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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000067/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Jerzy Buzek 
în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

Subiect: competitivitatea industriei europene de echipament feroviar 

Industria europeană de echipament feroviar are un rol strategic pentru creșterea industrială, crearea 
de locuri de muncă, inovarea și trecerea la o mobilitate durabilă. Având în vedere faptul că industria 
de echipament feroviar din UE este pusă în pericol de expansiunea agresivă și susținută de stat a 
concurenților din țări terțe, Parlamentul solicită următoarele lămuriri:  

1. având în vedere dezvoltarea C&D în alte părți din lume și etapa îndelungată de punere în aplicare 
a inițiativei tehnologice comune „Shift 2 Rail” (S2R), cum poate Comisia să accelereze punerea în 
aplicare a S2R? Care sunt concluziile evaluării preliminare efectuate după prima cerere de 
propuneri și cum poate fi îmbunătățită participarea IMM-urilor? Cum poate Comisia să susțină 
utilizarea mai bună a resurselor programului Orizont 2020, ale fondurilor structurale și de investiții 
europene și ale Fondului european pentru investiții strategice și să asigure coerența între aceste 
instrumente în beneficiul industriei de echipament feroviar? 

2. Multe societăți din industria de echipament feroviar sunt IMM-uri. Cum intenționează Comisia să 
îmbunătățească mediul de afaceri pentru IMM-urile din industria de echipament feroviar, în 
special cu privire la domeniile prioritare ale consultării publice legate de revizuirea inițiativei în 
favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act” - SBA) pentru Europa? De ce nu a propus 
Comisia o revizuire a SBA?  

3. Stimularea cererii pentru echipamentul feroviar are un rol esențial, atât pentru susținerea creării 
unei piețe pentru furnizorii de echipament feroviar din Europa, cât și pentru realizarea unui 
transfer modal către transportul feroviar. Cum intenționează Comisia să stimuleze piața 
europeană a echipamentului feroviar, în special a echipamentului cu o valoare adăugată ridicată 
și inovator?  

4. La nivel internațional, industria europeană de echipament feroviar trebuie să concureze cu 
societăți, de exemplu din China, care sunt susținute puternic prin ajutoare de stat, cum ar fi 
creditele la export obținute în condiții favorabile. Cum asigură Comisia condiții de concurență 
echitabile în concurența de la nivel mondial din industria de echipament feroviar? În ce mod va fi 
afectată industria de echipament feroviar în cazul în care China primește statutul de economie de 
piață, care poate pune și mai mult în pericol locurile de muncă din Europa? Are Comisia în 
vedere industria de echipament feroviar în acordurile bilaterale și multilaterale încheiate cu țările 
terțe și în ce măsură facilitează aceste acorduri accesul furnizorilor europeni la piețe-cheie 
precum Japonia, China și SUA? Consideră Comisia că poate fi stimulată și mai mult cooperarea 
dintre societățile din industria europeană de echipament feroviar (de exemplu prin parteneriate și 
alianțe strategice) cu scopul de a crește competitivitatea față de concurenții importanți din afara 
UE? Are Comisia în vedere, în acest context, să reevalueze setul de norme UE privind 
concurența care este în vigoare în prezent? 

5. Când ne putem aștepta la o strategie de politică industrială integrată și coerentă care să 
sublinieze caracterul specific și rolul strategic al unor sectoare precum industria de echipament 
feroviar și care să prezinte idei legate de modul de corelare a menținerii unui nivel ridicat de 
producție verticală în Europa cu eforturile de reindustrializare depuse la o scară mai largă? 
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