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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. constată declinul industriei europene, care, ținând seama în special de evoluția peisajului 
industrial mondial, a pierdut 3 milioane de locuri de muncă și 10% din producția sa 
începând din 2008, deși ea reprezintă unul dintre principalii vectori de creștere pentru 
Europa; invită Comisia să pună în aplicare fără întârziere o strategie europeană comună, 
sustenabilă și pe termen lung bazată pe promovarea, valorizarea și atractivitatea industriei 
europene și care să se sprijine pe instrumente concrete, în vederea menținerii 
competitivității sale pe plan mondial; reamintește că politica comercială comună este un 
factor decisiv pentru industrie;

2. salută semnalul politic puternic dat de Comisie prin care solicită creșterea pană la 20% a 
ponderii sectorului industrial în cadrul PIB-ului până în 2020; subliniază totodată că acest 
obiectiv nu este realist decât dacă este însoțit de măsuri corespunzătoare;

3. solicită Comisiei să-și onoreze angajamentul de a elabora indicatori care să permită 
supravegherea și evaluarea procesului de reindustrializare; subliniază că acești indicatori 
trebuie să fie nu doar cantitativi ci și calitativi, pentru a garanta că acest proces este 
sustenabil și compatibil cu protecția mediului;

4. regretă în continuare absența a unei politici industriale integrate în cadrul Comisiei și 
neaplicarea articolului 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind 
coordonarea politicii industriale a Uniunii cu cea a statelor membre;

5. solicită ca politica industrială europeană să sprijine filierele generatoare de creștere și de 
valoare adăugată în care Europa este deja avansată sau ar putea deveni și să se asigure că 
sectoare precum industria aerospațială, industria chimică, industria automobilelor, 
industria agroalimentară, industria textilă și de îmbrăcăminte și ingineria mecanică rămân 
competitive; invită instituțiile europene, statele membre și partenerii privați să se 
coordoneze mai bine pentru a accelera investițiile în marile infrastructuri de transport și de 
mobilitate sustenabile, de energie din surse regenerabile și de telecomunicații, dar și în 
produsele industriale ecologice de ultimă generație, precum vehiculele și navele 
ecologice, sau tehnologiile care reduc impactul asupra mediului al proceselor de producție 
și să dezvolte instrumente de finanțare inovatoare; reamintește importanța de a promova 
utilizarea resurselor locale pentru ca o veritabilă reindustrializare să fie benefică și 
generatoare de locuri de muncă; 

6. subliniază necesitatea ca politica industrială europeană să fie susținută de o strategie 
europeană coordonată între statele membre pentru a crește gradul de integrare a pieței 
europene a energiei, pentru a dezvolta infrastructuri energetice europene și pentru a reduce 
costurile energiei europene precum și pentru a reduce dependența Uniunii de furnizorii de 
energie din țările terțe;



PE506.367v02-00 4/8 AD\940017RO.doc

RO

7. subliniază importanța cercetării și a inovării pentru competitivitatea întreprinderilor 
europene pe piețele mondiale; solicită insistent Uniunii Europene și statelor membre să 
majoreze fondurile consacrate cercetării și dezvoltării; invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectoarelor industriale bazate pe noile tehnologii, care creează produse cu o 
mare valoare adăugată și cu un consum redus de resurse energetice pentru a face față mai 
bine provocărilor schimbărilor climatice; solicită să se încurajeze, de asemenea, 
dezvoltarea de noi activități, precum energiile din surse regenerabile și sectoarele creative, 
care reprezintă sectoare în care Europa a înregistrat progrese tehnologice; subliniază 
necesitatea ca întreprinderile noastre să anticipeze mai bine nevoile piețelor terțe pentru a 
răspunde la cererea internațională;

8. subliniază că disponibilitatea materiilor prime are o importanță fundamentală pentru 
perspectivele de dezvoltare ale industriei europene și atrage atenția asupra faptului că, în 
lipsa anumitor materii prime-cheie, majoritatea industriilor strategice europene (industria 
nucleară, spațială, aeronautică, medicina, informatica, materialele noi, echipamentele 
militare etc.) nu s-ar putea dezvolta;

9. invită, prin urmare, Comisia să consolideze strategia sa de apărare a intereselor Uniunii în 
ceea ce privește siguranța aprovizionării cu materii prime în cadrul acordurilor comerciale 
(ALS, APE etc.); consideră că această strategie trebuie să pună capăt restricțiilor la export 
practicate de unele state și să permită aprovizionarea adecvată cu materii prime prin 
intermediul acordurilor de comerț echitabil și al parteneriatelor strategice;

