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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că statele membre care au rezistat cel mai bine la criza economică au acordat 
prioritate dialogului social susținut și unei politici active pentru locurile de muncă, 
concepute în scopul creării și menținerii unui număr maxim de locuri de muncă și au 
acordat prioritate și investițiilor de viitor strâns legate de acest obiectiv, cum ar fi 
investițiile sociale și investițiile în sectoarele tranziției către o economie ecologică; 
consideră că aceste priorități trebuie să fie examinate și să fie folosite drept orientare 
pentru reindustrializarea Europei pe o bază solidă, competitivă, sustenabilă, diversificată 
și bazată pe incluziune; subliniază, în acest context, importanța dezvoltării economiei 
sociale și solidare (îndeosebi a cooperativelor sale industriale) și a unei economii 
circulare, a reciclării și a transformării; estimează că, în acest sens, este necesară stabilirea 
unor obiective măsurabile și a unor calendare exacte;

2.  consideră că investițiile trebuie diversificate, atât în domeniul cercetării, cât și în 
domeniul noilor tehnologii; adaugă că ar trebui, de asemenea, redinamizat patrimoniul 
nostru industrial precum sectorul oțelului, al automobilelor, al textilelor și al aeronauticii, 
în vederea îmbunătățirii instrumentelor noastre de producție pentru a putea cuceri noi 
piețe și a rămâne competitivi pe scena internațională;

3. subliniază faptul că sectoarele industriale sprijină economia în perioade de criză și prin 
intermediul economiei serviciilor generate datorită producției lor;

4. atrage atenția asupra sugestiei că propunerile Comisiei ar trebui să fie însoțite de un plan 
concret de investiții în valoare de 30 de miliarde EUR anual, care să vizeze conservarea și 
reconstrucția socio-ecologică a filierelor industriale producătoare de valoare și a 
serviciilor conexe, consolidând astfel viitorul industriei;

5.  recomandă investițiile în resursele umane și îmbunătățirea condițiilor de aplicare a 
dreptului la formare și la ucenicie, în special în alternanță, la calificare și la învățarea pe 
tot parcursul vieții; recomandă să se prevadă un drept individual de completare a propriei 
educații, facilitând, în același timp, o anume permeabilitate între diferitele sisteme de 
formare, pentru a anticipa nevoile de mână de lucru calificată și pentru a răspunde 
nevoilor din domeniu, de exemplu în cadrul unei industrii care se concentrează pe noile 
tehnologii, pe economia verde și pe consumul redus de electricitate, susținând eforturile 
depuse în cercetare și dezvoltare, precum și valorizând inovațiile; subliniază importanța de 
a institui structuri comune pentru ca IMM-urile și microîntreprinderile să poată propune 
aceste tipuri de formări; se pronunță pentru consolidarea colaborării între întreprinderi, 
universități și instituțiile de învățământ superior; subliniază că aceste eforturi trebuie să se 
aplice întregului lanț de producție, inclusiv pentru industriile cu valoare adăugată mai 
redusă, dar care sunt indispensabile pentru permanentizarea industriilor cu valoare 
adăugată ridicată;

6.  recomandă Uniunii și statelor membre să investească, de asemenea, masiv în cercetare și 
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dezvoltare, îndeosebi pentru a facilita tranziția către o industrie cu un consum mai mic de 
energie și compatibilă cu ambițiile ecologice ale Uniunii, care trebuie să se afle în 
echilibru cu ambițiile sale industriale;

7.  îndeamnă la recrutarea de personal suplimentar pentru activitățile de cercetare, dezvoltare 
și inovare și efectuarea de investiții astfel încât să se asigure că formarea personalului, 
precum și condițiile și instrumentele de lucru și de cercetare sunt îmbunătățite pentru a 
respecta cele mai înalte standarde;

8.  îndeamnă la încurajarea unui climat pozitiv la locul de muncă, precum și la instituirea 
unui sistem de recunoaștere a meritelor, care să ajute la exploatarea pe deplin a experienței 
și a creativității întregului personal, în vederea raționalizării metodelor de lucru și a 
proceselor de producție și a sporirii eficacității echipamentelor;

9.  subliniază importanța dialogului social sectorial pentru a reorienta industriile europene 
prin privilegierea dezvoltării responsabilității sociale a întreprinderilor (RSE) și a unei 
etichete sociale bazate pe o gamă de criterii comune pentru a implica salariații în viitorul 
întreprinderii lor și pentru a permite dezvoltarea unei flexisecurități echilibrate care să 
susțină crearea de locuri de muncă decente, durabile și de calitate; subliniază necesitatea 
de a promova și ameliora informarea, consultarea ș cogestionarea lucrătorilor și a 
reprezentanților acestora, îndeosebi cu ocazia restructurării întreprinderilor; face referire, 
în special, la Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 conținând 
recomandări adresate Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea 
și gestionarea restructurărilor (2012/2061(INI));

