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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind evaluarea intermediară a politicii industriale - o contribuție la strategia UE 
pentru creștere și locuri de muncă
(2007/2257(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Evaluare intermediară a politicii 
industriale - O contribuție la strategia UE pentru creștere și locuri de muncă” 
(COM(2007)0374) și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei 
(SEC(2007)0917),

– având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 22 și 23 noiembrie 2007,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Rolul fundamental al întreprinderilor 
mici și mijlocii în favorizarea creșterii și sporirea locurilor de muncă. Evaluare 
intermediară a politicii moderne în domeniul IMM-urilor” (COM(2007)0592),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O inițiativă privind piețele-pilot pentru 
Europa” (COM(2007)0860),

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2006 privind cadrul politic pentru consolidarea 
industriei manufacturiere din UE – pentru o abordare mai integrată a politicii industriale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2006 intitulată „E timpul să accelerăm -
Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial și a creșterii”2,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A6-0000/2008),

A. întrucât evaluarea intermediară realizată de Comisie având ca obiect politica industrială 
prezintă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în aplicarea abordării integrate 
politicii industriale în raport cu 2005 și stabilește măsurile care urmează să fie luate în anii 
următori;

B. întrucât industria din UE este responsabilă de peste 80% din cheltuielile cu cercetarea și 
dezvoltarea din sectorul privat, iar produsele inovatoare obținute în cadrul acesteia 
reprezintă aproximativ trei pătrimi din exporturile UE, jucând astfel un rol important în 
transformarea UE într-o economie bazată pe cunoaștere;

C. întrucât, în comparație cu alte regiuni, cum ar fi SUA sau Asia, industria din UE este 
caracterizată încă printr-un ritm lent al adaptării la realitățile în schimbare ale pieței și la 

                                               
1  JO C 303 E, 13.12.2006, p.646.
2  JO C 316 E, 22.12.2006, p.378.
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noile progrese tehnologice, din cauza reglementărilor de piață dificile;

D. întrucât tendințe precum globalizarea, schimbările tehnologice și dezvoltarea durabilă 
oferă sectorului industrial din UE oportunități importante, însă încă neexploatate,

1. salută comunicarea Comisiei prin care se evaluează progresele înregistrate în aplicarea 
unei politici industriale integrate;

2. constată progresele realizate atât prin măsuri orizontale, cât și prin măsuri specifice 
sectoriale și salută noile inițiative sectoriale în materie de prelucrare a produselor 
alimentare și de inginerie electrică;

3. consideră că rolul principal al politicii industriale a UE este de a institui condițiile-cadru 
adecvate pentru dezvoltarea industrială, investițiile industriale, inovații și crearea de locuri 
de muncă, acordând o atenție deosebită nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri);

4. invită Comisia să își accelereze eforturile în vederea eliminării obstacolelor administrative 
care nu sunt necesare și care îngreunează accesul pe piața internă, simplificării și 
îmbunătățirii mediului de reglementare și reducerii sarcinii administrative asupra 
întreprinderilor, garantând, printre altele, că se realizează progrese în cele 13 domenii 
prioritare stabilite în planul de acțiune al Comisiei de reducere a sarcinii administrative, și 
aplicând cel de-al doilea pachet de măsuri „rapide” pentru înlăturarea obstacolelor 
administrative;

5. îndeamnă statele membre să realizeze progrese în direcția stabilirii și a atingerii unor 
obiective naționale ambițioase pentru reducerea sarcinii administrative, în special cele 
care încurajează creșterea și dezvoltarea IMM-urilor, cum ar fi cerințele simplificate de 
raportare și derogările;

6. încurajează Comisia să utilizeze o abordare coerentă în raport cu IMM-urile în cadrul 
tuturor politicilor UE, prin aplicarea adecvată a așa-numitului principiu „gândește mai 
întâi la scară mică”;

7. sprijină ferm actul preconizat cu privire la micile întreprinderi; consideră că ar trebui să 
fie vorba despre o propunere legislativă care să cuprindă inițiative noi și concrete de 
reducere a sarcinii administrative asupra IMM-urilor, în scopul facilitării accesului 
acestora la piața internă și la procedurile de achiziții publice, și al garantării unui acces 
adecvat al acestora la surse de finanțare și la infrastructura de cercetare;

8. subliniază importanța Acordului Basel II1 în influențarea comportamentului băncilor și a 
disponibilității acestora de a acorda împrumuturi clienților cu un grad de risc relativ 
ridicat, printre care se numără și IMM-urile; consideră că această evoluție este utilă în 
sprijinirea IMM-urilor să investească și să realizeze acțiuni de cercetare orientate către 
afaceri;

                                               
1 Convergența internațională a măsurării capitalului și a standardelor de capital: un cadru revizuit, Comitetul de 
la Basel privind controlul bancar, iunie 2004.