10. salută viitoarea intrare în vigoare a brevetului european care va garanta întreprinderilor 
europene un nivel ridicat de protecție a drepturilor lor de proprietate intelectuală, 
reducând, în același timp, formalitățile prealabile necesare implantării lor pe noi piețe; 
întâmpină favorabil inițiativa anunțată de Comisie în martie 2013 care vizează 
îmbunătățirea competitivității IMM-urilor pe scena internațională prin simplificarea 
sistemului de înregistrare a mărcilor în străinătate; 

11. solicită ca Uniunea Europeană să instituie politici de mobilitate și de formare profesională 
pe piața europeană, în special în domeniul limbilor și al tehnologiilor informației, pentru a 
ameliora competitivitatea și cunoștințele lucrătorilor din industria europeană;

12. insistă asupra importanței unui cadru juridic clar și stabil pentru a favoriza investițiile în 
industrie; încurajează Comisia și statele membre să faciliteze dezvoltarea și 
internaționalizarea IMM-urilor europene, actori majori ai politicii industriale de mâine, și 
să îmbunătățească accesul lor la finanțare pentru a le permite să investească și să inoveze; 
reamintește rolul fundamental al achizițiilor publice în sprijinirea dezvoltării și a creșterii 
IMM-urilor; solicită crearea unui ghișeu unic pentru IMM-uri pentru chestiunile legate de 
piața internă și piețele externe; încurajează Comisia să sprijine valorizarea financiară și 
tehnică a brevetelor;

13. consideră că un acces mai simplu, mai puțin costisitor și mai rapid al IMM-urilor la 
procedurile antidumping este un element esențial pentru o mai bună protecție împotriva 
practicilor neloiale ale partenerilor comerciali; invită Uniunea Europeană să țină seama de 
acest punct în reforma instrumentelor de apărare comercială;
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14. propune dezvoltarea unei rețele de IMM-uri și mari întreprinderi europene pentru ca 
IMM-urile să poată beneficia de cunoștințele în domeniu ale marilor întreprinderi și de 
capacitățile lor de export și de inovare; solicită cu insistență statelor membre și Comisiei 
să încurajeze dezvoltarea și să faciliteze finanțarea parteneriatelor între IMM-uri, 
universități și cercetători în vederea dezvoltării de noi tehnologii;

15. subliniază importanța competitivității Uniunii Europene la nivel mondial pentru o 
reindustrializare reușită; solicită, prin urmare, Comisiei să țină seama, în toate propunerile 
legislative viitoare, de situația concurenței internaționale în sectoarele în cauză și să nu 
reducă competitivitatea acestora pentru ca industria europeană să se poată impune în fața 
concurenței mondiale;

16. invită Comisia să pună politica comercială și politica în materie de concurență a Uniunii 
în serviciul politicii industriale europene; solicită Comisiei să favorizeze o convergență 
mai mare între statele membre în chestiunile fiscale, sociale și bugetare pentru a înlesni 
realizarea unor proiecte industriale comune; dorește ca Comisia să realizeze studii de 
impact globale, ex ante și ex post, referitoare la afectele acordurilor de liber schimb 
încheiate sau în curs de negociere privind politica industrială europeană și să analizeze, pe 
întreaga perioadă a aplicării lor, coerența lor cu obiectivele europene în materie de 
industrializare;

17. consideră că este necesară o revizuire a directivei europene privind ofertele publice de 
cumpărare (OPA) pentru ca Europa să dispună de mijloace pentru a se opune proiectelor 
care ar putea avea un efect nefast asupra structurii sale industriale și comerciale; 
consideră că Uniunea trebuie să se poată opună OPA-urilor din partea întreprinderilor 
care nu sunt responsabile din punct de vedere social și/sau nu respectă criteriile de bună 
guvernanță, precum și OPA-urilor prevăzute în activități considerate strategice de Uniune 
și de statele sale membre;

18. consideră că politica industrială europeană trebuie să favorizeze crearea de grupuri 
industriale de talie mondială în domeniile în care industria europeană este în prezent în 
avangardă și în cele în care va decide să investească în viitor;

