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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a 
durabilității

(2013/2006(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere titlul XVII articolul 173 (fostul articol 157 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind politica 
industrială a Uniunii, care menționează mai ales competitivitatea industriei europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie 
europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei – Actualizare a 
comunicării privind politica industrială” (COM(2012)0582),

– având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind eficiența energetică1,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament din 30 noiembrie 2011 de instituire a 
unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii 
(2014-2020) (COM(2011)0834),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 intitulată „«Gândiți mai întâi la 
scară mică»: Prioritate pentru IMM-uri – Un «Small Business Act» pentru Europa” 
(COM(2008)0394),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 noiembrie 2008 intitulată „Inițiativa privind 
materiile prime: satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii 
economice și locurilor de muncă în Europa” (COM(2008)0699),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020 – O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativă 
emblematică a Strategiei Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Foaie de 
parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” 
(COM(2011)0571),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2011 intitulată „Politica 
industrială: Creșterea competitivității” (COM(2011)0642),

– având în vedere comunicarea din 15 decembrie 2011 intitulată „Perspectiva energetică 
2050” (COM(2011)0885),

                                               
1 JO L 315, 14.11.2012, p. 1.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 februarie 2012 intitulată „Inovarea în 
scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa” (COM(2012)0060),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 mai 2012 intitulată „Acțiuni pentru 
stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă” (COM(2012)0299),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 iunie 2012 intitulată „O strategie europeană 
privind tehnologiile generice esențiale – o punte către creștere economică și locuri de 
muncă” (COM(2012)0341),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2013 intitulată „Carte verde –
Finanțarea pe termen lung a economiei europene” (COM(2013)0150),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Carte verde – Un 
cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei” (COM(2013)0169),

– având în vedere documentul de lucru care însoțește Comunicarea Comisiei din 
4 noiembrie 2008 intitulată „Inițiativa privind materiile prime: satisfacerea necesităților 
noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și locurilor de muncă în Europa” 
(COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 26 septembrie 2011 
intitulat „Competitivitatea sectoarelor europene ale produselor de lux” (SWD(2013)0286),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 10 octombrie 2012 care însoțește 
comunicarea intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea 
economiei – Actualizare a comunicării privind politica industrială” (SWD(2012)0297),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 10 octombrie 2012 
intitulat „Raport pe 2012 privind competitivitatea europeană. Valorificarea avantajelor 
globalizării” (SWD(2012)0299),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 11 aprilie 2013 intitulat 
„Relațiile industriale în Europa în 2012” (SWD(2013)0126),

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2010 referitoare la investițiile în dezvoltarea de 
tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 iulie 2010 referitoare la dezvoltarea potențialului de 
creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile2,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării3,

                                               
1 JO C 349 E, 22.12.2010, p. 84.
2 JO C 308 E, 20.10.2011, p. 6.
3 JO C 199 E, 7.7.2012, p. 131.
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– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2011 referitoare la o strategie eficientă 
privind materiile prime pentru Europa1,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2012 referitoare la Actul privind piața unică: 
următoarele etape în direcția creșterii3,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de afaceri4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2013 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 20505,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la provocările și oportunitățile 
actuale pentru energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei6,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la strategiile regionale pentru 
zonele industriale din Uniunea Europeană7,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la locuințele sociale în Uniunea 
Europeană8,

– având în vedere dezbaterea sa din 4 februarie 2013, ca urmare a declarației Comisiei, cu 
privire la relansarea industriei europene în contextul dificultăților actuale 
(2013/2538(RSP)),

– având în vedere concluziile celei de-a 3208-a reuniuni a Consiliului Competitivitate din 
10 și 11 decembrie 2012, intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea 
și redresarea economiei”,

– având în vedere raportul intitulat „Structura industrială a UE în 2011 – Tendințe și 
performanță”, realizat în 2011 în numele Comisiei,

– având în vedere raportul realizat pe baza unui studiu al inițiativelor incluse în Strategia 
Europa 2020, intitulat „O politică industrială pentru era globalizării” și realizat în 
aprilie 2013 în numele Comitetului Regiunilor,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xx.xx.2013 intitulat 
„O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei. 
Actualizare a comunicării privind politica industrială”,

                                               
1 JO C 51 E, 22.2.2013, p. 21.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0223.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0258.
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0387.
5 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.
6 Texte adoptate, P7_TA(2013)0201.
7 Texte adoptate, P7_TA(2013)0199.
8 Texte adoptate, P7_TA(2013)0246.
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– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 11 aprilie 2013 intitulat „O industrie 
europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei 
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2013),

