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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că criza economică a avut un grav impact economic, social și teritorial, 
conducând la importante diferențe între statele membre; reamintește că, de la începutul 
crizei, au fost pierdute cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă în UE în sectorul 
manufacturării1;

2. subliniază faptul că sectorul industrial reprezintă una dintre pietrele angulare ale coeziuni 
economice și sociale în Europa, dat fiind că aproape 80% din exporturile europene depind 
de sectorul industrial, acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile în cercetare și dezvoltare 
în Europa2; 

3. consideră că măsurile de austeritate în vigoare în mai multe state membre au avut un 
impact negativ asupra structurilor industriale, ceea cea condus la reducerea bruscă a 
investițiilor și la un acces mai dificil la finanțare pentru producători;

4. consideră că toate noile proiecte și investițiile promovate din fonduri UE ar trebui să 
prevadă o clauză de angajare și obligația de a crea noi locuri de muncă de calitate;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și publice, fără de care va fi imposibilă atingerea 
obiectivului de ridicare a contribuției sectorului industrial la PIB până la 20% până în 
2020; reamintește că toate investițiile și proiectele ar trebui să îmbunătățească protecția 
mediului;

6. solicită o strategie industrială incluzivă care să rezolve problema șomajului și să asigure 
creșterea economică, mai multe locuri de muncă cu drepturi mai bune pentru lucrători și 
acces la structurile de sănătate publică și educație, ca mijloc pentru atingerea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale necesare în UE; consideră că obiectivul final ar trebui să 
fie dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

                                               
1  Tabloul de bord al performanței industriale 2013, Document de lucru al serviciilor Comisiei, p. 6.
2  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor „Pentru o renaștere industrială europeană” (COM(2014)0014), p. 3.


