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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât sectorul industrial din UE ar trebui sprijinit în perioada de redresare ulterioară 
pandemiei de COVID-19, într-un mod care să conducă la o tranziție către o industrie 
rezilientă, sustenabilă, cu poluare zero, circulară, neutră din punct de vedere climatic, 
digitalizată și competitivă, iar toate sectoarele ar trebui să contribuie la obiectivul de a 
realiza neutralitatea climatică până în 2050, cel târziu, și la protecția mediului;

B. întrucât industria este cheia pentru progresul și prosperitatea viitoare ale Europei; întrucât 
industria reprezintă peste 20 % din economia UE, angajând aproximativ 35 milioane de 
persoane; întrucât o bază industrială puternică este esențială pentru succesul tranziției 
verzi;

C. întrucât industriile europene depind în prezent în mare măsură de capacitatea industrială 
și de materiile prime ale țărilor terțe; întrucât pandemia de COVID-19 a ilustrat efectele 
pierderii siturilor industriale strategice majore pentru producția de medicamente și 
echipamente medicale în mai multe state membre, ceea ce a cauzat perturbări în lanțurile 
valorice și a scos în evidență vulnerabilitățile din sectoarele industriale strategice 
europene cheie, precum și necesitatea de a menține astfel de capacități în cadrul pieței 
unice;

D. întrucât pandemia de COVID-19 a evidențiat riscul crescut al încercărilor de a dobândi 
capacități de asistență medicală prin intermediul investițiilor străine directe și nevoia de a 
menține și a intensifica partajarea unor astfel de capacități valoroase pe piața unică;

E. întrucât programul de redresare al UE pune la dispoziție suma fără precedent de 1,85 mii 
de miliarde EUR, pentru investiții în digitalizare și în redresarea ecologică a industriei, a 
locurilor de muncă și a creșterii economice din UE;

F. întrucât redresarea ulterioară pandemiei de COVID-19 oferă oportunitatea de a integra 
efectiv sustenabilitatea în producția industrială și de a accelera tranziția verde;

G. întrucât noua strategie industrială europeană ar trebui să fie un catalizator al tranziției 
verzi echitabile; întrucât o strategie industrială adecvată, ca parte integrantă a Pactului 
ecologic european, ar trebui să stimuleze locurile de muncă și oportunitățile economice, 
să protejeze clima și mediul pentru generațiile viitoare și să devină o politică definitorie a 
erei noastre, care să contribuie la reconstruirea economiei europene într-un mod 
sustenabil;

H. întrucât este necesar ca strategia industrială să deschidă calea către dubla tranziție digitală 
și ecologică a industriei europene, menținând, în același timp, competitivitatea, 
prosperitatea și locurile de muncă ale Europei, precum și să sprijine industria europeană 
în a deveni mai rezilientă, sustenabilă din punctul de vedere al mediului, competitivă la 
nivel mondial și digitalizată; întrucât strategia industrială vizează nu doar să faciliteze 
tranziția industriilor mari consumatoare de energie, ci și să creeze o bază industrială 
sustenabilă mai extinsă, incluzând IMM-urile, care sunt o parte importantă a economiei 
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europene;

I. întrucât competitivitatea industriei europene a fost afectată negativ de concurența 
internațională neloială și de denaturările concurenței de la nivel mondial; întrucât 
întreprinderile din afara UE sunt supuse adesea unor reglementări mai puțin stricte în 
domeniul climei și al mediului și au costuri mai scăzute cu forța de muncă în țările lor; 
întrucât acest lucru a facilitat relocarea industriei europene, ceea ce apoi a dus la 
prejudicii sociale și de mediu;

J. întrucât Uniunea ar trebui să exercite o influență considerabilă asupra acțiunii globale în 
domeniul climei și al mediului prin intermediul pieței sale interne și al diplomației 
ecologice, precum și demonstrând o poziție de lider în domeniul climei și al mediului, 
sprijinind totodată dezvoltarea unor industrii adaptate exigențelor viitorului și standarde 
ridicate de protecție socială;

K. întrucât exemplul dat de UE arată că creșterea economică și protecția climei nu se exclud 
reciproc, deoarece emisiile din UE se situează cu 23 % sub nivelul din 1990, iar PIB-ul 
său a crescut cu 61 %;

L. întrucât industria UE a început tranziția, dar este în continuare responsabilă pentru 20 % 
din emisiile de gaze cu efect de seră din UE; întrucât este nevoie de 25 de ani pentru a 
transforma un sector industrial și toate lanțurile valorice aferente;

M. întrucât tehnologiile digitale schimbă imaginea industriei creând noi modele de afaceri, îi 
permit acesteia să fie mai productivă, să ofere lucrătorilor noi competențe și să sprijine 
decarbonizarea economiei;