O strategie de „Renaștere a industriei pentru o Europă durabilă” (RISE): principii, 
obiective și guvernanță

1. salută accentul pus de Comisie pe politica industrială (PI);

2. subliniază faptul că forța industrială viitoare a Europei se bazează pe o strategie de 
renaștere a industriei pentru o Europă durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a treia revoluție industrială, inclusiv printr-o 
„ofensivă” de modernizare caracterizată prin emisii scăzute de dioxid de carbon; susține 
faptul că RISE va crea piețe noi, modele de faceri noi și un antreprenoriat creativ, noi 
locuri de muncă și o muncă decentă, producând o reînnoire industrială caracterizată prin 
dinamism, încredere și competitivitate economică; consideră că eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei strategii;

3. consideră că strategia RISE trebuie integrată într-o economie de piață cu caracter ecologic 
și social, în conformitate cu principiul concurenței echitabile, al internalizării 
externalităților și al unei Ordnungspolitik responsabile față de mediu; afirmă că viitoarea 
competitivitate industrială a Europei trebuie să fie ghidată de o viziune a durabilității;

4. subliniază faptul că strategia RISE necesită un cadru pe termen lung, bazat pe obiective și 
indicatori clari, pe o abordare fondată pe ciclul de viață și pe o economie circulară, care să 
dirijeze investițiile în creativitate, competențe, inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale a Europei printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de bază; 

5. recunoaște faptul că PI trebuie să abordeze marile probleme ale societății, enunțate în 
Strategia Europa 2020, și că aceasta trebuie integrată efectiv în procesul semestrului 
european;

6. consideră că strategia RISE trebuie să urmărească obiective industriale ambițioase și 
realiste; constată că obiectivul principal de 20 % necesită crearea a 400 000 de locuri de 
muncă pe an în sectorul industrial; propune ca obiectivul de 20 % să fie considerat un 
obiectiv direcțional aliniat la obiectivele „20/20/20” ale UE;

7. se așteaptă ca strategia RISE să „repatrieze” producția în UE, acordând atenție gestionării 
lanțului de aprovizionare și culturilor de producție regională specifică;

8. avertizează că strategia RISE nu va avea succes decât dacă va fi sprijinită de un cadru 
macroeconomic adecvat și de resursele bugetare necesare pentru a atrage investiții private; 
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în acest context, solicită o strategie de creștere europeană ecologică și regretă reducerile 
operate de Consiliu la rubrica 1A din CFM;

9. aplaudă abordarea transversală a Comisiei în ceea ce privește PI; susține faptul că RISE ar 
trebui să urmeze un concept PI orizontal, și nu vertical; consideră că măsurile specifice 
sectoarelor trebuie, de regulă, să fie conectate cu specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare adăugată ridicată; 

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea; reamintește recomandarea PE inclusă în raportul 
Lange privind industria de a institui un grup operativ permanent al Comisiei în materie de 
PI, alcătuit din direcțiile generale relevante; solicită Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la progresele înregistrate de strategia RISE; subliniază 
faptul că strategia RISE necesită o alianță a părților interesate din industrie, sindicate, 
mediul academic și societatea civilă; solicită Comisiei să aplice în totalitate articolul 173 
alineatul (2) din tratat, pentru a promova strategia RISE;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie orientată către revitalizarea fluxurilor de investiții 
în sudul Europei, pentru a relansa creșterea, în special printr-o specializare inteligentă și 
prin formarea de grupuri (clusters), inclusiv grupuri transnaționale;

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui Tajani în ceea ce privește coordonarea mai strânsă a 
PI cu Consiliul Competitivitate; subliniază faptul că strategia RISE trebuie să fie 
coordonată cu politica industrială a statelor membre;

13. consideră că regiunile ar trebui să fie angrenate pe deplin în identificarea priorităților și a 
potențialului pentru industrie în teritoriile lor; salută activitatea întreprinsă de Comitetul 
Regiunilor, precum și eforturile Comisiei, în ceea ce privește strategiile de specializare 
inteligentă în vederea direcționării fondurilor UE către obiectivele Strategiei Europa 2020;

O ofensivă orientată spre inovare, eficiență și tehnologii durabile

14. subliniază faptul că numai printr-o ofensivă orientată spre inovare, eficiență și tehnologii 
durabile baza industrială a UE se poate moderniza și își poate spori competitivitatea 
esențială;

