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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 începând din 2008 a pierdut 3 milioane de 
locuri de muncă și 10% din producția sa, deși ea reprezintă unul dintre principalii vectori 
de creștere pentru Europa; solicită Comisiei să pună în aplicare o veritabilă strategie 
comună pentru reindustrializarea Uniunii Europene;

2. solicită ca politica industrială europeană să sprijine filierele generatoare de creștere în care 
Europa este deja avansată; invită Uniunea să investească în marile infrastructuri de 
transport, de energie și de telecomunicații;

3. subliniază importanța cercetării și a inovării pentru competitivitatea întreprinderilor 
europene pe piețele mondiale; solicită insistent Uniunii și statelor membre să majoreze 
fondurile consacrate cercetării și dezvoltării; invită Comisia să permită emergența 
sectoarelor industriale bazate pe tehnologii noi, care creează produse cu o mare valoare 
adăugată cu un consum redus de resurse energetice;

4. 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, 
susținându-le accesul la finanțare;

5. invită Comisia să pună politica comercială și politica în materie de concurență a Uniunii 
în serviciul politicii industriale europene; cere o convergență mai mare între statele 
membre în chestiuni fiscale, sociale și bugetare pentru a înlesni realizarea unor proiecte 
industriale comune;

6. încurajează Comisia să garanteze accesul întreprinderilor europene la piețele 
internaționale; consideră primordial să existe reciprocitate în materie de acces la piețele de 
achiziții publice, să se protejeze drepturile de proprietate industrială ale întreprinderilor 
europene și să se consolideze eficacitatea instrumentelor de apărare comercială ale 
Uniunii.


