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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. insistă asupra faptului că politica industrială a UE ar trebui să aibă la bază economia 
socială de piaţă şi să aibă în vedere reducerea costurilor de tranzacţionare pentru o 
industrie competitivă şi sustenabilă în Europa, permiţând o alocare eficientă a resurselor în 
cadrul pieţelor; prin urmare, este de părere că ar trebui evitate obiective cantitative 
obligatorii pentru industrie sau achiziţii publice; 

2. observă faptul că realizarea pieţei interne este esenţială pentru competitivitatea industriei 
europene; invită Comisia să identifice posibilităţile pentru o armonizare care să aibă drept 
scop creşterea eficienţei şi pentru o guvernare mai bună în ceea ce priveşte viitorul Act 
pentru piaţa unică; 

3. invită Comisia să dezvolte şi să continue strategia pentru o mai bună legiferare, ţinând cont 
de nevoile speciale ale IMM-urilor; afirmă faptul că „analiza competitivităţii” ar trebui să 
fie inclusă în cadrul evaluării impactului pe care îl vor avea propunerile legislative viitoare;

4. solicită Comisiei şi statelor membre să promoveze tehnologiile cheie într-un cadru deschis 
inovaţiilor şi neutru din punct de vedere tehnologic; încurajează autorităţile publice să 
sprijine acceptarea noilor tehnologii de către public, proces care are la bază dovezi 
ştiinţifice;

5. subliniază faptul că partenerii sociali sunt cel mai bine calificaţi pentru a gestiona 
adaptările necesare în contextul crizei economice; observă că intervenţia statului în 
domeniul restructurării ar trebui să fie limitată la soluţionarea dificultăţilor sociale şi 
recalificarea forţei de muncă şi că ar trebui evitată o extindere a fondurilor europene pentru 
restructurare;

6. solicită Comisiei să asigure condiţii concurenţiale echitabile la nivel global pentru industria 
europeană în ceea ce priveşte cerinţele de reglementare şi accesul la piaţă şi să stabilească 
o strategie pentru sprijinul internaţionalizării IMM-urilor.  