15. consideră că fondurile UE destinate cercetării și inovării ar trebui să funcționeze ca un 
catalizator și să fie utilizate în sinergie cu alte fonduri naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și dezvoltării (C-D), două treimi provenind din 
sectorul privat; sprijină instituirea de parteneriate public-private (PPP) în cadrul inițiativei 
„Orizont 2020”, pentru a mobiliza investițiile din sectorul privat; 

16. solicită ca o parte substanțială a fondurilor disponibile pentru IMM-uri în cadrul 
programului „Orizont 2020” să fie utilizată prin intermediul unui instrument specific 
pentru IMM-uri;

17. salută liniile de acțiune ale Comisiei, precum și posibilele PPP-uri; este preocupat însă de 
faptul că evoluțiile din domeniile „big data” și TIC nu sunt incluse în mod adecvat; invită 
Comisia să le integreze în mod corespunzător; solicită Comisiei să sprijine formarea de 
grupuri la nivelul liniilor de acțiune, promovând sinergii și efecte de contagiune între 
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acestea;

18. invită Comisia să propună o politică de grup sub forma unei cooperări între întreprinderi, 
furnizori, prestatori de servicii și centre de cercetare conectate; evidențiază importanța 
creării de grupuri transnaționale; 

19. salută strategia pentru tehnologii generice esențiale (TGE) în care UE deține un puternic 
avantaj competitiv; sprijină acțiunile propuse de îmbunătățire a coordonării și a sinergiilor 
între politici și instrumente, inclusiv fondurile structurale ale UE; salută inițiativele de 
intensificare a acțiunilor specifice grupurilor și asociate TGE, precum și cooperarea 
transregională crescută; 

20. salută linia de acțiune care vizează producția avansată; consideră că aceasta ar putea 
beneficia de pe urma PPP-urilor, cum ar fi SPIRE; consideră că lansarea, până în 2014, a 
unei Comunități a cunoașterii și inovării în domeniul producției cu valoare adăugată 
reprezintă o prioritate;

21. salută accentul pus de Comisie pe proiectarea ecologică; face apel la aceasta să stabilească 
specificații în materie de proiectare ecologică pentru reciclabilitate și utilizarea eficientă a 
resurselor; salută propunerea de a elabora și a promova noi criterii de durabilitate pentru 
produsele și procesele din sectorul construcțiilor;

22. consideră că linia de acțiune privind rețelele inteligente este prea „îngustă”, conținând 
prea puține propuneri;

23. subliniază importanța conectării cu comunitățile UE expatriate, încurajându-le să își 
utilizeze cunoștințele în favoarea oportunităților de afaceri în cadrul UE;

Realizarea pieței interne și deschiderea de piețe externe pentru strategia RISE

24. invită Comisia și statele membre să finalizeze de urgență piața unică privind energia, 
telecomunicațiile, produsele ecologice și capitalul de risc; 

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta un plan de acțiune orizontal care să încurajeze 
cererea de produse și de servicii inovatoare; invită Comisia să utilizeze amprenta de mediu 
pentru a stabili valorile de referință privind durabilitatea și eficiența produselor;

26. subliniază faptul că achizițiile publice ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră că 
orientările privind ajutoarele de stat ar trebui să ofere suficientă flexibilitate măsurilor 
politice de stimulare a inovării; consideră că standardizarea și etichetarea ecologică joacă 
un rol important în absorbția noilor tehnologii;

27. ia act de investigația Comisiei asupra reformei pieței interne a produselor industriale; 
solicită Comisiei să garanteze că acest lucru nu antrenează o scădere a nivelului 
standardelor;

28. recunoaște eforturile Comisiei în materie de reglementare inteligentă, menite să reducă 
sarcinile birocratice, fără să submineze eficiența legislației; sprijină coerența în materie de 
reglementare și testele de competitivitate îmbunătățită incluse în orientările privind 
evaluarea impactului;
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29. invită Comisia să exploateze puterea internetului în activitățile sale desfășurate în 
contextul supravegherii piețelor, acordând oamenilor posibilitatea de a participa prin 
furnizarea de feedback asupra produselor; 

30. este de părere că actualul regim DPI nu favorizează inovarea; consideră că o transparență 
sporită, o gestionare și practici de autorizare inovatoare pot produce soluții mai rapide pe 
piață;

31. salută recunoașterea problemei reprezentate de grupurile de brevete și de ambuscadele 
realizate cu ajutorul brevetelor; sprijină modificarea sistemului de reglementare în vederea 
stimulării unor regimuri favorabile concurenței, care ar permite acordarea reciprocă de
licențe sau stabilirea unor grupări de brevete;

