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SUGESTII

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

1. recunoaște contribuția industriei europene la idealul de coeziune socio-economică și 
teritorială și consideră că o industrie prosperă este o condiție deosebit de importantă 
pentru a asigura creșterea economică și stabilitatea socială a regiunilor Europei;

2. consideră că „politica industrială europeană în epoca globalizării” își poate atinge 
obiectivele doar dacă face referire la măsura în care politicile Uniunii sunt adaptate la 
provocările cu care se confruntă în prezent și cu care se vor confrunta în următorii ani 
regiunile europene și industriile lor locale, și numai în măsura în care politicile europene 
respective vor duce la o creștere a eficacității și competitivității IMM-urilor, care sunt 
actorii principali ai industriei europene; în această privință, subliniază faptul că impactul 
schimbărilor economice, climatice, demografice și energetice trebuie să fie analizat în 
continuare în ceea ce privește dimensiunea regională a acestora, luând în considerare 
disparitățile regionale potențiale pe care le vor genera aceste provocări, afectând astfel 
creșterea omogenă a industriilor UE; subliniază rolul determinant al regiunilor pentru 
impulsionarea procesului de conversie ecologică a industriei și promovarea dezvoltării 
energiilor regenerabile;

3. recunoaște tripla provocare cu care se confruntă politica industrială a UE:

(i) transformarea economiilor Europei centrale și de est în economii orientate spre piață;

(ii) încetinirea recentă a activității economice;

(iii) asigurarea viitorului producției industriale;

consideră, prin urmare, că măsurile ce vor trebui adoptate ar trebui să urmărească:

(i) liberalizarea și ameliorarea cadrului general al industriei și economiei în cadrul 
Uniunii;

(ii) eliminarea reglementărilor și intervențiilor neesențiale care fragilizează poziția 
industriei UE față de concurența de pe piața mondială;

(iii) mobilizarea potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare;

4. ia act de faptul că marea majoritate a pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii și că acestea joacă un rol important pentru stimularea creșterii 
economice locale și crearea de locuri de muncă care nu sunt vulnerabile la relocare: orice 
strategie integrată privind viitorul industriilor europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare consolidată în ceea ce privește IMM-urile ca factor 
esențial pentru competitivitatea economică și pentru coeziunea teritorială, acordând 
atenție, măcar într-o anumită măsură, condițiilor de activitate ale actorilor de talie 
mondială care joacă, la rândul lor, un rol important în regiuni și care au o mare importanță 
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pentru competitivitatea Europei la nivel internațional; prin urmare, solicită să se continue 
procesul de simplificare a procedurilor de obținere a finanțărilor europene și ca IMM-urile 
să fie beneficiarii direcți ai acestui proces;

5. subliniază importanța punerii în aplicare depline a Legii europene privind întreprinderile 
mici (Small Business Act) ca un mijloc de reducere a sarcinilor administrative și de 
promovare a rolului IMM-urilor pe piața internă; salută crearea unui forum permanent al 
IMM-urilor cu privire la accesul la oportunitățile de finanțare și solicită o strategie 
integrată pentru a facilita în mod real obținerea de finanțări pentru IMM-uri în cadrul UE;

6. subliniază faptul că criza economică globală afectează ratele de ocupare a forței de muncă 
în toată Europa, agravând astfel perspectivele socio-economice ale UE și crescând 
numărul disparitățile regionale; în acest sens, subliniază că existența unui sector industrial 
competitiv, diversificat, echitabil și durabil, care să se bazeze înainte de toate pe IMM-uri 
dinamice și competitive, este esențial pentru viitorul tuturor lucrătorilor europeni; 
recomandă exploatarea experienței și competențelor persoanelor cu vechime în muncă 
pentru a asigura predarea ștafetei către generațiile tinere;

7. semnalează faptul că extinderea în perioadă de criză a economiei subterane și a 
activităților nedeclarate este un element important de denaturare a concurenței; solicită 
autorităților competente ale statelor membre să ia măsurile necesare pentru a lupta 
împotriva acestui fenomen;

