
AD\851503RO.doc PE450.948v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerț internațional

2010/2095(INI)

3.12.2010

AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o politică industrială pentru era globalizării
(2010/2095(INI))

Raportor pentru aviz: Gianluca Susta



PE450.948v03-00 2/5 AD\851503RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\851503RO.doc 3/5 PE450.948v03-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional 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, în cadrul multilateral al OMC și al unei piețe transparente și efectiv 
reglementate, politica comercială a UE are nevoie de o bază productivă eficace, sprijinită 
de politici sectoriale adecvate și orientată spre creștere și dezvoltare durabilă;

2. este convins că o activitate industrială inovatoare și de calitate este esențială pentru 
politica comercială și competitivitatea UE în conformitate cu Strategia UE 2020 și ca 
reacție la criza economică și financiară, cu scopul de a reduce șomajul și datoria statelor 
membre, de a redistribui bogăția în mod mai echitabil și de a apăra modelul social 
european;

3. consideră că politicile industriale ale UE trebuie să vizeze îndeosebi sprijinirea modelelor 
de producție eco-compatibile care permit economisirea de energie și generează un nivel 
redus de emisii de carbon, protecția proprietății intelectuale, consolidarea fondurilor 
proprii ale IMM-urilor și accesul acestora la finanțare, internaționalizarea activității IMM-
urilor, liberalizarea piețelor protejate, stabilizarea cursurilor de schimb, promovarea 
protecției juridice a întreprinderilor europene în străinătate, combaterea concurenței 
neloiale, a denaturării concurenței și a contrafacerii;

4. consideră că relansarea economică, încurajată de deciziile adoptate de UE în coordonare 
cu statele membre, va favoriza apariția unor noi oportunități pentru întreprinderile 
europene, nevoite într-o măsură din ce în ce mai mare să facă față concurenței pe piețe 
mondiale deschise și transparente;

5. consideră că competitivitatea externă este vitală pentru UE și că aceasta se bazează pe o 
concurență loială între producătorii interni și externi; consideră, prin urmare, că trebuie 
adoptate măsuri pentru a garanta faptul că întreprinderile europene nu sunt amenințate de 
practici neloiale; subliniază importanța unui sistem de protecție comercială eficace și 
atrage atenția asupra necesității de a utiliza, dacă este cazul, instrumentele de protecție 
comercială în relația cu țările care nu respectă regulile comerciale internaționale sau
acordurile de liber schimb încheiate cu UE;

6. subliniază nevoia de a apăra interesele UE în negocierile privind viitoarele acorduri 
comerciale pentru a proteja industria și locurile de muncă și solicită ca aceste acorduri să 
fie redactate astfel încât să se încadreze într-o strategie industrială bazată pe concurență 
loială; consideră, de asemenea, că includerea în acordurile de liber schimb a unor clauze 
obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la standardele sociale și de mediu ar 
trebui să devină o practică curentă;

7. consideră, de asemenea, că orientările privind politica industrială a UE ar trebui să acorde 
o atenție adecvată controalelor vamale mai omogene, ca un mijloc important de combatere 
a contrafacerii și de protecție a consumatorilor europeni; consideră că politica industrială 
ar trebui să garanteze, de asemenea, că sistemele de colectare a taxelor vamale din țările 
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aflate la frontiera UE sunt armonizate pentru a nu genera inegalități și a nu dăuna 
intereselor importatorilor și dezvoltării rețelei industriale a UE;

8. consideră că politica industrială a UE ar trebui să garanteze respectarea reciprocității 
regulilor comerciale în vederea protejării întreprinderilor europene și a normelor care 
reglementează piața europeană în relația cu partenerii economici și concurenții UE;

9. solicită Comisiei ca, pe baza orientărilor politicii industriale europene, să elaboreze 
instrumente legislative concrete pentru promovarea comerțului UE.
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