32. remarcă importanța unei strategii comerciale a UE; solicită Comisiei, împreună cu VP/ÎR, 
să elaboreze o strategie prin care să fie incluse birouri pentru IMM-uri cu ocazia 
misiunilor UE; 

33. recunoaște importanța angajamentului privind parteneriatul transatlantic pentru comerț și 
investiții (TTIP); susține că aceasta ar trebui să încerce eliminarea treptată a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili; militează în favoarea unei noi definiri a similarității produselor 
prin diferențierea lor pe baza amprentei de carbon a acestora; 

34. solicită Comisiei să permită sindicatelor să adreseze reclamații cu caracter comercial;

35. invită Comisia să dezvolte o strategie europeană de export pentru tehnologiile eficiente 
energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor;

Finanțare pentru un reviriment industrial

36. recunoaște existența constrângerilor bancare și impactul acestora, îndeosebi asupra IMM-
urilor; salută Cartea verde a Comisiei privind finanțarea pe termen lung; subliniază 
necesitatea consolidării robusteții sectorului bancar european prin intermediul Basel III, al 
unei uniuni bancare și al MES; 

37. invită Comisia să investigheze modul în care ar putea fi mobilizată piața titlurilor 
garantate cu active în vederea facilitării finanțării IMM-urilor; remarcă rolul pe care 
băncile publice îl pot juca în realizarea de investiții în obligațiuni garantate structurate 
emise de bănci, care combină aceste investiții cu obiective de creditare sporită a IMM-
urilor;

38. invită Comisia să lanseze o comunicare privind finanțarea participativă; solicită Comisiei 
să elaboreze un cadru de reglementare robust privind finanțarea participativă, pe baza unei 
alocări de până la 1 milion EUR pe proiect;

39. invită Comisia să sprijine crearea de piețe locale de obligațiuni pentru IMM-uri;

40. invită Comisia să sprijine dezvoltarea băncilor naționale de investiții pentru IMM-uri și să 
permită celor existente să își extindă activitatea în alte state membre;

41. îndeamnă statele membre să pună pe deplin în aplicare Directiva privind întârzierea 
efectuării plăților;
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42. salută majorarea capitalului BEI; consideră că aceasta ar trebui să își stabilească un 
obiectiv de 60 % investiții în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, până în 2020; 

43. subliniază importanța capitalului de risc și a rețelelor de investitori providențiali; 
consideră că Fondul european de investiții are un rol crucial în dezvoltarea piețelor de 
capital de risc; este de părere că diferențierea, din rațiuni de ordin fiscal, între capital 
propriu și creanțe ar trebui eliminată;

Câștigarea competențelor și a forței de muncă pentru strategia RISE

44. subliniază că strategia RISE reprezintă o oportunitate pentru stabilitatea ocupării forței de 
muncă, cu locuri de muncă bune și o remunerație decentă; subliniază parteneriatul 
indispensabil cu părțile interesate, în special partenerii sociali și organizațiile de tineret, în 
contextul integrării tinerilor pe piața forței de muncă; îndeamnă Comisia și statele membre 
să intensifice dialogul social;

45. remarcă faptul că strategia RISE va necesita un acces mai pronunțat și mai eficient la 
formare, la învățare pe tot parcursul vieții, la formare profesională pentru viitor, la studii 
universitare, precum și un accent puternic pus pe domeniile STIM, sprijin pentru 
antreprenoriat și o „plasă de siguranță” adecvată însoțită de o politică a celei de-a doua 
șanse;

46. subliniază faptul că democratizarea locului de muncă trebuie extinsă și că lucrătorii ar 
trebui să aibă un drept individual la formare;

47. invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a elabora previziuni 
pe termen mediu și lung în ceea ce privește competențele cerute de piața forței de muncă;

48. solicită Comisiei și statelor membre să ia în considerare modelul american de instituire a 
unor fonduri College-to-Career (C2C), în vederea creării de parteneriate între industrie și 
universități, pentru a forma tinerii pentru locuri de muncă în sectoarele emergente; 
remarcă planurile de înființare a unor „colegii tehnice universitare” împreună cu partenerii 
din industrie, pe baza discuțiilor purtate în Regatul Unit;

49. consideră că înființarea de platforme STEM naționale pentru schimbul de bune practici ar 
putea avea efecte benefice în stabilirea obiectivelor STEM;

50. subliniază importanța intensificării mobilității voluntare în rândul tinerilor, prin 
promovarea programului Erasmus pentru toți și eliminarea barierelor existente pentru 
ucenicii, activități de formare și stagii transfrontaliere, precum și prin încurajarea 
transferabilității pensiilor și a drepturilor de protecție socială și a muncii pe întreg 
cuprinsul UE;

