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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000018/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Jerzy Buzek 
în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

Subiect: Politica industrială 

Parlamentul European salută răspunsul Comisiei la propunerea comună de rezoluție din 5 iulie 2017, 
concretizat în comunicarea intitulată „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă. O 
strategie reînnoită privind politica industrială a UE”, însoțită de o listă de acțiuni-cheie. Acesta este un 
prim pas important în direcția elaborării unei strategii industriale a UE orientate spre viitor. Cu toate 
acestea, pe termen scurt și mediu: 

1. Când va prezenta Comisia o strategie industrială cuprinzătoare la nivelul UE, care să nu lase la o 
parte nicio regiune și care să vizeze reindustrializarea Europei, în special pentru 2030 și după 
aceea, care să cuprindă obiective și ținte strategice măsurabile pe termen mediu și lung, însoțite 
de un plan de acțiune cu măsuri concrete, inclusiv de măsuri bugetare, care sunt evaluate anual, 
pentru a evalua progresele realizate și punerea în aplicare cu succes a strategiei în ansamblu? 

2. Ce măsuri va lua Comisia pentru a sprijini sectoarele și tehnologiile-cheie a căror importanță este 
crucială pentru a menține și crea locuri de muncă de calitate și creștere durabilă? 

3. Cum se va asigura Comisia că măsurile și instrumentele de finanțare noi și existente contribuie în 
mod eficace la combaterea relocării emisiilor de dioxid de carbon, în special în ceea ce privește 
industriile energointensive, pentru a evita noi relocări și dezindustrializarea în UE? 

4. Având în vedere că obiectivul de cel puțin 20 % din PIB-ul UE generat de industriile prelucrătoare 
până în 2020 nu a fost realizat până acum, ce măsuri se vor lua, acordându-se o atenție 
deosebită celor compatibile cu microîntreprinderile și IMM-urile? Ce obiective pe termen mediu 
este Comisia pregătită să se angajeze să realizeze până în 2030 și ce măsuri concrete va lua 
Comisia pentru a sprijini antreprenoriatul în rândul femeilor? 

5. Cum va aborda Comisia problema întreprinderilor stabilite în străinătate, în special a celor aflate 
în proprietatea statului, care sunt sprijinite de guvernele lor în moduri interzise în temeiul 
normelor privind piața unică a UE pentru entitățile cu sediul în UE? 

6. Cum se va asigura Comisia că C&D în Europa contribuie în mod direct la creșterea industrială 
sustenabilă? 

7. Va profita Comisia de această ocazie pentru a prezenta un cadru de politici industriale 
cuprinzător și pe termen lung pentru sectoarele culturale și creative, așa cum a solicitat 
Parlamentul, pentru a le permite să își îndeplinească potențialul în ceea ce privește generarea de 
locuri de muncă de calitate și creșterea economică, să îmbunătățească accesul acestora la 
credite și la finanțare și să stimuleze competitivitatea acestora? 

8. Când va oferi Comisia Europeană o evaluare a impactului cu privire la integrarea politicii 
industriale în cadrul inițiativelor strategice ale UE întreprinse de la începutul anului 2015? 
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