PR\704487RO.doc 5/9 PE400.514v01-00

RO

9. consideră că obiectivele de mediu ale UE nu ar trebui considerate o amenințare la adresa 
industriei, ci o oportunitate de a dobândi avantajul precursorului și de a face din industria 
din UE un lider mondial în domeniul tehnologiilor, produselor și serviciilor care nu 
afectează negativ mediul și sunt acceptabile din punct de vedere social;

10. consideră că planul de acțiune propus de Comisie cu privire la o politică industrială 
durabilă ar trebui să ducă la instituirea unui cadru de tranziție treptată către o industrie cu 
emisii reduse de carbon și eficientă din punctul de vedere al energiei și al resurselor; 
consideră că inițiativa privind „piețele pilot” ar putea juca un rol important în acest sens;

11. subliniază în mod special nevoia unei dezvoltări durabile și echilibrate pe tot cuprinsul 
UE, atât din perspectivă geografică, cât și din punctul de vedere al amplorii proiectelor; 
consideră că o abordare cu adevărat echilibrată este singura cale de a stimula dezvoltarea 
industriei în UE, de a furniza noi oportunități pentru crearea de locuri de muncă și de a 
promova regiuni de succes în UE;

12. subliniază că, pe termen scurt, impactul asupra competitivității internaționale al 
sectoarelor industriale din UE bazate pe o utilizare intensivă a energiei ar trebui luat în 
considerare pentru a evita pierderile de carbon și șomajul; îndeamnă, în acest sens, 
Comisia să promoveze și să sprijine în mod activ încheierea unor acorduri globale 
sectoriale care pot reduce impactul de mediu al sectoarelor industriale specifice la nivel 
mondial, garantând, în același timp, un mediu de concurență echitabil;

13. atrage atenția asupra evoluțiilor actuale cu privire la accesul la materiile prime; subliniază 
că UE este complet dependentă de importurile de anumite metale; invită Comisia să 
propună o abordare integrată pentru asigurarea unui acces durabil la materiile prime;

14. reamintește importanta schimbare structurală determinată de trecerea, în ocuparea forței 
de muncă, la serviciile aferente industriei; sprijină, prin urmare, inițiativa preconizată cu 
privire la industrie și servicii, în cadrul căreia se vor analiza sectoarele de servicii și 
impactul acestora asupra competitivității industriale; atrage atenția Comisiei îndeosebi 
asupra îmbunătățirii calității, productivității și valorii serviciilor oferite industriei, 
îndeosebi ale serviciilor bazate pe o cunoaștere intensivă;

15. subliniază faptul că produsele inovatoare consolidează în mod semnificativ avantajul 
competitiv al UE, reprezentând 73% din exportul UE; constată totuși că UE este încă în 
urma Statelor Unite și a Japoniei în domeniul inovațiilor, în special în privința 
componentei de cercetare și dezvoltare pentru afaceri; consideră, prin urmare, că 
programele comunitare de finanțare, cum ar fi cel de-al șaptelea Program-cadru pentru 
acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative și Programul-cadru pentru 
competitivitate și inovație, precum și Institutul European de Inovare și Tehnologie ar 
trebui utilizate la capacitatea maximă; salută, în acest sens, inițiativa privind „piețele 
pilot”, ca o contribuție la activarea potențialului pieței în favoarea produselor și a 
serviciilor inovatoare;

16. consideră că, în scopul stimulării inovației pe tot cuprinsul UE, este deosebit de important 
să se sprijine activitățile aferente invențiilor și să se protejeze produsele rezultate din 
aceste activități; subliniază, prin urmare, importanța unei politici transparente, simplificate 
și aplicate eficient în materie de proprietate intelectuală; invită Consiliul să ia măsuri în 
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scopul introducerii, cât mai curând cu putință, a unui brevet european și invită Comisia să 
combată în continuare contrafacerea și să acționeze în direcția unor soluții globale în acest 
domeniu, bazate preponderent pe modele europene;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

A strong and healthy industrial base is essential to fully exploit EU's economic potential and 
reach the Lisbon goals. Furthermore, with EU's industry contributing to more than 80% of 
private sector R&D expenditure and with its innovative products providing around 75% of 
EU's exports, industry is playing a central role in transforming our economy towards a 
knowledge based economy.

In general, EU's industry is healthy and dynamic. However, it faces important challenges such 
as rapid technological change, intense and growing competitive pressure, and the need to 
contribute to Europe's environmental goals.

Therefore, in 2005 a policy framework was put in place with concrete recommendations for 
sectoral actions to promote growth, productivity and competitiveness. Seven major cross-
sectoral policy initiatives have been launched (Intellectual Property Rights and Counterfeiting 
Initiative, High-Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment, External 
Aspects of Competitiveness and Market Access, New Legislative Simplification Programme, 
Improving Sectoral Skills, Managing Structural Change in Manufacturing, Integrated 
European approach to Industrial Research and Innovation). In addition, seven sector-specific 
initiatives have been set up (Pharmaceuticals Forum, Mid-Term Review of Life Sciences and 
Biotechnology Strategy, High-Level Group on the Chemicals Industry, High-Level Group on 
the Defence Industry, European Space Programme, Taskforce on ICT Competitiveness, 
Mechanical Engineering Policy Dialogue).