51. subliniază necesitatea reducerii ratei abandonului școlar, accentuând faptul că persoanele 
care părăsesc școala necesită oportunități pentru stagii de formare, cum este cazul 
„garanției pentru formare” din Austria;

52. salută deciziile de implementare a garanței pentru tineret și de promovare a Alianței 
europene pentru ucenicii; solicită industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil, locuri de 
muncă sau stagii de calitate și să creeze stagiaturi de calitate remunerate decent; 



PR\936863RO.doc 11/17 PE510.843v01-00

RO

53. evidențiază faptul că statele membre care au sisteme robuste de formare profesională 
prezintă piețe ale forței de muncă puternice în perioade de criză; invită toate statele 
membre să examineze și să introducă astfel de sisteme, în colaborare cu partenerii sociali; 
este conștient de provocarea pe care o reprezintă armonizarea ECVET cu ECTS;

54. consideră că îmbunătățirea imaginii educației și formării profesionale s-ar putea realiza 
prin asocierea sa cu o eventuală tranziție către educația universitară sau altă formă de 
învățământ superior;

55. solicită statelor membre să lanseze facilități de microcredite pentru tineri, în vederea 
promovării antreprenoriatului; 

56. invită statele membre, în dialog cu partenerii sociali, să aibă în vedere politici care să 
flexibilizeze orele de muncă în perioade de recesiuni economice;

O tranziție energetică și a resurselor pentru un reviriment industrial

57. subliniază faptul că resursele și energia reprezintă fundamentul strategiei RISE; militează 
în favoarea unei abordări bazate pe triunghiul rentabilitate–durabilitate–accesibilitate, 
pentru ambele aspecte;

58. salută Foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor; solicită Comisiei să 
includă obiectivele politicii privind deșeurile în semestrul european și în programele 
naționale de reformă; îndeamnă Comisia să creeze în continuare etaloane sectoriale în 
materie de utilizare eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri legate de achiziții publice; 
invită Comisia să promoveze o strategie 3R (reducere, reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global pentru reciclarea ca primă tratare a deșeurilor 
periculoase și pentru materialele DEEE; subliniază faptul că, în unele state, există sisteme 
adecvate de colectare și reciclare în clădiri;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a Directivei privind eficiența energetică și a planurilor 
naționale de acțiune; îndeamnă UE să dea curs raportului Reul privind energia din surse 
regenerabile, stabilind un obiectiv în materie de energie regenerabilă pentru 2030;

60. invită Comisia să reexamineze condițiile aplicabile contractelor energetice pe termen 
lung;

O strategie pentru o relansare a economiilor țărilor din sud

61. militează în favoarea unei abordări bazate pe o politică industrială multiregională care să 
relanseze creșterea în economiile aflate în recesiune; susține o strategie cu valoare 
adăugată ridicată pentru integrarea economiilor sudice în lanțurile valorice mondiale; 

62. constată că sudul Uniunii Europene este afectat de poziția sa periferică; solicită Comisiei 
să promoveze o integrare deplină a infrastructurilor economiilor sudice și subliniază 
necesitatea mobilizării mecanismului Conectarea Europei în acest sens; 

63. subliniază importanța schimburilor de bune practici și a mecanismelor de reproducere a 
piețelor; salută propunerile de intensificare a cooperării, a simbiozei industriale și de 
dezvoltare a unor rețele de servicii de consultanță în materie de utilizare eficientă a 
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resurselor,

64. subliniază faptul că transformarea întreprinderilor de capital în cooperative a avut succes 
în unele regiuni;

65. consideră că economiile țărilor sudice au o poziție strategică deoarece beneficiază de noile 
piețe de export din Maghreb; afirmă necesitatea exploatării spiritului antreprenorial al 
migranților de a crea întreprinderi care să poată avea acces la aceste piețe; salută Misiunea 
pentru creștere condusă de vicepreședintele Tajani;

66. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Expunerea de motive este alcătuită din considerente care, având în vedere constrângerile de 
spațiu, vor fi prezentate sub formă de amendamente la raport. Fiecare considerent, care oferă 
o bază pentru raport, va fi urmat de o explicație detaliată în această secțiune.

A. întrucât UE are nevoie de o strategie care să combată criza economică și financiară 
și să lanseze o nouă dinamică economică;

Criza a dat o lovitură grea economiilor europene. Ea a afectat sectorul industrial, cauzând 
pierderea a 3,8 milioane de locuri de muncă. Ratele șomajului sunt în creștere, îndeosebi 
șomajul în rândul tinerilor. Criza și lipsa unor perspective afectează bunăstarea socială și 
agravează sărăcia. Pentru a depăși aceste provocări, UE are nevoie de o strategie de creștere 
globală.

