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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. subliniază faptul că internaționalizarea și inovarea sunt factori-cheie ai competitivității 
externe și ai creșterii economice și sunt esențiali pentru obiectivele strategice ale UE 
2020;

2. subliniază importanța tehnologiilor care respectă clima, eficiente din punct de vedere 
energetic și axate pe energiile regenerabile în tranziția către o economie mondială 
sustenabilă; recunoaște că UE deține o poziție de lider în numeroase sectoare-cheie ale 
producției industriale eficiente în ceea ce privește utilizarea resurselor și care respectă 
clima; invită Comisia să definească strategii pentru internaționalizare și inovare în aceste 
sectoare;

3. subliniază necesitatea de a transforma politica UE în materie de comerț și inovare într-un 
instrument autentic pentru crearea de locuri de muncă, eradicarea sărăciei și dezvoltarea 
durabilă la nivel mondial; este ferm convins că este indispensabil să existe o consecvență 
între aspectele interne și cele externe ale politicilor UE, precum și că elaborarea unei noi 
politici comerciale trebuie să fie în armonie cu o politică industrială și în domeniul 
inovării solidă și cu un potențial de creare de locuri de muncă, pentru a asigura creșterea 
economică și, totodată, pentru a crea locuri de muncă mai multe și mai bune;

4. consideră că, pentru a elabora o politică comercială competitivă, este esențial să se 
îndeplinească obiectivul de a investi 3 % din PIB-ul UE în activități de cercetare și 
dezvoltare până în 2020;

5. subliniază faptul că standardizarea poate stimula inovarea și competitivitatea prin 
facilitarea accesului la piețe și prin interoperabilitate; încurajează Comisia să intensifice 
eforturile de promovare a includerii standardelor europene, în special în domeniul social și 
ecologic, în viitoarele acorduri de liber schimb;

6. subliniază, prin urmare, că toate strategiile legate de transformarea Europei în vederea 
adaptării la condițiile post-criză la nivel mondial trebuie să vizeze crearea de locuri de 
muncă sustenabile;

7. consideră că, în cadrul politicilor de inovare ale UE, o atenție deosebită trebuie acordată 
sprijinirii noilor întreprinderi și economiilor de scară în cadrul producției și tehnologiilor 
compatibile cu protecția mediului, eficiente din punct de vedere energetic și cu un nivel 
scăzut de emisii de dioxid de carbon, protejării drepturilor de proprietate intelectuală, 
îmbunătățirii accesului IMM-urilor la finanțare, dinamizării IMM-urilor la nivel 
internațional, liberalizării piețelor protejate, stabilizării cursului de schimb valutar, 
stimulării protecției juridice a întreprinderilor UE din străinătate și combaterii concurenței 
neloiale, pirateriei și contrafacerii;

8. consideră că o politică eficientă în domeniul inovării și creșterii economice trebuie, în 
mod inevitabil, să implice investiții în programe de cercetare care să faciliteze mobilitatea 
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și schimburile între cercetători la nivel internațional și să consolideze cooperarea dintre 
sectorul științific și mediul de afaceri (acțiuni Marie Curie);

9. constată că provocările de natură socială rămân un punct important pe agenda unei 
„Uniuni a inovării”; subliniază că obiectivul său primordial ar trebui să fie dezvoltarea și 
competitivitatea pe termen lung a UE;

10. atrage atenția asupra faptului că restrângerea priorităților în domeniul inovațiilor la un 
număr limitat de sectoare ar trebui evitată, pentru a nu se pierde, pe termen lung, un 
potențial valoros de inovare;

11. consideră că piețele de achiziții publice ale UE reprezintă un factor important pentru 
introducerea pe scară largă a unor noi produse și servicii compatibile cu mediul; regretă că 
partenerii noștri internaționali nu și-au deschis piețele interne de achiziții publice pentru 
întreprinderile UE, la fel cum piața internă a UE a fost deschisă pentru întreprinderile din 
țările terțe;

12. insistă asupra nevoii de concentrare în special asupra barierelor netarifare care, pe măsură 
ce tarifele sunt reduse progresiv sau eliminate, tind să devină principalul obstacol pentru 
comerțul internațional; consideră nejustificate toate obstacolele care rezultă din 
inconsecvența modului în care sunt puse în aplicare normele comerciale bilaterale și 
multilaterale; în schimb, consideră justificate toate obstacolele care rezultă din activitățile 
legitime de natură legislativă și administrativă legitimă ale autorităților publice și care nu 
au la bază măsuri comerciale, dar care au consecințe neintenționate asupra comerțului, și a 
căror eliminare trebuie să facă obiectul unor consultări și dezbateri publice;

13. încurajează simplificarea politicilor care sprijină inovarea și înființarea de noi IMM-uri; 
sprijină înființarea unui serviciu european care să faciliteze Parteneriatele pentru inovare; 
consideră că intensificarea sprijinului politic și financiar este crucială pentru stimularea 
inovării, în special pentru activitățile de interrelaționare ale IMM-urilor, care facilitează 
cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării, marketingul și internaționalizarea în 
cadrul grupărilor sectoriale;

14. subliniază faptul că trebuie adoptate brevetul unic european și statutul societății europene 
pentru a promova tranziția către comerțul extracomunitar; subliniază nevoia de a reduce 
costurile brevetului și ale drepturilor de proprietate intelectuală în UE, ținând seama de 
disparitățile economice existente între statele membre ale UE, pentru a le face mai 
competitive în comparație cu prețurile din SUA și Japonia;

15. recunoaște faptul că transferul de tehnologii în scopul dezvoltării și al îndeplinirii 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului trebuie să constituie un aspect important al 
politicii comerciale europene, însă recunoaște că transferul de cunoștințe specializate cu 
privire la înaltele tehnologii din UE către țările terțe ar trebui să fie monitorizat de către 
omisie și monitorizat de către aceasta pentru a asigura o mai bună informare privind 
modelele de inovare și evoluțiile viitoare din acest domeniu și pentru a se evita concurența 
neloială;

16. recunoaște faptul că lupta împotriva schimbărilor climatice și eforturile întreprinse pentru 
asigurarea eficienței energetice și a dematerializării producției industriale necesită o 
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politică activă în ceea ce privește diseminarea noilor tehnologii la nivel mondial ;
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