19. reamintește că normele și reglementările tehnice joacă un rol fundamental pentru a asigura 
poziția de lider a UE în sectoarele cele mai inovatoare, inclusiv în domeniul tehnologiilor 
ecologice; încurajează, prin urmare, Comisia să îmbunătățească cooperarea cu țările terțe-
cheie, în special cu țările emergente, pentru a elabora norme tehnice comune, respectând 
în același timp diferitele preferințe societale asociate acestor norme;

20. încurajează Comisia să garanteze accesul întreprinderilor europene la piețele 
internaționale; susține că este primordial să existe reciprocitate în relațiile comerciale și, în 
special, în materie de acces la contractele de achiziții publice, să se protejeze drepturile de 
proprietate industrială ale întreprinderilor europene și să se consolideze eficacitatea 
instrumentelor de apărare comercială ale Uniunii și coerența lor cu strategiile comerciale 
și de reindustrializare ale Uniunii;

21. consideră că este esențial ca Uniunea să dispună de instrumente care să îi permită:
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- să adopte o politică antidumping mai activă și să reacționeze, printre altele, la finanțarea 
abuzivă a exporturilor practicată de unele țări terțe;

- să adopte o adevărată politică valutară care să apere interesele comerciale ale Uniunii 
Europene;

- să asigure aplicarea conceptului de „schimb echitabil”, care este bazat pe respectarea 
reciprocă a standardelor sociale, de mediu și culturale, precum și pe respectarea 
drepturilor omului în schimburile comerciale internaționale;

22. ia act de proiectul Comisiei de a moderniza instrumentele de apărare comercială ale 
Uniunii Europene, care reprezintă elemente esențiale ale politicii industriale; dorește ca 
această modernizare să poată îmbunătăți eficacitatea lor; solicită, în acest sens, Comisiei 
să nu fragilizeze aceste instrumente de jure sau de facto, ci, din contra, să le consolideze 
pentru a proteja mai eficient și într-un timp mai scurt, întreprinderile europene, indiferent 
de dimensiunea lor, împotriva practicilor comerciale ilegale sau neloiale;

23. reamintește că este necesar, ori de câte ori circumstanțele o justifică, să se utilizeze 
instrumente de protecție comercială împotriva țărilor care nu respectă normele comerțului 
internațional sau acordurile de liber schimb încheiate cu Uniunea;

24. salută propunerea de regulament privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și 
respectarea regulilor comerțului internațional; consideră că o mai bună reactivitate în 
aplicarea drepturilor noastre poate restabili credibilitatea noastră și reechilibra relațiile 
noastre comerciale;

25. regretă protecția insuficientă a drepturilor de proprietate intelectuală pe teritoriul unor 
parteneri comerciali, precum și lipsa de mijloace concrete la dispoziția întreprinderilor 
europene, în special a IMM-urilor, pentru combaterea eficientă a încălcării acestor 
drepturi; invită Comisia și statele membre să intensifice cooperarea vamală în cadrul 
Uniunii și cu țările terțe în ceea ce privește punerea sub sechestru a mărfurilor 
contrafăcute și să simplifice procedurile vamale; solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze mai îndeaproape cu țările terțe în ceea ce privește aspectele legate de drepturile 
de autor și acordarea de licențe;

26. reamintește Comisiei că nivelurile scăzute de salarizare și de protecție a mediului 
constituie în continuare elemente foarte importante ale concurenței internaționale și că 
este imperativ să se urmărească o aliniere spre nivelul superior a acestor norme pentru ca 
Uniunea să se poată reindustrializa cu adevărat; invită așadar Comisia să negocieze 
angajamente obligatorii în materie de drepturi ale lucrătorilor și de protecție a mediului în 
ALS cu țările terțe; solicită, de asemenea, Comisiei să elaboreze sisteme obligatorii de 
trasabilitate a produselor prin care acestea să demonstreze că respectă normele 
internaționale în materie de drepturi ale lucrătorilor și de protecție a mediului;

27. invită Uniunea Europeană să intensifice producția industrială furnizând informații mai 
precise consumatorilor, stabilind caracterul obligatoriu al mențiunii de proveniență a 
produselor Uniunii și a produselor importate din țările terțe, precum și asigurându-se că 
indicațiile geografice ale produselor alimentare europene în țările terțe sunt respectate ;
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28. solicită ca toate produsele importate din țările terțe să respecte normele de mediu, sanitare 
și sociale aplicate de Uniune și susținute pe piața mondială pentru a proteja producătorii 
industriali europeni împotriva concurenței neloiale.
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