B. întrucât industria Europei joacă un rol esențial și este o parte importantă a soluției 
la această criză;

Industria europeană este indispensabilă pentru rezolvarea multitudinii de probleme cu care se 
confruntă UE. Ea asigură locuri de muncă, bunuri și servicii, precum și venituri fiscale, și este 
actorul-cheie în tranziția europeană către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
Cu toate că rolul industriei în economia UE a cunoscut un declin relativ în ultimele două 
decenii, industria încă reprezintă 4/5 din exporturile Europei și 80 % dintre investițiile în C-D 
ale sectorului privat (DG ENTR). UE necesită o strategie care să revigoreze economia și care 
să conducă la o renaștere a industriei pentru o Europă durabilă. 

C. întrucât concurenții industriali ai Europei au dezvoltat, de mulți ani, strategii 
industriale robuste;

La nivel internațional, un număr mare de țări și-au dezvoltat propriile strategii industriale. Cel 
mai recent, Japonia a conturat un nou plan industrial. Cu planurile sale cincinale și cu cel mai 
recent Plan pe 2012 pentru industrii emergente strategice naționale, China s-a axat, de 
asemenea, pe politica industrială. Chiar și Statele Unite ale Americii derulează politici 
industriale puternice, fără a utiliza acest termen.

D. întrucât Comisia Europeană trebuie felicitată pentru lansarea unei politici 
industriale prin comunicarea sa care vizează organizarea unui reviriment industrial;

Vreme îndelungată, politica industrială a fost privită cu dispreț în Europa. Prin publicarea 
comunicării sale intitulate „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea 
economiei”, Comisia Europeană și-a asumat un rol de lider pentru un reviriment industrial 
atât de necesar.

E. întrucât viitorul comun al Europei ca poziție industrială depinde de o ofensivă a 
modernizării care să consolideze centrele de inovare și care să elimine deficitele de 
dezvoltare din regiunile cu potențial industrial și structural scăzut;

Europa trebuie să utilizeze în mod corespunzător fondurile publice, să mobilizeze fondurile 
provenite din sectorul privat pentru activități de cercetare și inovare și să încurajeze 
cooperarea transnațională și transregională, prin intermediul grupurilor de întreprinderi 
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inovatoare, al mediului academic și al organizațiilor de cercetare. Această cooperare ar trebui 
să fie însoțită de strategii inteligente în materie de specializare, care să țină seama de 
potențialul fiecărei regiuni și teritoriu. De exemplu, crearea de districte (Italia) vizează 
conectarea și utilizarea în comun a resurselor persoanelor fizice și ale întreprinderilor în 
scopul realizării de proiecte creative noi și al răspândirii acestora pe întreg cuprinsul regiunii.

F. întrucât politica industrială europeană trebuie să găsească combinația optimă de 
politici pentru a îmbunătăți condițiile de aplicare a cadrului, ținând seama de 
diferitele realități și circumstanțe economice și sociale naționale și regionale (inclusiv 
transfrontaliere); politica industrială trebuie integrată într-o piață în care guvernul 
stabilește cadrul de reglementare, dar care nu intervine direct pentru a alege 
câștigătorii;

Cel mai recent raport OCDE intitulat „Perspectivele dezvoltării globale în 2013 – Politici 
industriale într-o lume în schimbare”, publicat la 15 mai 2013, abordează cele trei ingrediente 
de bază care sunt cruciale pentru succesul politicilor industriale de astăzi: investiții în inovare 
și în competențe, acces la finanțare și infrastructură adecvată1. Politicile industriale 
tradiționaliste, bazate în general pe subvenții acordate întreprinderilor, pe proprietatea de stat și
pe protecția tarifelor, poartă riscul de incapacitate guvernamentală, de comportamente de tip 
„rent-seeking” și de perpetuare a intereselor directe, cu costuri pentru producători, 
consumatori și pentru întreaga economie.