8. solicită utilizarea unei noi abordări spre o politică industrială durabilă, așa cum se 
menționează în Strategia UE 2020, și subliniază necesitatea elaborării de către Comisie, 
împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul și prin consultarea regulată a 
industriilor implicate, a unei strategii industriale integrate, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute de strategia pentru o mai bună legiferare;

9. subliniază că autoritățile publice regionale și locale contribuie activ la susținerea 
activităților industriale, fie prin subvenții pentru întreprinderile inovatoare, fie prin acțiuni 
de formare și de perfecționare a lucrătorilor; constată că fondurile structurale pot fi 
folosite pentru a cofinanța aceste acțiuni și consideră că rolul acestora în politica 
industrială la nivel regional și local ar trebui consolidat și mai mult pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor strategiei UE 2020;

10. este preocupat de faptul că sunt puține cazuri în care întreprinderile utilizează fondurile 
structurale pentru finanțarea proiectelor inovatoare; consideră că autoritățile de 
administrare ar trebui să se străduiască să informeze mai bine întreprinderile în legătură cu 
programele lor operaționale și să le acorde tot sprijinul necesar pentru lansarea propriilor 
proiecte;

11. ia act de faptul că este esențial să se consolideze dialogul constructiv cu părțile interesate 
pentru a pune în aplicare bunele practici în rândul industriilor europene și a înmulți 
cazurile de monitorizare și evaluare în comun a măsurilor anticipate, pe baza unei abordări 
regionale;

12. recunoaște că cercetarea și inovarea reprezintă elemente a căror necesitate este împărtășită 
de întregul spectru al sectorului industrial și este de părere că diversele instrumente ale UE 
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pentru coeziune, cercetare și inovare ar trebui să fie puse în aplicare de o manieră 
integrată, care să garanteze eficacitatea acestora; subliniază nevoia de a căuta sinergii între 
aceste instrumente;

13. subliniază necesitatea susținerii IMM-urilor care desfășoară activități inovatoare prin 
politici și acțiuni coordonate la nivel național și european, în strânsă concordanță cu 
cerințele de dezvoltare ale actorilor din industrie și economie, în vederea aplicării pe scară 
mai largă a rezultatelor activităților de cercetare și inovare pentru dezvoltarea potențialului 
competitiv al industriei UE;

14. subliniază faptul că cercetarea și inovarea sunt abordate în mod adecvat la nivel regional, 
datorită proximității unor actori precum universitățile, organizațiile publice de cercetare, 
IMM-urile și industriile, prin promovarea parteneriatelor în domeniul transferului de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și rețelele de inovare, inclusiv în cele mici și medii, 
prin mobilizarea deplină a părților interesate și prin intensificarea cooperării cu Banca 
Europeană de Investiții și în cadrul unui grup operativ permanent pentru politica 
industrială;

15. solicită, prin urmare, depunerea de eforturi concertate pentru exploatarea și îmbogățirea 
competențelor științifice și tehnologice disponibile deja în regiuni, în special în domeniul 
tehnologiilor-cheie, și acordarea unei importanțe mai mari politicilor referitoare la polurile 
de competitivitate;

16. subliniază că structurile regionale participă în mod semnificativ la consolidarea industriei 
europene; consideră, prin urmare, că ar trebui acordat un sprijin mai eficient polurilor și 
rețelelor de inovare, în special în domeniul tehnologiilor-cheie, pentru a facilita, de o 
manieră coordonată, transferul de cunoștințe, cercetarea, îmbunătățirea competențelor și 
dezvoltarea infrastructurilor;

17. subliniază că accentuarea disparităților regionale în ceea ce privește potențialul de 
cercetare și dezvoltare reprezintă o provocare care trebuie abordată nu numai în cadrul 
politicii de coeziune, ci și prin intermediul politicii de cercetare și inovare; solicită, în 
această privință, realocarea finanțărilor în cadrul acelorași programe operaționale pentru a 
sprijini inovarea și pentru a consolida transformarea rezultatelor cercetării în produse 
introduse pe piață, spre binele societății;

