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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa cu privire la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie industrială pentru Europa 

{COM(2020) 102 final}. Comisia salută sprijinul Camerei Deputaților pentru prioritățile 

strategiei.  

Obiectivul noii strategii este de a ajuta industria europeană să conducă dubla tranziție către 

neutralitatea climatică și către poziția de lider în domeniul digital, stimulând în același timp 

competitivitatea Europei și autonomia sa strategică într-o perioadă de mutații geopolitice și 

de intensificare a concurenței la nivel mondial. O piață unică mai profundă și cu un nivel mai 

ridicat de digitalizare, care să mențină condiții de concurență echitabile la nivel mondial, 

care să acționeze în direcția neutralității climatice și a unei economii mai circulare și care să 

stimuleze inovarea, competențele și investițiile, va fi esențială pentru realizarea acestui 

obiectiv. 

Obiectivele noii strategii industriale rămân valabile în contextul COVID-19 și orientează 

Planul de redresare al UE {COM(2020) 456 final} prezentat în luna mai. Pentru a asigura o 

redresare durabilă, favorabilă incluziunii și echitabilă pentru toate statele membre, regiunile 

și orașele, Comisia a propus un nou instrument de redresare, NextGenerationEU, integrat 

într-un buget revizuit pe termen lung al UE. 

Construirea unei economii circulare neutre din punct de vedere climatic este parte integrantă 

a strategiei noastre industriale. Comisia Europeană a adoptat la 11 martie un nou plan de 

acțiune pentru economia circulară {COM(2020) 98 final} – unul dintre principalele elemente 

constitutive ale Pactului verde european, noua agendă a Europei pentru creștere durabilă. 

Noul plan de acțiune include inițiative pentru întregul ciclu de viață al produselor, de la 

proiectare și fabricare până la consum, reparare, reutilizare, reciclare și readucerea 
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resurselor înapoi în economie, și va fi pus în aplicare în deplină cooperare cu întreprinderile, 

cu consumatorii și cu autoritățile publice. 

Modernizarea și decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie constituie, de 

asemenea, o prioritate. Pactul verde european stabilește obiectivul de a crea noi piețe pentru 

produsele neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei și circulare, cum ar fi 

oțelul, cimentul și produsele chimice de bază. De exemplu, Comisia a adoptat la 9 decembrie 

o strategie pentru o mobilitate durabilă și inteligentă {COM(2020) 789}, care prevede măsuri 

cuprinzătoare pentru o mobilitate sigură, durabilă, accesibilă, securizată și rezilientă. 

Comisia a publicat, de asemenea, la 14 octombrie, strategia sa de renovare {COM (2020) 

662 final} pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. Aceasta urmărește 

îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc în clădiri și utilizează clădirile, 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din Europa, stimularea digitalizării și 

îmbunătățirea reutilizării și reciclării materialelor. Comisia a prezentat, de asemenea, la 

14 octombrie, o nouă strategie pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor 

chimice, pentru a stimula inovarea în vederea unor substanțe chimice sigure și sustenabile și 

pentru a spori protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice 

periculoase. 

Comisia sprijină cooperarea dintre autoritățile publice și industrie pentru a o ajuta pe 

aceasta din urmă să dezvolte tehnologiile care să îi permită să își atingă obiectivele, așa cum 

s-a realizat cu succes în cadrul alianțelor industriale. Alianțele pot orienta activitatea și pot 

contribui la finanțarea unor proiecte la scară largă cu efecte de propagare în întreaga 

Europă, recurgând la cunoștințele întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ale 

întreprinderilor mari, ale cercetătorilor și ale regiunilor, pentru a contribui la eliminarea 

barierelor din calea inovării și la îmbunătățirea coerenței politicilor. În luna iulie, Comisia a 

lansat Alianța europeană pentru hidrogen curat, iar în luna septembrie noua Alianță pentru 

materii prime. 

Consiliul european pentru inovare, care va fi pe deplin funcțional în 2021, va urmări, de 

asemenea, să valorifice la maximum baza de cercetare puternică a Europei. Acesta va 

identifica următoarea generație de tehnologii, va accelera aplicarea lor comercială și le va 

ajuta să sprijine dezvoltarea rapidă a întreprinderilor nou-înființate. 

Piața unică își are, de asemenea, rolul său de generator de reziliență și prin stimularea 

inovării astfel încât să se valorifice la maximum economiile de scară, de viteză și de gamă. 