This Communication takes stock of the progress achieved on both the horizontal and the 
sector-specific actions set out in 2005. According to this mid-term review, there is no need for 
a fundamental change of the policy. However, the Commission does envisage to strengthen 
some of the ongoing projects and to launch some new initiatives in response to recent 
challenges. The following new horizontal actions are announced in the Communication:

 Clusters initiative
 Lead market initiative
 Standards Action Programme
 Action Plan for Sustainable industrial policy
 Industry and services

In addition, two new sectoral initiatives will be undertaken:
 Food industry
 Electra (electrical engineering)

This Communication can be welcomed. The main role of industrial policy at EU level is to 
put in place the right framework conditions for enterprise development, industrial investment, 
innovation and job creation. These framework conditions could however vary from sector to 
sector. Therefore, sectoral initiatives, taking account of the specific context of individual 
sectors and proposing a tailor-made combination of policies to suit the particular opportunities 
and challenges they face, are warmly welcomed. Those sectoral initiatives should be 
strengthened by a horizontal approach, that tackles the barriers EU's industry is facing in its 
development towards higher-value and higher quality products. Your Rapporteur would like 
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to focus on 3 of these horizontal issues:

"Better regulation":
A burdensome regulatory environment and an excess of red tape, remains one of the bigger 
barriers for industry. This is foremost the case for small and medium-sized enterprises 
(SMEs), since they are the first to suffer from excessive bureaucracy (it has been estimated 
that per employee a small business on average spends around 10 times as much on regulatory 
duties than a big company). Therefore the "Better Regulation"-agenda is of the utmost 
importance to raise the competitiveness of European industry. The Commission should step 
up its efforts to eliminate unnecessary (administrative) barriers to access the internal market, 
to simplify and to improve the regulatory environment and to reduce the administrative 
burden on enterprises (i.a. by ensuring that progress is made in the 13 priority areas set out in 
the Commission's Action Plan in order to achieve the 25% goal by 2012 and by implementing 
the second package of the 'fast track' measures for removing administrative barriers). But the 
"Better regulation"-agenda cannot be done only on European level. In order to ensure tangible 
economic benefits for EU businesses, also Member States  should make progress towards 
setting and reaching their own ambitious national targets in the reduction of administrative 
burdens, in particular those that encourage SME growth and development (i.a. simplified 
reporting requirements and exemptions).

Small and medium-sized enterprises:
SMEs are one of the main engines of economic growth and competitiveness in Europe, given 
their innovative potential and their dynamism and flexibility. Support of SME growth is 
therefore important. That support can be given by ensuring access to sources of finance 
(venture capital) and to research infrastructure (cluster policy). Also, support could be given 
by being coherent in the SME approach across the different EU policies (i.a. properly 
applying the so-called "Think Small First" principle in policy-making). For SMEs access to 
markets can be more difficult than for big companies. Therefore, initiatives such as 
standardisation, protection of intellectual property rights and the availability of easily 
accessible information are especially important for them. A very important initiative to help 
SMEs is the announced Small Business Act. This Act should include new, concrete initiatives 
to reduce the regulatory burden on SMEs, to facilitate their access to the Single Market and to 
public procurement, and to help SMEs face the challenge of globalization and climate change, 
for example by providing them with the necessary financial and human resources for their 
development and change. As far as SME growth support is concerned, it is important to take 
stock of the success already achieved by some Member States, for example by creating a 
dedicated national mechanism for cooperation in the implementation, monitoring and 
evaluation of policies to support SMEs. In this respect, the initiative of the Slovenian 
Presidency to organize a Conference in spring 2008, which aims at transforming national 
"best practices" into European level is highly welcomed.

Sustainable development:
EU's industrial competitiveness is motivated by a gradual transition towards a low-carbon and 
energy- and resource-efficient economy. The environmental goals, with respect to the 
reduction of greenhouse gases and the increase of energy efficiency, should not be seen as a 
threat to industry. The first mover advantage could make Europe's industry a world leader in 
environmentally friendly and socially acceptable technologies, products and services. This 
golden opportunity should be grasped, both by EU's industrial companies, as by the policy 
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makers. The announced Action Plan on Sustainable industrial policy should therefore put in 
place a framework to speed up eco-innovation and the development of new markets (which is 
already to some extent the case with the Lead market initiative). For the short term, the impact 
on the international competitiveness of the energy intensive EU industries should be taken 
into consideration in order to avoid the EU "exporting pollution and importing 
unemployment". This could be done by promoting Global Sectoral Agreements, in order to 
reduce the environmental impact of specific industries worldwide and at the same time 
ensuring a level playing field. Furthermore, sustainable development should bear in mind a 
balanced development across the EU, which means that not only big industries and projects 
should be supported, but also small scaled ones.

Finally, the connection with the Lisbon strategy is a vital one. Industrial policy is and should 
remain for an important part a national competence. However, for the policies to be effective, 
the link should be strengthened between industrial policy actions at national and at European 
level. Therefore, more emphasis should be put on industrial policy, SMEs and 
entrepreneurship in the next Lisbon cycle 2008-2010.
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