G. întrucât disponibilitatea redusă a investițiilor cu limite de credit împiedică inovarea, 
precum și adoptarea de tehnologii eficiente noi; prin urmare, o politică industrială în 
Europa necesită o arhitectură financiară robustă care să promoveze investițiile;

Conform unui document de politică întocmit de centrul de reflecție Bruegel pentru o reuniune 
informală a ECOFIN în 2013, una dintre slăbiciunile structurale binecunoscute ale economiei 
UE o reprezintă investițiile sale insuficiente în cercetare și în capitalul uman, ceea ce 
împiedică tranziția către o economie bazată pe inovare. Din cauza reducerii efectului de levier 
în sectoarele bancare și cele publice, sunt disponibile mai puține resurse financiare, 
împiedicând și mai mult tranziția către o economie inovatoare și durabilă2. În acest context, 
trebuie propuse măsuri de politică pentru a facilita accesul la finanțare și pentru a promova 
investiții pe termen lung în inovare și în tehnologii.

H. întrucât condițiile de finanțare în Europa sudică sunt mai stricte, necesitând soluții 
de finanțare adaptate;

Conform unei prezentări a lui Guntram Wolff (Bruegel) cu ocazia audierii ITRE din 
29 mai 2013, rata dobânzii pentru împrumuturile acordate IMM-urilor în Germania s-a 
apropiat de 3 % în martie 2013, în timp ce în Italia, Portugalia și Spania aceasta era de 6 %. 
De asemenea, prezentarea a reliefat faptul că, la finele anului trecut, IMM-urile germane au 
primit aproape 90 % din finanțarea pe care au solicitat-o, în timp ce IMM-urile din Grecia au 
primit aproximativ 25 %.

I. întrucât UE necesită o abordare bazată pe o politică industrială, care să combine 

                                               
1 OCDE: Perspectivele dezvoltării globale în 2013 – Politici industriale într-o lume în schimbare.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’ 
(Problema creșterii economice a Europei: ce este de făcut?), Bruegel Policy Brief, aprilie 2013.
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competitivitatea, durabilitatea și munca decentă, pentru a răspunde marilor 
provocări ale societății;

Este clar că politica industrială a Uniunii Europene trebuie să fie orientată către soluționarea 
marilor provocări ale societății, conform Strategiei Europa 2020, și să fie compatibilă cu
triunghiul strategic al durabilității, competitivității și muncii decente. Parlamentul European a 
recunoscut acest lucru în Rezoluția sa din 2011 referitoare la o politică industrială pentru era 
globalizării1.

J. întrucât productivitatea muncii s-a dezvoltat mult mai rapid în ultimele decenii decât 
productivitatea resurselor, estimările arătând că forța de muncă reprezintă mai 
puțin de 20 % din valoarea unui produs, iar resursele reprezintă 40 % din aceasta;

Conform Biroului Federal de Statistică din Germania, în cadrul structurii costurilor sectorului 
de producție, costurile materiilor prime reprezintă 43 %, iar costurile cu personalul 
aproximativ 18 %, în timp ce costurile energetice se situează la 2 %2. Parlamentul European a 
recunoscut acest lucru în Rezoluția sa din 2011 referitoare la o strategie eficientă privind 
materiile prime pentru Europa3.

K. întrucât, în fața provocărilor globale, dacă industria europeană intenționează să își 
mențină competitivitatea în viitor, este esențial ca eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor să stea la baza reînnoirii industriale europene;

În foia sa de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor, Comisia Europeană a subliniat 
că, numai în Germania, câștigurile provenite din utilizarea eficientă a resurselor în sectorul de 
producție ar putea să genereze economii de costuri între 20 % și 30 %. Un alt studiu, efectuat 
în Regatul Unit, a estimat la 23 miliarde GBP economiile datorate măsurilor de utilizare 
eficientă a resurselor cu costuri scăzute sau zero4. Întrucât Europa nu poate concura cu țările 
emergente în materie de salarii, ea trebuie să se axeze pe reducerea costurilor asociate energiei 
și resurselor, prin utilizarea criteriilor de eficiență. Raportul din 2012 al Comisiei Europene 
privind competitivitatea a subliniat rolul pozitiv pe care ecoinovarea și eficiența energetică și 
a resurselor îl au asupra competitivității UE. De asemenea, UE are o poziție de lider în ceea ce 
privește internaționalizarea și fluxurile transfrontaliere de ecoinvestiții și de ecoinovații. Acest 
aspect este deosebit de important având în vedere faptul că întreprinderile ecoinovatoare au, 
în general, mai mult succes decât întreprinderile inovatoare convenționale.