N. întrucât statele membre au convenit, în conformitate cu articolul 151 din TFUE, că este 
necesar să promoveze îmbunătățirea condițiilor de muncă și a standardelor de viață ale 
lucrătorilor, permițând armonizarea acestora în condiții de progres;

O. întrucât concurența fiscală și diferențele dintre normele fiscale ale statelor membre pot 
cauza în cadrul pieței unice asimetrii și practici de planificare fiscală agresivă adoptate de 
întreprinderile multinaționale, privând astfel economiile în care este generată valoarea 
reală de resursele necesare tranziției,

1. invită Comisia să evalueze impactul crizei COVID-19 asupra industriei europene și să 
propună un răspuns coordonat și orientat spre viitor, pentru a facilita o redresare 
industrială care va conduce dubla tranziție - digitală și ecologică - către neutralitatea 
climatică, circularitate și poluare cu zero, asigurând, în același timp, competitivitatea și 
reziliența, în conformitate cu Pactul ecologic european;

2. subliniază că toate sectoarele și lanțurile valorice industriale, în special cele mari 
consumatoare de energie, vor avea un rol important în realizarea obiectivelor prevăzute în 
Pactul ecologic european, nu doar prin reducerea propriilor amprente de carbon, ci și prin 
accelerarea tranziției, oferind soluții tehnologice accesibile și curate, dezvoltând și creând 
lanțuri valorice pentru produse și procese sustenabile și viabile din punct de vedere 
economic și dezvoltând noi modele de afaceri sustenabile;

3. invită statele membre să sprijine elaborarea unui plan ambițios de redresare împreună cu 
Next Generation EU, în contextul unui cadru financiar multianual (CFM) mai puternic, 
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precum și prin crearea de noi resurse proprii; subliniază că utilizarea fondurilor de 
redresare ar trebui să respecte pe deplin legislația Uniunii în domeniul climei și al 
mediului și să impulsioneze tranziția verde;

4. subliniază importanța Mecanismului de redresare și reziliență și a Mecanismului de 
investiții strategice pentru a sprijini investițiile și a stimula industriile-cheie europene să 
contribuie la consolidarea și dezvoltarea lanțurilor valorice strategice europene și 
consideră că acestea ar putea fi completate de un fond strategic de diversificare a lanțului 
de aprovizionare, pentru a reduce dependența excesivă de furnizori unici și a sprijini în 
mod activ întreprinderile în diversificarea producției în sectoare strategice; invită Comisia 
să prezinte rapid propuneri legislative concrete pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile și pentru a proteja industriile-cheie împotriva concurenței neloiale din partea 
investitorilor deținuți de stat sau subvenționați de stat din țări terțe;

5. invită Comisia să concentreze programele și instrumentele UE din cadrul Next 
Generation EU pe redresarea sectoarelor celor mai afectate de criza provocată de 
coronavirus, atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al forței de 
muncă;

6. salută faptul că planul de redresare al UE vizează mobilizarea de investiții într-o industrie 
sustenabilă și neutră din punct de vedere climatic; salută în special dublarea investițiilor 
în tehnologii curate pe bază de hidrogen, deoarece hidrogenul nepoluant poate contribui 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la redresarea economiei UE și la 
deschiderea drumului către neutralitatea climatică, prin sprijinirea sectoarelor a căror 
decarbonizare este dificil de realizat, în special a sectoarelor industriale mari 
consumatoare de energie; ia act de lansarea Alianței pentru hidrogen curat; ia act de 
potențialul de lider al UE în domeniul hidrogenului curat; consideră că dezvoltarea 
producției ecologice de hidrogen și cercetarea cu privire la numeroasele posibilități de 
utilizare a acestuia trebuie să constituie o prioritate a strategiei industriale europene; 
solicită investiții strategice care să stimuleze producția și utilizarea hidrogenului curat, 
pentru crearea unei rețele favorabile de infrastructură și pentru cercetare și inovare;

7. subliniază că este important să se recunoască legătura dintre planul de redresare, ambițiile 
UE în domeniul digital și al climei și o strategie industrială eficace;

8. subliniază faptul că UE ar trebui să își consolideze capacitățile industriale și tehnologice 
prin intermediul unor investiții în tehnologii ecologice cheie, pentru a spori autonomia 
strategică deschisă și reziliența, asigurând sustenabilitatea, competitivitatea și un nivel 
ridicat de bunăstare socioeconomică a cetățenilor săi, precum și reducerea inegalităților, 
fără a lăsa pe nimeni în urmă, contribuind la dubla tranziție digitală și ecologică;