10.  subliniază faptul că crearea de resurse proprii ale bugetului european ar putea fi utilă 
pentru reindustrializarea Europei;

11. reamintește caracterul urgent al necesității de a lua măsuri pentru crearea și sprijinirea 
industriilor inovatoare, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, reducând sarcinile 
fiscale și administrative care pun presiune asupra acestora, dezvoltând cooperarea între 
întreprinderi, instituțiile de învățământ și laboratoarele de cercetare și exploatând 
posibilitățile oferite de piața unică digitală;

12. subliniază faptul că IMM-urile și sectoarele de producție clasice, inclusiv industriile mari 
consumatoare de energie, ar trebui susținute în mod deosebit prin dezvoltarea unor modele 
economice durabile și prin stimularea unor inovații care să îmbunătățească eficiența 
utilizării resurselor energetice;

13. recomandă o mai bună utilizare a Programului pentru inovație și spirit antreprenorial 
(EIP) și a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME); 

14. consideră că dezvoltarea brevetului european unic ar permite industriilor europene de vârf 
să fie mai competitive la nivel mondial și să cucerească noi piețe creatoare de locuri de 
muncă;

15. sugerează o mai mare coerență între politica noastră comercială, politica noastră în 
domeniul concurenței și politica noastră industrială, în vederea susținerii IMM-urilor 
pentru a-și desfășura activitatea în afara țării lor de origine și în vederea facilitării 
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accesului acestora pe piețe;

16. reamintește importanța și anvergura cerinței de a se respecta normele sociale în cadrul 
procedurilor de achiziții publice de mare amploare;

17. sugerează mobilizarea tuturor instrumentelor financiare și normative disponibile pentru a 
favoriza relocalizarea economiei și invită să se creeze centre de informare pentru a 
sensibiliza antreprenorii cu privire la avantajele menținerii sau relocalizării activității lor 
în Europa, scurtarea lanțurilor de aprovizionare putând conduce la ancorarea produselor la 
nivel local și la o eficiență superioară a sectorului de producție, sporind, în același timp, 
posibilitățile locale de ocupare a forței de muncă; sugerează să se optimizeze recursul la 
EURES pentru a folosi competențele tinerilor europeni care își caută un loc de muncă și 
invită statele membre să depună eforturi pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile și pentru a elimina dumpingul social;

18. sugerează Comisiei să examineze în mod aprofundat, pentru fiecare sector în parte, 
valoarea adăugată a producției industriale europene în cadrul lanțurilor mondiale de 
producție pentru a determina ancorarea diverselor sectoare industriale în diferitele noastre 
state membre, precum și să elaboreze de o manieră mai eficientă o strategie comună de 
protejare a intereselor industriale europene;

19. sugerează Comisiei să evalueze în ce măsură este în conformitate cu legislația europeană 
în materie de concurență refuzul unui grup de anvergură mondială de a ceda o unitate pe 
care a decis să o închidă altui grup potențial cesionar sau unei entități publice pentru un 
transfer public temporar;

20. subliniază că este necesar ca Uniunea să-și apere interesele industriale în cadrul relațiilor 
sale comerciale, atât la elaborarea acordurilor sale comerciale sau a legislației sale privind 
accesul întreprinderilor din țări terțe la achizițiile sale publice, cât și în ceea ce privește 
recurgerea prea puțin frecventă la instrumentele de protecție împotriva concurenței 
neloiale a unor întreprinderi din țările terțe;

21. recomandă Comisiei și statelor membre să pună în aplicare dispozitivele necesare 
instituirii unei politici industriale europene care să nu fie slăbită din cauza unei concurențe 
ca cea existentă în prezent între statele membre; recomandă în acest scop o convergență 
pozitivă a normelor naționale în domeniul social, precum și o armonizare fiscală;

22. solicită statelor membre ca, în cazul unor eventuale modificări ale tratatelor, să elaboreze 
o politică industrială comună cu aspirații și mijloace comparabile cu cele ale politicii 
agricole comune, adică un veritabil consens transnațional pentru o strategie comună, 
mijloace financiare importante și instrumente de reglementare a piețelor de care dispun 
celelalte mari zone comerciale mondiale, cum ar fi, de exemplu, instrumentul monetar sau 
norme privind ajutoarele de stat adaptate la nevoile industriei UE, respectând, totodată, 
legislația internațională.
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