impactului pe care investițiile îl au asupra creșterii economice durabile și a creării de 

locuri de muncă; sprijină ferm abordarea în domeniul C&D care vizează reducerea 

deficitului de inovare din Uniune, permițând regiunilor mai puțin avansate să adopte, să 

consolideze și să adapteze soluțiile inovatoare dezvoltate în regiunile avansate; solicită și 

o clarificare suplimentară și aplicare rapidă a conceptului de specializare inteligentă, care 

are potențialul de a consolida creșterea durabilă a regiunilor UE; 

19. solicită o strategie industrială incluzivă care să țină seama de zonele afectate de procesele 

de depopulare și îmbătrânire; consideră că obiectivele finale ale acesteia ar trebui să fie 

rezolvarea problemei șomajului, asigurarea competitivității, a dezvoltării și creșterii 

durabile, precum și crearea mai multor locuri de muncă; 

20. subliniază că se impune o nouă creștere a fondurilor pentru cercetare și dezvoltare cu 

scopul de a favoriza activitățile de cercetare inovatoare și productive; prin urmare, solicită 

o mai bună aliniere a măsurilor de finanțare existente, adică finanțare din fondurile 

structurale și de investiții europene și fondurile Orizont 2020, astfel cum sunt prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; 

21. solicită statelor membre să accelereze programul Garanția pentru tineret, deoarece criza a 

împiedicat un număr disproporționat de tineri aflați la începutul carierei lor să își găsească 

un loc de muncă, iar șomajul în rândul tinerilor a atins cote alarmante în jumătate dintre 

regiuni; 

22. solicită, pentru a îmbunătăți situația ocupării forței de muncă, să se țină cont în mod 
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corespunzător de nevoile IMM-urilor în momentul elaborării de legi și regulamente și să 

se faciliteze accesul la credite pentru întreprinderile care creează locuri de muncă, 

indiferent de mărimea lor; 

23. solicită finalizarea pieței interne digitale pentru a îmbunătăți situația privind inovarea, 

schimburile de cunoștințe și de idei, precum și competitivitatea și capacitatea de inovare a 

întreprinderilor europene. 
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