9. salută instituirea mecanismului pentru o tranziție justă, care vizează să garanteze că 
lucrătorii și comunitățile care se confruntă cu dificultăți generate de tranziția către o 
economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei sunt sprijinite și că 
întreprinderile pot investi în tehnologii sustenabile de producție; subliniază că este 
important să se asigure finanțări ambițioase ale Fondului pentru o tranziție justă, care ar 
trebui să contribuie în special la crearea de locuri de muncă sustenabile și la 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor; invită, în acest sens, Comisia și statele membre 
să recunoască necesitatea educației și formării profesionale, pentru a facilita și a promova 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor în cauză, crescându-le astfel capacitatea de 
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inserție profesională și capacitatea de a se adapta la noi locuri de muncă; subliniază că 
tranziția justă și reducerea inegalităților ar trebui să fie integrate la toate nivelurile în 
politicile sociale, economice și de mediu;

10. îndeamnă Comisia să consolideze semnificativ sprijinul acordat inovării pentru a se putea 
ajunge la o industrie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, pentru 
adoptarea de tehnologii inovatoare și pentru întreprinderile pioniere în materie de 
sustenabilitate, prin intermediul unei abordări neutre din punct de vedere tehnologic, 
totodată evitând și eliminând sarcinile de reglementare inutile, în special pentru IMM-uri; 
solicită, în această privință, Comisiei să realizeze fără întârziere acțiunile anunțate în 
strategia industrială și să acorde oportunitățile de finanțare corespunzătoare; subliniază că 
instituțiile UE, statele membre, regiunile, industria și toți ceilalți actori relevanți ar trebui 
să colaboreze pentru a crea piețe-lider în domeniul tehnologiilor curate și pentru a se 
asigura că industria europeană se află în prima linie la nivel mondial;

11. consideră că cercetarea și inovarea (C&I) în domeniul industrial vor fi fundamentale 
pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale Strategiei UE pentru 2030 în materie de 
dezvoltare (economică, de mediu și socială) durabilă și pentru a îndeplini obiectivele 
climatice și energetice pe termen lung;

12. remarcă importanța intensificării cercetării și inovării pentru a soluționa criza climatică; 
solicită Comisiei să îmbunătățească condițiile pentru ca întreprinderile și industria să își 
consolideze competitivitatea în acest sens;

13. subliniază că investițiile în tehnologii verzi, în soluții sustenabile și în noi oportunități 
pentru întreprinderi pot transforma Pactul ecologic într-o nouă strategie de creștere 
economică, de care pot beneficia IMM-urile inovatoare;

14. reamintește Comisiei să ia în considerare diferitele ecosisteme industriale, pentru a 
adopta o abordare individualizată a programelor incluse în strategia industrială, ținând 
seama de nevoile regiunilor mai puțin dezvoltate din punct de vedere tehnologic;

15. salută inițiativa Comisiei de a extinde centrele de inovare digitală la nivelul tuturor 
regiunilor europene, pentru a permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale, creând 
astfel oportunități de voluntariat și formare în domeniul tehnologiilor digitale; 

16. subliniază că politicile UE ar trebui să fie coerente și coordonate între sectoare, cu scopul 
de a reduce suprapunerile și a promova sinergiile; subliniază importanța integrării 
aspectelor legate de climă și de mediu în toate sectoarele de politică; solicită Comisiei și 
statelor membre să asigure punerea în aplicare corectă și respectarea întregii legislații 
aplicabile; consideră că ar trebui facilitat accesul la finanțarea din partea UE, în special 
pentru IMM-uri, în tranziția către o economie rezilientă, ecologică și digitală;

17. recunoaște că un cadru coerent, previzibil și echitabil al drepturilor de proprietate 
intelectuală în contextul viitoarei strategii în domeniul farmaceutic este un factor 
important pentru menținerea competitivității europene; solicită să se asigure 
implementarea efectivă a acestui cadru, să se mențină autonomia tehnologică, să se 
stimuleze investițiile și să se promoveze soluții inovatoare durabile, menținând totodată 
în centrul atenției interesele consumatorilor și ale pacienților;

18. subliniază că o strategie și o politică industrială europeană cu adevărat eficace trebuie să 



AD\1212963RO.docx 7/15 PE652.353v02-00

RO

se bazeze pe acțiuni și obiective ambițioase în domeniul climei, în conformitate cu Legea 
climei, furnizând o foaie de parcurs pentru a modela industria viitorului în care toate 
sectoarele contribuie la atingerea obiectivului de neutralitate climatică, cât mai repede 
posibil și până în 2050 cel mai târziu;

