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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere importanța costurilor cu energia pentru industrie și creșterea diferențelor 
dintre prețurile la energie în Europa și alte țări industrializate, subliniată în comunicarea 
Comisiei,

1. salută faptul că Comisia a stabilit drept obiectiv sprijinirea intensă a industriei, dat fiind că 
acest lucru va permite redemararea creșterii economice în Europa;

2. consideră totuși că o serie de dispoziții europene privind energia și schimbările climatice au 
un impact negativ asupra competitivității industriei europene, reducându-i capacitatea de a 
atrage investiții;

3. constată că strategia industrială ar trebui să pună accentul pe accesul la surse ieftine de 
energie prin diversificarea acestora și prin asigurarea accesului la surse neconvenționale;

4. subliniază că sprijinirea industriei, care își limitează tot mai mult impactul asupra mediului, 
va fi eficace doar dacă se mențin măsurile de protecție împotriva relocării emisiilor de dioxid 
de carbon;

5. consideră că competitivitatea trebuie sprijinită în toate sectoarele industriale; în consecință, 
solicită respectarea principiului proporționalității în definirea unor instrumente de piață cum 
ar fi proiectarea ecologică, etichetele ecologice sau contractele publice;

6. sprijină eforturile Comisiei de a promova Europa ca lider în domeniul inovației prin 
suplimentarea fondurilor publice și private destinate cercetării și dezvoltării;

7. salută intenția Comisiei de a efectua evaluări de impact și teste de competitivitate 
sistematice în etapa de planificare a legislației Uniunii în materie de mediu.


