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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru comerţ 
internaţional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că comerţul este una dintre pietrele de temelie ale unei politici industriale 
europene de succes şi solicită, prin urmare, ca viitoarele acorduri comerciale multilaterale 
şi bilaterale să reprezinte o parte coerentă a unei strategii industriale bazate pe concurenţă 
globală loială şi pe reciprocitate deplină;

2. consideră că este nevoie de o nouă politică comercială europeană, care să promoveze 
continuarea producţiei în Europa şi care să nu stimuleze întreprinderile să îşi delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile comerciale încheiate cu parteneri externi ar trebui 
să ţină seama de competitivitatea industriei europene,de IMM-uri, precum şi de sectorul 
agricol şi de industria alimentară;

3. consideră că trebuie consolidată în mod permanent coerenţa dimensiunii interne şi a celei 
externe ale politicii industriale în vederea asigurării unor reglementări previzibile, a 
stabilităţii şi a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru industria europeană atât pe 
piaţa internă, cât şi pe cea externă;

4. invită statele membre şi Comisia să dezvolte un mediu favorabil care să stimuleze 
înfiinţarea de întreprinderi şi schimbul de tineri antreprenori şi să creeze condiţiile 
necesare internalizării IMM-urilor europene, precum şi creşterii competitivităţii şi 
intensificării dezvoltării acestora în vederea protejării poziţiei lor împotriva unei 
concurenţe neloiale;

5. subliniază că este important ca materiile prime să poată fi folosite pentru dezvoltarea şi 
competitivitatea industriei europene; invită, prin urmare, Comisia să prezinte o strategie 
pentru Europa ambiţioasă şi cuprinzătoare cu privire la materiile prime, care să conţină 
măsuri concrete de îmbunătăţire a accesului la materiile prime atât pe piaţa internă, cât şi 
pe cea externă;

6. subliniază importanţa comerţului în domeniul energetic şi a existenţei surselor de energie, 
precum şi faptul că este necesar să se aplice principiul reciprocităţii, deschizându-se, 
totodată, pieţele de energie, pentru a se apăra interesele consumatorilor europeni şi ale 
sectorului energetic.