L. întrucât Uniunea Europeană necesită o strategie industrială ambițioasă, ecoeficientă 
și durabilă pentru a restabili capacitatea de producție și a genera locuri de muncă 
înalt calificate și bine plătite;

Cifrele menționate mai sus au subliniat deja modul în care o strategie industrială europeană 
ecologică bazată pe eficiența energetică și a resurselor ar spori competitivitatea prin reducerea 
semnificativă a costurilor. În același timp, o astfel de strategie ar restabili capacitatea de 
                                               
1 Rezoluția Parlamentului European referitoare la o politică industrială pentru era globalizării, 3 februarie 2011.
2 Prezentare din partea dr. Christian Kühne în cadrul Mesei rotunde privind politica industrială din 
24 aprilie 2013, organizată de deputatul în PE Reinhard Bütikofer. Prezentare powerpoint disponibilă la cerere.
3 Rezoluția Parlamentului European referitoare la o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa, 
25 iulie 2011.
4 Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, 20 septembrie 2011.
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producție și ar asigura noi locuri de muncă. Numai în Germania, câștigurile provenite din 
utilizarea eficientă a resurselor ar putea crea până la 1 milion de locuri de muncă1. Un studiu 
realizat de societatea de consultanță Ecofys a reliefat, de asemenea, că o punere în aplicare 
eficientă a directivei privind proiectarea ecologică ar crea economii nete de 90 de milioane 
EUR pe an pentru consumatorii și întreprinderile europene, reducând dependența de gazele 
naturale din Rusia cu peste 50 %. Dacă aceste economii ar fi reinvestite în economie, ele ar 
crea încă un 1 milion de locuri de muncă2. Prin urmare, Parlamentul European a invitat 
Comisia Europeană să elaboreze o strategie industrială europeană ambițioasă, ecoeficientă și 
ecologică3.

M. întrucât numai eficiența energetică și sectoarele surselor regenerabile de energie ar 
putea crea 5 milioane de locuri de muncă până în 2020;

În comunicarea sa referitoare la o redresare generatoare de locuri de muncă, Comisia 
Europeană a afirmat clar că numai sectoarele energiei regenerabile și eficienței energetice au 
potențialul de a crea 5 milioane de locuri de muncă până în 20204.

N. întrucât Uniunea Europeană posedă și o imensă capacitate de inovare, șase state 
membre ale UE situându-se printre primele 10 dintre cele mai inovatoare 50 de țări 
din lume;

Indicele de inovare Bloomberg a relevat faptul că printre primele 10 țări cele mai inovatoare 
din lume figurează șase state membre ale UE (Germania, Finlanda, Suedia, Austria, 
Danemarca, Franța)5. Aceasta evidențiază faptul că UE are deja atuuri puternice atunci când 
vine vorba de inovare și C-D, însă accentuează în același timp decalajul între aceste state 
membre și alte state și, prin urmare, readuce în discuție necesitatea unei strategii de inovare 
ambițioase, nu numai pentru a păstra atuul existent, ci și pentru a crește capacitățile de inovare 
ale tuturor statelor membre.

O. întrucât politica industrială este o chestiune transversală și, prin urmare, Comisia 
Europeană trebuie să își integreze în mod clar politica industrială în Strategia 
Europa 2020, în elaborarea Foii de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon până în 2050, în inițiativele industriale cuprinse în Planul SET și în 
viziunea pentru 2050 a Foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

Este clar faptul că politica industrială necesită o abordare orizontală. Comisia Europeană a 
recunoscut acest lucru în recenta sa Actualizare a comunicării privind politica industrială, 
afirmând că „politicile comunitare trebuie să fie coordonate și sincronizate în mod 
corespunzător” și că „succesul politicii industriale se bazează în mare măsură pe capacitatea 
noastră de a valorifica sinergiile”. Rezoluția Parlamentului European referitoare la o „Politică 
industrială pentru era globalizării”, adoptată de PE la 3 februarie 2011 în acest context, a 
îndemnat, de asemenea, Comisia Europeană să își integreze politica industrială în Foaia de 
parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în Planul SET și în Foaia de 

                                               
1 Ibid.
2 Beneficiile economice ale Directivei UE privind proiectarea ecologică, ECOFYS, aprilie 2012.
3 Rezoluția Parlamentului European referitoare la o politică industrială pentru era globalizării, 3 februarie 2011.
4 Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”, 18 aprilie 2012.
5 Indicele de inovare Bloomberg, 2013.
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parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

P. întrucât o politică industrială europeană necesită mână de lucru puternică, în timp 
ce, în medie, doar 7 % din mâna de lucru slab calificată a beneficiat de formare,

Mâna de lucru europeană trebuie să fie pregătită pentru viitoarele oportunități de ocupare a 
forței de muncă și pentru dinamica schimbătoare a pieței. Este deosebit de imperios să se 
abordeze acest aspect pentru mâna de lucru slab calificată care nu a urmat o formare. În acest 
context, dreptul la formare este esențial.


