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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că politica industrială se află acum în centrul atenției politice din UE; 
subliniază că o economie reală solidă cu o bază industrială puternică este esențială pentru 
o Uniune bogată, competitivă și de succes din punct de vedere economic și reprezintă cel 
mai bun remediu pentru recesiune;

2. privește critic acțiunea Comisiei de stabilire selectivă a șase piețe prioritare pentru 
investiții și inovare; subliniază mai curând importanța îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru cercetare și dezvoltare și rolul central al întreprinderilor nou înființate și al 
IMM-urilor ca motoare ale inovării europene; 

3. consideră că, în vederea stimulării inovării și a creșterii competitivității europene, este 
esențial să se consolideze în mod semnificativ capacitatea de cercetare și de dezvoltare a 
Europei;

4. insistă asupra importanței de a crește sustenabilitatea economiei noastre în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Strategiei UE 2020 și solicită ca aceasta să devină un element-
cheie al politicii industriale europene; menționează faptul că este necesar să fie încurajate 
procesele de producție nepoluante, să se asigure creșterea duratei de viață a bunurilor de 
consum, să fie încurajată reciclarea și îmbunătățită în continuare eficiența energetică a 
bunurilor produse pe piață internă;

5. constată puternica scădere a producției industriale în zonele periferice din UE; invită 
Comisia să adopte măsuri menite să încurajeze o distribuire uniformă a producției 
industriale în Europa;

6. consideră că numai o politică industrială proactivă și integrată, bazată pe cercetare, pe 
inovare și pe o piață unică și care stabilește o legătură între diverse sectoare de politică și 
stratageme de eficiență a resurselor - inclusiv politica privind consumatorii și politica 
privind piața muncii - poate crea condiții economice favorabile pentru societățile din UE 
pentru a crește competitivitatea acestora și așteaptă cu interes foaia de parcurs pentru 
reforma pieței interne a produselor industriale;

7. consideră că menținerea capacității actuale de producție în perioade de criză reprezintă o 
cerință de bază pentru orice politică industrială; este de părere că acest lucru poate fi 
realizat numai prin măsuri preventive și de restructurare introduse prin implicarea deplină 
și activă a angajaților;

8. amintește rolul pe care investițiile îl au în stimularea inovării și a creșterii economice și 
subliniază nevoia de a sprijini mai mult antreprenoriatul în ceea ce privește condițiile de 
afaceri mai bune;

9. invită Comisia să prezinte propuneri privind o politică europeană a grupărilor sub forma 
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unei cooperări între societăți, furnizori, prestatori de servicii și centre de cercetare 
conectate; subliniază că, pe de-o parte, astfel de politici există de mult timp la nivel 
regional și național, iar punctele lor forte au fost promovate până în prezent numai din 
punct de vedere politic la acest nivel, contribuind, pe de altă parte, la concurența între 
economii la nivel european; consideră că avantajele ce pot fi obținute prin utilizarea în 
comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate pentru societăți, angajați și regiuni și 
la nivel european ar fi o modalitate de a promova o dezvoltare mai echilibrată a industriei 
și a comerțului;

10. consideră că un cadru juridic clar și stabil reprezintă o premisă fundamentală pentru 
încurajarea creșterii și un motiv suplimentar și important pentru îmbunătățirea legislației 
europene privind supravegherea piețelor în vederea garantării siguranței produselor și a 
condițiilor comerciale echitabile; 

11. subliniază că, pentru realizarea unei politici industriale de succes, o legislație adecvată și 
evitarea unor măsuri pe termen lung care denaturează concurența, în special prin 
exercitarea unei influențe financiare directe disproporționate, sunt esențiale;

12. subliniază că piața internă are în continuare un potențial enorm și nevalorificat de 
stimulare a competitivității și a creșterii calitative în UE și îndeamnă, prin urmare, 
Comisia și statele membre să-și accelereze eforturile de eliminare a barierelor care există 
în continuare, spre binele consumatorilor, al angajaților și al societăților din UE, în 
special al IMM-urilor; subliniază, în plus, că trebuie create și îmbunătățite instrumentele 
de previzionare și finanțare (asigurări, garanții de plată etc.) pentru a permite IMM-urilor 
să se dezvolte la nivel internațional;

13. evidențiază că procesele de producție industriale se bazează tot mai mult pe cunoștințe și 
că, prin urmare, forța industriei depinde în mod esențial de specialiști bine pregătiți; 
solicită, așadar, o coordonare strânsă între politica industrială și formare;

14. invită Comisia să sprijine dezvoltarea băncilor naționale de investiții pentru IMM-uri și 
să ia măsuri care să permită băncilor existente de investiții pentru IMM-uri să își extindă 
activitatea în alte state membre, în conformitate cu condițiile existente în statele membre 
respective, ca metodă de stimulare a producției industriale;

15. îndeamnă UE și statele membre să grăbească punerea în aplicare deplină a Legii privind 
întreprinderile mici, care oferă un cadru coerent pentru măsurile de promovare a creșterii 
IMM-urilor și care ar trebui să aibă un rol esențial în noua politică industrială puternică a 
UE;