19. subliniază că este necesar ca noua strategie industrială să fie aliniată la obiectivul de a 
realiza o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, subliniind totodată 
că politicile europene în domeniul climei trebuie să se bazeze pe date concrete;

20. subliniază că este important ca acțiunile de reducere a emisiilor să fie combinate cu 
creșterea economică, creșterea competitivității și bunăstarea cetățenilor europeni;

21. susține că strategia industrială trebuie, de asemenea, să identifice modalități prin care 
IMM-urile pot contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protecția 
mediului în UE, completând eforturile și politicile deja existente și furnizând instrumente 
suplimentare pentru a le permite acestora să țină pasul cu tranziția verde a industriei către 
o economie neutră din punct de vedere climatic și să contribuie la aceasta;

22. subliniază că sunt necesare condiții de concurență echitabile la nivel mondial; solicită 
revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), în 
conformitate cu obiectivele în materie de climă și cu un mecanism de ajustare la frontieră 
a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), pentru a contribui la o relocalizare inteligentă a 
producției și la lanțuri valorice mai scurte; subliniază rolul potențial important al CBAM 
pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

23. își reafirmă sprijinul ferm pentru obiectivul subliniat în Pactul ecologic al Comisiei cu 
privire la introducerea CBAM; invită Comisia să prezinte această reformă ca parte din 
programul de lucru al Comisiei pentru anul 2020;

24. invită Comisia să instituie un proces formal prin care tehnologiile cu emisii reduse de 
dioxid de carbon să fie puse la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare la prețuri accesibile;

25. solicită încheierea de acorduri de liber schimb (ALS) pentru a promova coerența dintre 
politicile în materie de comerț, climă și protecția mediului, vamă, supravegherea pieței și 
politicile industriale, în conformitate cu obiectivele Pactului ecologic european; solicită, 
de asemenea, să se adopte, în toate acordurile comerciale, capitole cu titlu executoriu 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă; subliniază că este important să se promoveze și 
mai mult reciprocitatea standardelor sociale, de mediu și de siguranță ridicate ale UE, 
prin intermediul acordurilor comerciale și al unei politici vamale și de supraveghere 
pieței mai reziliente; insistă ca, în întreaga UE, controalele vamale să respecte aceleași 
standarde, în coordonare cu statele membre și cu respectarea deplină a principiului 
subsidiarității;

26. solicită elaborarea unor capitole obligatorii și ambițioase privind clima în acordurile de 
liber schimb; reiterează importanța viitoarei legislații privind obligația de diligență;

27. invită Comisia să evalueze cu atenție impactul dependenței europene de importuri asupra 
țărilor terțe, în special a țărilor în care statul are o prezență semnificativă pe piață, și să 
includă măsuri pentru a face față oricăror perturbări din lanțurile valorice globale, în 
special prin intermediul unei coordonări sporite la nivelul UE și al unor parteneriate 
globale strategice;
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28. reamintește că, în conformitate cu strategia industrială, aplicarea principiilor economiei 
circulare în toate sectoarele și industriile are potențialul de a crea 700 000 de noi locuri de 
muncă la nivelul UE până în 2030, numeroase dintre acestea urmând să se regăsească în 
IMM-uri; subliniază potențialul economiei circulare de a reduce consumul de energie și 
de resurse, precum și de a spori capacitatea și de a asigura o aprovizionare fiabilă cu 
materiale reciclate, care sunt esențiale pentru tehnologiile energetice și digitale verzi; 
consideră că strategia industrială a UE trebuie să meargă mână în mână cu economia 
circulară și cu planul de acțiune privind economia circulară și să asigure tranziția 
economiei europene către o economie circulară netoxică; solicită să fie acordat sprijin 
suplimentar programelor de cercetare și dezvoltare care vizează stimularea tranziției către 
o economie circulară sigură și sustenabilă, precum și promovarea soluțiilor inovatoare și 
a extinderii tehnologiilor existente din sectoarele strategice;

29. subliniază că, pentru a îmbunătăți circularitatea economiei, măsurile axate pe cerere, cum 
ar fi promovarea consumului sustenabil și creșterea utilizării achizițiilor publice verzi, 
reprezintă doar o față a monedei și că vor trebui depuse eforturi semnificative pentru a 
spori eficiența resurselor și circularitatea în procesele de producție; invită Comisia să 
stabilească obiective și cadre legislative clare în acest scop; salută, în acest sens, 
anunțarea unui cadru de politică privind produsele sustenabile și stabilirea unor cerințe 
obligatorii privind conținutul reciclat;

