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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. subliniază că, deși sectorul industrial a suferit foarte mult de pe urma consecințelor crizei 
economice actuale, el rămâne fără îndoială bunul principal al UE la nivel internațional și 
forța motrice principală pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind 
creșterea economică, locurile de muncă, inovarea, cercetarea, dezvoltarea, durabilitatea și 
competitivitatea; atrage atenția asupra faptului că producția industrială globală este în 
prezent cu 10 % mai scăzută decât înaintea crizei, iar în sectorul industrial s-au pierdut 
peste 3 milioane de locuri de muncă; ia act totuși de riscul accentuării deficitului de forță 
de muncă specializată pe meserii necesare pentru dezvoltarea durabilă;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că multe regiuni industriale tradiționale ale 
Europei se confruntă cu o dezindustrializare masivă; consideră că fostele regiuni 
industriale pot contribui semnificativ la reindustrializare; subliniază, în acest context, că 
fostele regiuni industriale au ieșit din atenția opiniei publice și că, având în vedere 
provocările specifice, ar trebui puse la dispoziție oportunități de investiții suficiente pentru 
strategii specifice de dezvoltare regională; susține, în acest context, inițiativele 
„reshoring” de reîntoarcere a producției și a serviciilor din țările terțe;

3. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la consecințele negative ale crizei economice 
și financiare, la scăderea investițiilor și la inegalitățile tot mai profunde din UE, în special 
cele dintre regiuni, în ceea ce privește productivitatea, competitivitatea și prosperitatea; 
subliniază că este esențial să se adopte măsuri politice ferme și să se aloce resurse 
financiare adecvate pentru sprijinirea unei renașteri a industriei pentru o Europă durabilă, 
bazată, printre altele, pe industriile culturale și creative și pe noile tehnologii precum 
nanotehnologii, biotehnologii și microelectronică; susține că, în caz contrar, declinul brusc 
al producției industriale va avea un puternic efect negativ nu numai asupra producției din 
UE, ci și asupra coeziunii sale sociale și teritoriale, iar „prăpastia tehnologică” dintre UE 
și celelalte centre de înaltă tehnologie, adică Statele Unite și țările BRICS, se va adânci 
periculos de mult;

4. subliniază că viitoarea politică de coeziune va fi una dintre principalele politici ale UE 
care va promova inovarea industrială prin specializare inteligentă, în vederea lansării unui 
răspuns la provocările legate de sursele durabile de energie, schimbările climatice și 
utilizarea eficientă a resurselor materiale și umane; consideră, așadar, că este esențial să se 
asigure un sprijin din partea viitoarei politici de coeziune și a fondurilor structurale și de 
investiții europene pentru reindustrializarea UE și a regiunilor sale prin intermediul unei 
politici industriale cu adevărat moderne care trebuie să fie favorabilă incluziunii, durabilă, 
eficientă din punct de vedere energetic și foarte competitivă; solicită o mai bună 
coordonare și sinergii mai bune între politica de coeziune și programele Orizont 2020 în 
vederea înființării de incubatoare regionale și a maximizării inovării la nivel regional;

5. subliniază că particularitățile regiunilor și punctele lor forte specifice trebuie luate în 
considerare la planificarea strategiilor de dezvoltare industrială regională pentru fiecare 
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regiune și fiecare sector, în vederea atingerii unui nivel ridicat de specializare în industria 
Europei;

6. subliniază că zonele de frontieră se confruntă adesea cu deficite industriale similare ca 
urmare a caracteristicilor teritoriale comune pe care aceste zone le partajează; invită 
Comisia, statele membre și autoritățile locale și regionale să elaboreze strategii de 
reconversie industrială transfrontalieră, care au ca scop să instituie clustere 
transfrontaliere, precum și să dezvolte strategii comune de formare și ocupare a forței de 
muncă la un nivel adecvat centrelor de populație transfrontaliere;

7. subliniază că, la nivelul UE și în cadrul programelor naționale de reformă, trebuie să se 
prevadă strategii clare referitoare la politica de competitivitate industrială prin intermediul 
unei abordări teritoriale și strategice mai bine definite, care să includă stabilirea de 
priorități în ceea ce privește: facilitarea accesului la modalități de finanțare și de 
microcreditare, sprijinul pentru cercetare și dezvoltare, educație, formare profesională și 
învățare pe tot parcursul vieții, simplificarea administrativă și consolidarea capacităților 
pentru a permite întreprinderilor să își desfășoare activitățile la cele mai mici costuri 
posibile, reglementările clare de mediu, reducerea impozitării veniturilor salariale, o mai 
mare flexibilitate pe piața muncii, îmbunătățirea infrastructurilor ecologice, implicarea în 
mai mare măsură a autorităților locale și regionale și coordonarea acestora, precum și a 
părților interesate publice și private și un sprijin puternic pentru IMM-uri, antreprenori și 
întreprinderile sociale; consideră că se va realiza o abordare mai coordonată între diferite 
niveluri ale administrației publice și părțile interesate prin includerea în acordurile de 
parteneriat a pactelor și instrumentelor teritoriale propuse pentru a reuni acești actori, în 
vederea axării acțiunilor și a resurselor lor financiare pe obiectivele și scopurile Strategiei 
Europa 2020 și a coordonării lor;