18. subliniază că introducerea progresivă a infrastructurilor digitale și a tehnologiilor 
inovatoare potrivite este un element strategic pentru creșterea competitivității regiunilor și 
a industriilor Uniunii; subliniază că sectorul IT&C joacă un rol-cheie pentru creșterea 
productivității altor sectoare industriale; subliniază că infrastructuri moderne de 
comunicare cu capacitate mare de transmisie ar trebui construite cu precădere în regiunile 
slab deservite; subliniază că aceste măsuri ar putea contribui la instaurarea unui climat 
favorabil pentru investițiile publice și private și, fapt important, să ajute la creșterea 
calității competențelor digitale ale întreprinderilor;

19. subliniază importanța unui plan bine echilibrat și durabil privind eficiența resurselor, 
precum și a inițiativelor care urmăresc instituirea unei piețe UE integrate și liberalizate a 
energiei care să ghideze industriile UE spre o strategie industrială competitivă; 
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reamintește că Uniunea ar trebui să perceapă acest lucru ca pe o provocare și, în 
consecință, să caute să elaboreze o politică regională a inovării, bazată pe potențialul 
obiectiv al fiecărei regiuni, în special în domeniul politicii industriale durabile; subliniază 
faptul că standardele de mediu referitoare la materiile prime și auxiliare, precum și cele 
privind securitatea aprovizionării cu energie și a transportului, ar trebui să conducă la o 
coeziune socială, economică și teritorială sporită și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și ultraperiferice, ținând cont în mod special de regiunile ultraperiferice, 
precum și de insule și de necesitățile acestora; solicită, în acest scop, ca în aceste regiuni 
să se adopte o politică industrială capabilă să promoveze sectoarele cu potențialul cel mai 
ridicat, cum ar fi turismul, energiile regenerabile și activitățile de cercetare și inovare 
legate de sectorul maritim și de cel agricol;

20. subliniază faptul că mediul global de afaceri este în continuă schimbare și că, pentru a 
face față provocărilor actuale și viitoare, sunt necesare investiții adecvate pentru 
dezvoltarea si adaptarea infrastructurii si a serviciilor legate de transport, comunicații și 
energie;

21. constată că o strategie integrată pentru industriile UE ar trebui să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe; în acest sens, subliniază necesitatea unor inițiative 
consolidate care să vizeze îmbunătățirea difuzării informației și modalității de predare a 
disciplinelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) la toate nivelurile, 
promovând în același timp calificări superioare suplimentare, care să fie coordonate și 
direcționate; subliniază necesitatea unei abordări globale care să vizeze îmbunătățirea 
competențelor profesionale în domeniul energiilor regenerabile, al proceselor industriale 
ecologice și al transportului; invită statele membre să includă calificări profesionale pentru 
antreprenoriat în programele universitare și în alte cursuri de învățământ superior; 
subliniază că Fondul social european trebuie să se adapteze la cerințele evolutive ale 
sectorului industrial;

22. subliniază faptul că statele membre pot asigura mai ușor dezvoltare durabilă și echitabilă a 
sectorului industrial prin aplicarea principiului reciprocității politicilor comerciale; 
consideră că rețelele regionale și grupurile de întreprinderi competitive nu ar trebui să fie 
afectate în mod nefavorabil de norme și prevederi comerciale diferite, care afectează cu 
precădere IMM-urile;

23. subliniază diferențele regionale în ceea ce privește dezvoltarea industrială și solicită ca și 
acestea să fie pe deplin încorporate în noua politică industrială durabilă; invită totodată 
Comisia să adopte o abordare integrată bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri și 
reamintește necesitatea de a ține seama de circumstanțele sociale și economice diferite la 
nivelul regiunilor europene, precum și de variațiile capacității creative și inovatoare și ale 
spiritului antreprenorial.

24. subliniază importanța sectorului turistic în Uniunea Europeană, prima destinație turistică a 
lumii, și în anumite regiuni în care constituie principalul pilon al activității economice; 
susține strategia Comisiei Europene de a crește competitivitatea sectorului turistic prin 
măsuri în domeniul calității și durabilității și prin consolidarea imaginii Europei ca 
destinație turistică;

25. subliniază faptul că o guvernanță bine organizată la mai multe niveluri este esențială 
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pentru a asigura o politică industrială europeană eficientă în era globalizării. 
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