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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 bază industrială solidă este esențială pentru o Uniune bogată și de succes 
din punct de vedere economic și reprezintă cel mai bun remediu pentru recesiune;    

2. consideră că numai o politică industrială proactivă și integrată, care stabilește o legătură 
între diverse sectoare de politică, inclusiv politica privind consumatorii și politica privind 
piața muncii, poate crea condiții economice favorabile pentru societățile din UE pentru a 
crește competitivitatea acestora; 

3. subliniază că piața internă are în continuare un potențial enorm și nevalorificat de 
stimulare a competitivității și a creșterii 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; 

4. subliniază că politica industrială ar trebui să se ghideze după principiul egalității de 
remunerare pentru aceeași muncă; consideră că aspectele legate de calificările 
profesionale și de salarii echitabile nu țin exclusiv de politica socială, ci reprezintă, 
totodată, condiții prealabile ale creșterii, inovării și realizării de investiții;  

5. consideră că, dacă se dezvoltă în continuare libertatea de circulație a lucrătorilor, prin 
utilizarea unor instrumente precum recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și 
formarea avansată, în special în cazul lucrătorilor cu un nivel scăzut de calificare și al 
lucrătorilor cu dizabilități, este foarte posibil să se reducă deficitul de lucrători calificați și 
să se stimuleze creșterea favorabilă incluziunii;

6. 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.  