8. consideră că procesul de reindustrializare al Europei trebuie să fie însoțit de eforturi de
creare de locuri de muncă pentru tineri, iar pentru aceasta trebuie să se coreleze strategiile 
comunitare de ocupare a forței de muncă și necesitățile viitoare ale industriei europene, să 
se elaboreze programe regionale și naționale menite să asigure tinerilor o educație 
tehnologică de înaltă calitate și să se promoveze dezvoltarea spiritului antreprenorial în 
rândul tinerilor prin accesul la fonduri europene și prin consiliere în afaceri;

9. reamintește că economiile regionale reprezintă un element-cheie în obținerea unei creșteri 
economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii, dat fiind faptul că dispun atât de 
cunoștințele necesare, cât și de capacitatea de a mobiliza părțile interesate locale în 
conformitate cu particularitățile regionale; reamintește importanța crucială a conectării 
agendelor de inovare și durabilitate la nivel regional, național și european prin dezvoltarea 
unor strategii de cercetare și inovare regionale și naționale puternice pentru specializarea 
inteligentă (RIS3);

10. consideră că, pentru asigurarea unui sprijin mai bine definit din partea fondurilor 
structurale și de investiții europene în cadrul unei abordări strategice și integrate, 
realizarea strategiilor RIS3 ar trebui menținută ca o condiție prealabilă pentru acordarea 
de finanțare în vederea îndeplinirii obiectivului referitor la cercetare, dezvoltare și inovare 
din cadrul viitoarei politici de coeziune; subliniază că aceste strategii RIS3, care se 
bazează pe avantajele comparative ale regiunilor, vor promova măsuri care contribuie la 
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creșterea productivității, vor atrage capital public și privat datorită unui ridicat efect de 
levier și vor ajuta regiunile să își axeze resursele pe un număr limitat de priorități esențiale 
în vederea utilizării mai eficiente a fondurilor disponibile;

11. subliniază că autoritățile naționale și regionale trebuie să considere inovarea economică, 
socială și de mediu ca fiind centrală pentru strategiile lor de dezvoltare durabilă pe termen 
lung, acționate de rețele puternice, de schimbul de cunoștințe și de ecosisteme de 
gestionare și inovare și alcătuite din clustere de IMM-uri și industrii cu un nivel ridicat de 
specializare; sprijină dezvoltarea de parcuri industriale prin cooperarea dintre autoritățile 
naționale și locale, agenții economici și organizațiile de cercetare și dezvoltare;

12. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; invită statele membre și Comisia să sprijine industriile, în 
special IMM-urile, să exporte și să internaționalizeze; subliniază că este necesar și 
important să se elaboreze standarde europene care să fie aplicate pe larg și să fie apărate 
de UE la nivelul pieței mondiale, în special în ceea ce privește răspunderea socială și de 
mediu, astfel încât măsurile inovatoare aplicate de întreprinderile europene să nu aibă ca 
efect penalizarea acestora din urmă, ci să devină treptat standarde mondiale, în special 
prin aplicarea principiului reciprocității;

13. este profund îngrijorat cu privire la impactul negativ al crizei economice și financiare 
asupra capacității regiunilor UE de a finanța investițiile productive pentru o creștere 
economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, expunând astfel unui risc ridicat 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

14. solicită Comisiei să propună un impozit ecologic și social minim pe importuri din țări terțe 
pentru a îndeplini standardele sociale și de mediu europene pe care industriile UE trebuie 
să le respecte;

15. consideră că, alături de subvenții, trebuie acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, garanțiilor și altor forme de instrumente de inginerie 
financiară în cadrul competitivității industriei UE; solicită ca instrumentele financiare să 
fie utilizate corect prin combinarea diferitelor forme de sprijin financiar, atât direct, cât și 
indirect, și prin crearea de sinergii între acestea, în special între cele care se află la 
dispoziția IMM-urilor și a întreprinderilor sociale, pentru a oferi un acces la finanțare mai 
bine adaptat pentru fiecare caz concret; susține că este necesară o coordonare mai intensă 
a politicilor UE individuale și a diferitelor surse de finanțare pentru reindustrializarea 
europeană, în conformitate cu normele din pachetul legislativ al politicii de coeziune 
pentru 2014-2020; 

16. consideră că investițiile publice și private sunt esențiale în cadrul unei strategii globale 
pentru creștere economică, dată fiind actuala criză financiară, economică și socială; 
sprijină, în acest sens, reforma generală a regimului de ajutoare de stat prin aplicarea unei 
abordări cu o bază socială și economică mai solidă și printr-o mai mare flexibilitate a 
normelor de concurență, astfel cum sunt prevăzute la articolele 101 și 102 din TFUE; 
reamintește importanța considerării îndeaproape a calității și a eficienței cheltuielilor 
publice.
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