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SUGESTII

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

1. consideră că „politica industrială europeană în epoca globalizării” îşi poate atinge 
obiectivele doar dacă se referă la măsura în care politicile comunitare sunt adaptate la 
provocările cu care se confruntă în prezent şi cu care se vor confrunta în următorii ani 
regiunile europene şi industriile lor locale; în această privinţă, subliniază faptul că 
impactul schimbărilor climatice, demografice şi energetice trebuie să fie analizat în 
continuare în ceea ce priveşte dimensiunea regională a acestora, luând în considerare 
disparităţile regionale potenţiale pe care le vor genera aceste provocări, afectând astfel 
creşterea omogenă a industriilor UE;

2. ia act de faptul că marea majoritate a pieţei noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici şi mijlocii: orice strategie integrată privind viitorul industriilor europene 
trebuie, prin urmare, să se concentreze în principal pe o abordare consolidată în ceea ce 
priveşte IMM-urile, ca factor esenţial pentru coeziunea teritorială;

3. subliniază importanţa punerii în aplicare depline a Legii europene privind întreprinderile 
mici (Small Business Act) ca un mijloc de reducere a sarcinii administrative şi de 
promovare a rolului IMM-urilor pe piaţa internă; salută crearea unui forum permanent al 
IMM-urilor cu privire la accesul la oportunităţile de finanţare şi solicită o strategie 
integrată pentru finanţarea IMM-urilor în cadrul UE;

4. subliniază faptul că criza economică globală afectează ratele de ocupare a forţei de muncă 
în toată Europa, agravând astfel perspectivele socio-economice ale UE şi sporind 
disparităţile regionale; în acest sens, subliniază că un sector industrial echitabil şi durabil 
este esenţial pentru viitorul tuturor lucrătorilor europeni;

5. solicită o nouă abordare a unei politici industriale durabile, aşa cum se menţionează în 
Strategia UE 2020, şi subliniază necesitatea elaborării de către Comisie, împreună cu 
Parlamentul European şi cu Consiliul a unei strategii industriale integrate, în conformitate 
cu dispoziţiile prevăzute de strategia pentru o mai bună legiferare;

6. ia act de faptul că consolidarea dialogului constructiv cu părţile interesate este un factor 
esenţial pentru punerea în aplicare a bunelor practici în rândul industriilor europene şi 
pentru sporirea monitorizării comune şi a evaluării măsurilor anticipate, bazate pe o 
abordare regională;

7. recunoaşte că cercetarea şi inovarea reprezintă o necesitate împărtăşită de întregul spectru 
al industriei şi este de părere că diversele instrumente ale UE pentru coeziune, cercetare şi 
inovare trebuie să fie puse în aplicare într-o manieră integrată, care să garanteze 
eficacitatea acestora; subliniază nevoia de a căuta sinergii între aceste instrumente şi 
solicită un buget majorat pentru aceste instrumente financiare;

8. indică faptul că cercetarea şi inovarea sunt abordate cel mai eficient la nivel regional, în 



PE450.689v01-00 4/4 PA\834081RO.doc

RO

apropierea unor actori precum universităţile, organizaţiile publice de cercetare şi industrie, 
prin promovarea parteneriatelor cu privire la transferul de cunoştinţe şi prin schimbul de 
bune practici între regiuni; în această privinţă, invită Comisia să investească în grupurile şi 
reţelele de inovare, prin intensificarea cooperării cu Banca Europeană de Investiţii şi în 
cadrul unui grup operativ permanent pentru politica industrială;

9. subliniază că accentuarea disparităţilor regionale în ceea ce priveşte potenţialul de 
cercetare şi dezvoltare reprezintă o provocare care trebuie abordată nu numai în cadrul 
politicii de coeziune, ci şi prin intermediul politicii de cercetare şi inovare;

10. subliniază importanţa unui plan bine echilibrat şi durabil de eficienţă a resurselor ca 
instrument care să ghideze industriile UE spre o strategie industrială competitivă, sporind 
astfel competitivitatea sectorului nostru industrial, comparativ cu alte pieţe, cum ar fi SUA 
şi China, care au stabilit obiective ambiţioase privind produsele de mediu; subliniază 
faptul că standardele de mediu referitoare la materii prime şi auxiliare, precum şi cele 
privind securitatea alimentării cu energie, trebuie să conducă la o coeziune teritorială 
sporită şi nu la creşterea disparităţilor dintre regiunile centrale şi ultraperiferice, ţinând 
cont în mod special de regiunile periferice şi necesităţile acestora;

11. constată că o strategie integrată pentru industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depăşirea deficitului de competenţe care afectează IMM-urile şi industria. În acest sens, 
subliniază necesitatea unor iniţiative consolidate în vederea îmbunătăţirii predării 
disciplinelor STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) la toate nivelurile, 
promovând în acelaşi timp calificări direcţionate suplimentare superioare, care să fie 
coordonate şi bine orientate; invită statele membre să includă calificări profesionale pentru 
antreprenoriat în programele universitare şi în alte cursuri de învăţământ superior; 
subliniază necesitatea de a revizui Fondul social european, în conformitate cu cerinţele 
revizuite ale sectorului industrial referitoare la competenţe;

12. subliniază faptul că statele membre pot realiza mai bine o creştere durabilă şi echitabilă în 
sectorul industrial prin intermediul principiului reciprocităţii politicilor comerciale; 
constată că reţelele regionale şi grupurile de întreprinderi competitive nu trebuie să fie 
afectate în mod nefavorabil de norme şi prevederi comerciale diferite;

13. subliniază diferenţele regionale în dezvoltarea industrială şi solicită ca acestea să fie, de 
asemenea, pe deplin încorporate în noua politică industrială durabilă; invită totodată 
Comisia să adopte o abordare integrată bazată pe guvernanţa pe mai multe niveluri şi 
reaminteşte necesitatea de a ţine seama de circumstanţele sociale şi economice diferite ale 
celor trei tipuri de regiuni (de convergenţă, tranziţie şi competitivitate), precum şi de 
variaţiile capacităţii creative şi inovatoare şi ale spiritului antreprenorial.