30. invită Comisia să stabilească obiective ambițioase, specifice fiecărui sector, pentru a 
îmbunătăți eficiența utilizării resurselor, începând cu sectoarele cele mai mari 
consumatoare de resurse; consideră că foile de parcurs care îndrumă tranziția diferitelor 
sectoare către circularitate ar trebui, de asemenea, stabilite și pregătite în cooperare cu 
asociațiile industriale, cu întreprinderile, cu sindicatele, cu societatea civilă și cu mediul 
academic; subliniază că este important să existe un cadru de monitorizare clar, care să 
ofere informații cuprinzătoare și accesibile publicului cu privire la progresele înregistrate;

31. subliniază potențialul bioeconomiei circulare și al industriei forestiere de promovare a 
unei industrii competitive și sustenabile; încurajează statele membre să promoveze 
investițiile în bioproduse din surse regenerabile și reciclabile, precum și achizițiile 
publice de astfel de produse;

32. subliniază importanța utilizării eficiente a resurselor și a eficienței energetice pentru a 
reduce dependența de importurile de minereu și de combustibili fosili; subliniază că 
reducerea deșeurilor nu numai că va reduce poluarea, ci va duce și la economisirea unor 
resurse valoroase;

33. subliniază că este necesar să se reducă deșeurile din sectorul industrial; invită Comisia să 
introducă obiective cu caracter obligatoriu privind reutilizarea materialelor de ambalare 
industriale; solicită armonizarea ambalajelor în sectorul întreprinderilor și în statele 
membre pentru a facilita sistemele de depozitare;

34. salută anunțul Comisiei cu privire la o strategie pentru promovarea sustenabilității în 
domeniul substanțelor chimice, pentru a acționa în direcția reducerii la zero a poluării, 
într-un mediu fără substanțe toxice; subliniază că industria chimică europeană este una 
dintre industriile-cheie pentru bunăstarea economică a Uniunii, însă nu este sustenabilă în 
ceea ce privește consumul de energie și impactul asupra mediului; subliniază că este 
important să se obțină eficiența energetică, circularitatea și reducerea la zero a poluării, în 
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special în acest sector;

35. menționează contribuția industriei chimice la numeroase lanțuri valorice strategice și la 
crearea de tehnologii și de soluții circulare, neutre în ceea ce privește emisiile de carbon 
și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; solicită o politică sustenabilă 
privind produsele chimice, aliniată la strategia industrială;

36. subliniază că strategia industrială europeană ar trebui să fie pe deplin aliniată la viitoarea 
strategie de sustenabilitate în domeniul substanțelor chimice, pe baza eliminării 
substanțelor periculoase și a înlocuirii acestora cu alternative mai sigure, acordând o 
atenție deosebită reducerii și prevenirii expunerii la substanțe chimice cum ar fi 
perturbatorii endocrini, pentru a proteja sănătatea umană și mediul;

37. subliniază necesitatea de a promova inovarea în industria chimică și recunoaște că 
industria chimică poate să ofere multiple soluții care presupun emisii reduse de dioxid de 
carbon; subliniază că promovarea inovării și reducerea la minimum a expunerii oamenilor 
și a mediului la substanțe chimice periculoase reprezintă elemente-cheie ale tranziției de 
la o industrie chimică liniară la una circulară și sustenabilă, ceea ce ar oferi un avantaj 
competitiv major acestui sector esențial pentru economia europeană;

38. invită Agenția Europeană de Mediu (AEM) ca, împreună cu Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA), să elaboreze un raport privind produsele chimice care se află 
în mediul înconjurător în Europa; consideră că raportul ar trebui să evalueze caracterul 
sistemic al substanțelor chimice periculoase din cadrul sistemelor de producție și de 
consum din Europa, utilizarea acestora în produse, prezența lor în mediul înconjurător din 
Europa și efectele lor nocive asupra sănătății umane și a ecosistemelor;

39. invită Comisia și statele membre ca, în cadrul politicii de sănătate publică, să mențină o 
industrie farmaceutică dinamică, bazată pe cercetare, în interesul cetățenilor și al 
pacienților; insistă asupra faptului că măsurile propuse în viitoarea strategie farmaceutică 
a Comisiei ar trebui să fie aliniate la strategia industrială și să se axeze pe asigurarea 
faptului că Europa va rămâne inovatoare și va fi lider mondial în fabricarea 
medicamentelor și a ingredientelor active, cu obiectivul de a asigura accesul echitabil al 
pacienților la medicamente; invită Comisia să elaboreze o strategie farmaceutică care să 
ofere instrumentele de politică adecvate pentru a încuraja dezvoltarea de medicamente 
inovatoare în beneficiul pacienților, pentru a asigura un cadru de reglementare stabil și 
eficace și pentru a valorifica la maximum potențialul transformării digitale a asistenței 
medicale;