16. este de părere că accentuarea lipsei resurselor naturale nu este doar o problemă ce ține de 
sustenabilitate, ci și o problemă esențială tot mai accentuată ce ține de competitivitate 
pentru Europa și societățile sale; subliniază importanța utilizării eficiente a resurselor ca 
un principiu vital de orientare pentru agenda europeană de reindustrializare; solicită în 
acest sens:

– punerea în aplicare pe deplin și în mod ambițios a Foii de parcurs către o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor elaborată de Comisie;
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– integrarea noțiunii de utilizare succesivă a resurselor în toate politicile relevante, 
asigurând faptul că materiile noastre prime limitate sunt utilizate la potențialul lor 
maxim;

– Comisiei și statelor membre să dezvolte și, ulterior, să implementeze o metodă de 
contabilizare a resurselor care să fie integrată în bugetele UE și în cele naționale la 
toate capitolele (fiecare corespunzând unei activități), care, la rândul lor, pot fi 
defalcate în articole, care, la rândul lor, dacă este necesar, sunt împărțite în rubrici 
bugetare, pentru a se asigura o integrare eficientă a aspectelor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor în procesul de elaborare a politicilor;

17. recunoaște importanța trasabilității producției pentru a pune la dispoziția consumatorilor 
instrumente care să îi ajute să ia o decizie în mai multă cunoștință de cauză, precum și 
pentru a recunoaște cunoștințele de specialitate dobândite de-a lungul secolelor de 
întreprinderile de producție de la nivel local;

18. consideră că politica industrială ar trebui să includă obiective strategice de importanță 
decisivă pentru competitivitate, cum ar fi crearea unor infrastructuri de transport eficiente 
și interconectate, a unei rețele digitale foarte dezvoltate și a unei politici energetice 
europene; 

19. consideră că o premisă esențială a oricărei politici industriale constă în stimularea și 
mobilizarea unor investiții mari în cercetarea pentru inovare, atât în ceea ce privește 
structurile, cât și produsele; 

20. consideră că creșterea industrială europeană se poate realiza numai prin intermediul unui 
plan de investiții însoțit de măsuri puternice care să faciliteze accesul la credite; 

21. subliniază că politica industrială ar trebui să se ghideze după principiul „remunerației 
egale pentru muncă egală” pentru a asigura atât egalitatea de gen la locul de muncă, cât și 
condiții egale pentru angajați în cazul unor diferite tipuri de contract;

22. consideră că, dacă se dezvoltă în continuare libertatea de circulație a lucrătorilor, prin 
utilizarea unor instrumente precum recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și 
formarea pe tot parcursul vieții, în special în cazul lucrătorilor vulnerabili, este foarte 
posibil să se reducă deficitul de lucrători calificați și să se stimuleze creșterea favorabilă 
incluziunii;

23. recunoaște că formarea profesională duală contribuie în mod semnificativ la producția 
industrială de calitate și la creșterea durabilă din Europa și îndeamnă Comisia și statele 
membre să continue să promoveze acest domeniu și să-l instituie în întreaga Europă;

24. îndeamnă statele membre să pună în aplicare, cât mai rapid posibil, directiva privind 
combaterea întârzierii efectuării plăților, având în vedere că această problemă afectează 
în special întreprinderile de producție;

25. încurajează valorificarea sporită a potențialului procedurii de notificare prevăzute de 
Directiva 98/34/CE și sugerează statelor membre să introducă testele de competitivitate în 
evaluările de impact realizate în etapele de elaborare ale proceselor legislative naționale, 



PE504.038v04-00 6/7 AD\935412RO.doc

RO

în cadrul mai extins al „testului pieței unice” solicitat în rezoluția sa din 7 februarie 2013 
conținând recomandări adresate Comisiei privind guvernanța pieței unice;

26. subliniază importanța comunicării cu cetățenii europeni în ceea ce privește rolul-cheie al 
politicii industriale în vederea încurajării creșterii economice în Europa;

27. subliniază că o politică industrială puternică trebuie să fie însoțită de măsuri de 
optimizare a poziției pe piață a produselor noastre și că, prin urmare, este esențial să se 
pună accentul pe calitatea produselor; subliniază, de asemenea, necesitatea de a păstra, de 
a actualiza și de a dezvolta baza de competențe meșteșugărești din Europa;

28. subliniază contribuția întreprinderilor din sectorul produselor de lux la creșterea, la 
ocuparea forței de muncă și la competitivitatea Uniunii Europene, având în vedere că 
acest sector reprezintă 3 % din PIB, cu o cifră de afaceri anuală de peste 400 de miliarde 
de euro și aproape 1,5 milioane de locuri de muncă directe și indirecte în Europa, astfel 
cum se prevede în documentul de lucru al Comisiei privind competitivitatea industriilor 
europene ale produselor de lux, publicat la 26 septembrie 2012;

29. susține o coordonare mai bună a sistemelor de impozitare a societăților din UE prin 
introducerea unor baze de impozitare armonizate.
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