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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că numărul companiilor care doresc să investească în Europa a crescut cu 5% 
în 2011, deși numărul mediu de noi locuri de muncă create per proiect de investiții a 
rămas neschimbat; 

2. subliniază necesitatea armonizării și simplificării reglementărilor și a condițiilor fiscale și 
de impozitare cu scopul de a garanta concurența liberă și echitabilă și protecția brevetelor 
și de a simplifica accesul investitorilor pe piața UE;  

3. consideră că atractivitatea UE în viitor se bazează pe menținerea reputației sale în ceea ce 
privește calitatea, specializarea și forța de muncă calificată, reducând în același timp 
costurile pentru întreprinderi;

4. insistă asupra faptului că, pentru a atrage mai multe investiții, UE trebuie:

a) să devină lider în noi tipuri de tehnologie economică, cum ar fi economiile durabile și 
digitale, tehnologiile generice esențiale și sursele regenerabile de energie, 

b) să sprijine și să investească în întreprinderi inovatoare pentru ca acestea să aibă succes 
din punct de vedere comercial,

c) să lanseze proiecte de infrastructură urbană, inclusiv de infrastructură digitală, în toate 
regiunile din UE  și parcuri de afaceri inovatoare cu incubatoare de afaceri, care să 
garanteze transferul de tehnologie și de cunoștințe, în special pentru IMM-uri și pentru 
tinerii întreprinzători, creând sinergii între cercetare, educație și inovare,  

d) să asigure o aprovizionare sigură cu energie și cu materii prime non-energetice, pentru 
a promova Uniunea Europeană ca bază de producție atractivă;

5. salută propunerea Comisiei privind programul care se axează pe competitivitatea IMM-
urilor, însă reafirmă faptul că UE ar trebui să simplifice accesul IMM-urilor la finanțare, 
de exemplu prin structurarea unui sistem eficient  în UE pentru capitalul de risc și prin 
consolidarea rolului fondurilor de capital privat în ceea ce privește finanțarea creșterii 
economice pe termen lung a societăților comerciale.  