40. subliniază că este important ca Uniunea să mențină o aprovizionare sigură cu materiale și 
minerale, cu ingrediente farmaceutice, cu medicamente și cu echipamente medicale 
esențiale; solicită consolidarea lanțurilor valorice europene pentru a reduce dependența de 
țările terțe în domenii strategice cheie; invită Comisia și statele membre să ia măsuri 
pentru a asigura securitatea aprovizionării cu produse medicale, să reducă dependența UE 
față de țări terțe și să sprijine producția locală de medicamente de interes terapeutic 
major, acordând prioritate medicamentelor de importanță sanitară și strategică, în strânsă 
cooperare cu statele membre; reamintește că toate finanțările publice trebuie să fie 
condiționate de deplina transparență și trasabilitate a investițiilor, de obligațiile de 
furnizare pe piața europeană și de facilitarea celui mai bun rezultat pentru pacienți, 
inclusiv în ceea ce privește accesibilitatea și prețul abordabil al medicamentelor fabricate; 
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subliniază că strategia ar trebui să încurajeze industria să aibă un lanț de aprovizionare 
diversificat și un plan de reducere a riscurilor de deficit de medicamente, pentru a face 
față eventualelor vulnerabilități și riscuri din lanțul său de aprovizionare; invită Comisia 
să propună modalități de garantare a faptului că rețeaua de lanțuri de aprovizionare a 
industriei devine mai rezilientă și să instituie un plan de reducere a riscurilor de deficit de 
medicamente pentru a gestiona orice potențiale vulnerabilități și riscuri specifice lanțului 
de aprovizionare cu medicamente critice; invită Comisia și statele membre să verifice 
investițiile străine directe în fabricile de medicamente care fac parte din infrastructura 
critică de sănătate a Europei;

41. invită Comisia să își intensifice implicarea în sprijinirea protecției infrastructurilor critice 
de sănătate în statele membre și să înceapă aplicarea programului european privind 
protecția infrastructurilor critice în sectorul infrastructurii de sănătate;

42. subliniază rolul central al unui sector farmaceutic și al dispozitivelor medicale competitiv 
și funcțional, care să asigure acces durabil la medicamente și să garanteze un nivel ridicat 
de asistență medicală pentru pacienții din UE; consideră că Comisia ar trebui să faciliteze 
dialogul cu statele membre și cu toate părțile interesate relevante prin crearea unui forum 
farmaceutic, supravegheat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), pentru a 
permite o discuție cuprinzătoare privind, printre altele, sustenabilitatea în domeniul 
farmaceutic și introducerea de noi tehnologii în sistemele de sănătate; subliniază că acest 
forum ar trebui să ia în considerare diferitele abordări naționale privind stabilirea 
prețurilor și rambursarea, precum și investițiile și organizarea din domeniul asistenței 
medicale, pentru a asigura investițiile în producție existente în Europa, garantând 
sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea aprovizionării pe termen lung; invită 
Comisia să sprijine statele membre prin elaborarea unor orientări europene ad hoc 
specifice privind achizițiile durabile de medicamente, în conformitate cu normele actuale 
ale UE privind achizițiile publice, analizând și alte criterii în afară de prețul cel mai 
scăzut, în special aplicând așa-numitele criterii privind oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic, cum ar fi asigurarea sustenabilității pe termen lung, a 
concurenței, a securității aprovizionării și a stimulării investițiilor în cercetare și 
producție;

43. sprijină, în contextul actualei crize sanitare și al eventualelor crize viitoare, promovarea 
întreprinderilor din UE, prin stimularea producției în UE, prin reducerea dependenței UE 
de țări terțe, prin creșterea capacității de producție pentru anumite produse, în special 
dezinfectant pentru mâini, aparate pentru respirație artificială și echipamente de protecție, 
precum și prin concentrarea și coordonarea capacităților digitale de producție, cum ar fi 
imprimarea 3D, care pot contribui la fabricarea echipamentelor necesare;

44. subliniază necesitatea de a analiza și revizui normele UE privind achizițiile publice 
pentru a asigura condiții de concurență cu adevărat echitabile pentru întreprinderile din 
UE, în special cele care produc produse sau servicii durabile, cum ar fi cele din domeniul 
transportului public;

45. reiterează importanța transportului sustenabil ca parte a lanțului de aprovizionare 
industrial și solicită ca în prețul produselor să fie incluse costurile externe; subliniază că 
industriile sustenabile și inteligente din domeniul mobilității au atât potențialul, cât și 
responsabilitatea de a stimula tranzițiile digitale și de mediu, de a sprijini competitivitatea 
industrială a Europei și de a îmbunătăți conectivitatea, în special în industria 
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autovehiculelor, aerospațială, feroviară și de construcții navale; invită Comisia și statele 
membre să crească investițiile în mobilitatea cu emisii zero și în infrastructurile de 
transport reziliente și sigure, în special în rețele de mare viteză, și să sprijine în continuare 
dezvoltarea de combustibili alternativi sustenabili;

46. subliniază importanța mobilității verzi pentru crearea de noi locuri de muncă, stimularea 
industriei europene și reducerea emisiilor din sectorul transporturilor; solicită o strategie 
la scară largă și investiții sporite pentru introducerea unei rețele extinse de infrastructuri 
de încărcare a vehiculelor electrice, compusă din stații de încărcare rapide, fiabile și 
compatibile pentru vehiculele electrice;

47. remarcă rolul pe care tehnologiile pe bază de baterii îl au în decarbonizarea sistemelor de 
mobilitate și a sistemelor energetice; salută Alianța europeană pentru baterii și Planul 
strategic de acțiune privind bateriile; solicită promovarea și încurajarea producției de 
baterii în Europa, precum și crearea unui cadru de reglementare coerent și favorabil 
pentru bateriile durabile, în acord cu principiile economiei circulare, cu obiectivele mai 
extinse ale UE în materie de decarbonizare și ținând seama de nevoia de a reduce 
dependența de materiile prime și de metalele și materialele critice provenite din țări terțe;

48. subliniază că este important să se dezvolte lanțuri valorice sustenabile pentru baterii, 
având în vedere necesitățile actuale și viitoare în materie de electromobilitate; subliniază 
că noul cadru de reglementare pentru baterii ar trebui să includă cerințe ample în materie 
de sustenabilitate, cum ar fi obiective privind reutilizarea și reciclarea, precum și 
utilizarea de materii prime sustenabile și responsabile din punct de vedere social; invită 
Comisia și statele membre să încurajeze investițiile într-un sector competitiv și sustenabil 
al producției de baterii, punând la dispoziție un cadru care să includă accesul sigur la 
materiile prime, sprijin pentru inovarea tehnologică și norme coerente privind producția 
de baterii, în conformitate cu cerințele economiei circulare;

49. subliniază că industria ar trebui să contribuie pe deplin la protecția biodiversității și a 
mediului; subliniază că peste jumătate din PIB-ul mondial depinde de natură și de 
serviciile pe care le furnizează aceasta, iar câteva sectoare depind în mare măsură de 
natură; constată că peste 90 % din pierderea biodiversității și din deficitul de apă derivă 
din extracția și prelucrarea resurselor; subliniază că politica industrială europeană ar 
trebui să fie în linie cu obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030 
și să respecte principiul precauției și principiul „poluatorul plătește”;

50. subliniază că abordarea de tip „O singură sănătate” se bazează pe ideea că conservarea 
ecosistemelor naturale este fundamentală pentru a asigura accesul umanității la nevoile de 
bază, cum ar fi apa potabilă, aerul curat și solurile fertile; solicită să fie elaborați rapid 
indicatori fiabili pentru a evalua impactul asupra biodiversității și pentru a asigura 
reducerea progresivă a poluării, astfel cum se subliniază în Strategia UE în domeniul 
biodiversității;

51. subliniază că industria este în continuare un factor principal de poluare a mediului, cu 
emisii de poluanți în aer, în apă și în sol; subliniază rolul pe care Directiva privind 
emisiile industriale îl are în stabilirea obligațiilor pentru instalațiile de dimensiuni mari de 
a reduce la minimum emisiile de poluanți; așteaptă cu interes viitorul plan de acțiune 
privind reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului, precum și revizuirea Directivei 
privind emisiile industriale, care ar trebui să ducă la o reducere semnificativă a poluării 
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industriale;

52. salută intenția Comisiei de a adopta o abordare mai strategică față de industriile din 
domeniul energiei din surse regenerabile; consideră că aceste industrii ar trebui sprijinite 
pe deplin, având în vedere rolul lor esențial în decarbonizarea sistemelor energetice și în 
realizarea neutralității climatice până în 2050 cel târziu; subliniază, de asemenea, că este 
important să se respecte primul principiu al eficienței energetice, și anume de a reduce 
cererea de energie;

53. remarcă faptul că „eficiența energetică pe primul loc” este unul dintre principiile-cheie 
ale uniunii energetice, menit să asigure o aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, 
competitivă și la prețuri accesibile în UE; subliniază că valul de renovări oferă o mare 
oportunitate pentru sectorul construcțiilor și al energiei din UE și solicită statelor membre 
să accelereze investițiile în renovarea clădirilor; ia act de rolul important pe care îl pot 
juca actorii naționali, regionali și locali în facilitarea și coordonarea inițiativelor de 
renovare;

54. reamintește că tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile sunt de 
importanță strategică pentru o tranziție de succes către neutralitatea climatică; solicită o 
strategie industrială solidă pentru utilizarea și extinderea capacității de energie din surse 
regenerabile, pentru a asigura securitatea pe termen lung a aprovizionării cu energie, 
competitivitatea, poziția de lider în domeniul tehnologiei și crearea de locuri de muncă în 
Europa;

55. subliniază că dezvoltarea energiei din surse regenerabile și a economiei digitale va 
necesita cantități din ce în ce mai mari de pământuri rare, de metale rare, de metale critice 
și de metale de bază; reamintește că activitățile de minerit necesare pentru această 
dezvoltare consumă cantități mari de apă, ceea ce poate afecta acoperirea necesarului de 
apă al populațiilor locale, în special în regiunile care se confruntă cu stres hidric; 
subliniază că activitățile de minerit din țările terțe pot fi sursa unei poluări intense, care 
afectează calitatea apei, a aerului și a solurilor, precum și cauză a defrișărilor și a pierderii 
biodiversității; reamintește că activitățile de minerit au loc în principal în țări în curs de 
dezvoltare, unde normele în domeniul muncii oferă un grad mult mai redus de protecție a 
lucrătorilor decât cele din Uniune și că, prin urmare, condițiile de muncă din exploatațiile 
miniere pun în pericol sănătatea și viața lucrătorilor în mină; subliniază că poluarea 
cauzată de minerit are un impact direct asupra mijloacelor de subzistență ale populațiilor 
locale și, pe termen lung, poate forța aceste populații să părăsească zona; reamintește că 
populațiile locale suportă consecințele indirecte ale contaminării apei, aerului și solului, 
cu impact major asupra sănătății lor;

56. subliniază că mediul și economia reprezintă baza unei societăți favorabile incluziunii, 
care ne permite să facem față provocărilor actuale și viitoare și să profităm de 
oportunitățile care apar;

57. consideră că, pentru a stimula competitivitatea Uniunii și poziția sa de lider, este nevoie 
de un proces de reindustrializare și de modernizare a bazei sale industriale, de consolidare 
a pieței interne și de creare a unui cadru industrial competitiv, inclusiv a unei strategii 
eficace pentru IMM-uri;

58. invită Comisia să consolideze și să promoveze relocalizarea și diversificarea industriilor 
europene din sectoarele strategice, cum ar fi producția de energie din surse regenerabile și 
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produsele farmaceutice, care nu sunt încă reziliente;

59. consideră că relocalizarea industriei europene ar trebui să constituie un stimulent pentru a 
vitaliza regiunile europene mai puțin dezvoltate, inclusiv regiunile depopulate și slab 
populate, astfel cum sunt menționate la articolul 174 din TFUE; subliniază că astfel ar fi 
stimulată creșterea economică a acestor regiuni și ar fi create numeroase locuri de muncă, 
ceea ar permite, în cele din urmă, păstrarea populației în aceste regiuni;

60. subliniază că strategia industrială ar trebui să se bazeze pe dovezi și pe cele mai recente 
cercetări științifice; subliniază importanța contribuției industriei și întreprinderilor 
europene la elaborarea strategiei industriale;

61. subliniază că strategia industrială europeană ar trebui să asigure, de asemenea, faptul că 
sunt puse la dispoziție informații clare, cuprinzătoare și ușor accesibile cu privire la 
stadiul industriei europene, în special toate informațiile relevante pentru a înțelege 
impactul producției industriale asupra sănătății și mediului;

62. subliniază că este esențial să existe un echilibru mai bun între femei și bărbați în 
sectoarele industriale, mai ales încurajându-le pe femei să studieze știința, tehnologia, 
ingineria și matematica, să ia în considerare o carieră în sectorul tehnologic și să 
investească în competențe digitale, îmbunătățindu-se astfel echilibrul de gen în ceea ce 
privește înființarea și conducere de întreprinderi;

63. sprijină Comisia în obiectivul său de a elabora o nouă strategie industrială a UE, în 
efortul de a crea o industrie mai competitivă și mai rezistentă în fața șocurilor globale;

64. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să depună eforturi pentru a elabora o strategie 
industrială adaptată, care va fi un pilon stabil pentru Europa pe viitor, în special după 
crizele economice fără precedent cauzate de pandemia de COVID-19;

65. consideră că strategia industrială trebuie să ofere o varietate de instrumente aplicabile, 
adaptate fiecărui sector sau ecosistem și coordonate cu statele membre, care să sporească 
eficiența politicilor și instrumentelor europene.
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