Sunt încurajate inovarea și experimentarea bazate pe realitățile locale. Acest lucru permite 

regiunilor și orașelor să dezvolte și să testeze noi soluții cu IMM-urile și consumatorii, pe 

baza caracteristicilor, punctelor forte și specialităților locale ale acestora. 

Grație pieței unice, întreprinderile din UE beneficiază de o rampă de lansare pentru a 

concura la nivel mondial. Aceasta stimulează concurența și comerțul în cadrul UE. Oferind 

un spațiu și o scală de reglementare comune, piața unică este factorul determinant al 

competitivității și facilitează integrarea întreprinderilor de toate dimensiunile în lanțurile 

valorice europene și globale. În luna martie, Comisia a publicat planul de acțiune pentru o 

mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică {COM (2020) 

94 final}, prezentând propuneri concrete pentru abordarea obstacolelor care apar în urma 
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încălcării legislației UE. Aceasta a publicat și Raportul privind barierele existente pe piața 

unică {COM(2020) 93 final}, din care reiese că este necesar să se elimine barierele cu care 

se confruntă întreprinderile atunci când vând bunuri sau, într-o măsură și mai mare, atunci 

când furnizează servicii la nivel transfrontalier. 

De asemenea, industria europeană nu ar trebui să se confrunte cu o concurență neloială din 

partea unor concurenți din întreaga lume care se conformează unor standarde sau principii 

diferite. Pentru a spori importanța acordată conformității și asigurării respectării 

acordurilor comerciale ale UE, în luna iulie a acestui an Comisia a numit în funcție primul 

său responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Urmând un model de 

autonomie strategică deschisă pentru Europa, Comisia va fructifica la maximum întregul său 

set de mecanisme de apărare comercială pentru a menține condiții de concurență echitabile 

la nivel mondial și va efectua o revizuire a politicii comerciale pentru a asigura fluxul 

continuu de bunuri și servicii la nivel mondial. 

Concurența le este extrem de prielnică întreprinderilor noastre, permițându-le să rămână 

competitive pe plan mondial. În prezent, Comisia revizuiește cadrul UE în domeniul 

concurenței, pentru a se asigura că acesta este adecvat pentru dubla tranziție verde și 

digitală. Comisia analizează acum modul în care sunt aplicate normele actuale în materie de 

concurență, în special în ceea ce privește măsurile reparatorii în materie de antitrust, 

verificând totodată dacă normele care reglementează acordurile orizontale și verticale și 

comunicarea privind definirea pieței continuă să fie adecvate scopului. Comisia va examina, 

de asemenea, modalitatea de îmbunătățire a detectării cazurilor și de accelerare a 

investigațiilor. Evaluarea în curs a controlului concentrărilor economice și verificarea 

„adecvării” diferitelor orientări privind ajutoarele de stat fac, de asemenea, parte din 

această revizuire. 

Comisia împărtășește opinia Camerei Deputaților în ceea ce privește rolul esențial al IMM-

urilor în structura industrială europeană. Aceasta va stimula spiritul antreprenorial și va 

sprijini IMM-urile să aibă acces la finanțare, să inoveze și să introducă idei pe piață. Pentru 

a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziție, Comisia a publicat în luna martie „O strategie 

pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” {COM(2020) 103 final}. 

Comisia este de acord cu Camera Deputaților cu privire la strânsa legătură dintre strategia 

industrială și învățarea pe tot parcursul vieții. Pe măsură ce dubla tranziție se accelerează, 

milioane de europeni vor trebui să își perfecționeze calificările profesionale sau să se 

recalifice și vor fi create noi locuri de muncă. Prin urmare, după cum s-a anunțat în noua 

strategie industrială, Comisia a prezentat, la 1 iulie, o nouă agendă europeană pentru 

competențe {COM(2020) 274 final}.  

Un nou pact pentru competențe va mobiliza resurse și va încuraja toate părțile interesate 

relevante să ia măsuri concrete de perfecționare și de recalificare a forței de muncă, prin 

punerea în comun a eforturilor și prin crearea de parteneriate care să sprijine tranziția 

ecologică și pe cea digitală, precum și strategiile de creștere locale și regionale. 

Spațiul european al educației va sprijini, la rândul său, aceste eforturi. La 30 septembrie, 

Comisia a publicat o nouă comunicare ce stabilește mijloacele și reperele pentru realizarea 
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Spațiului european al educației până în 2025 {COM (2020) 625 final}. De asemenea, la 

30 septembrie, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru educația digitală {COM(2020) 

624 final}, care propune un set de inițiative pentru o educație digitală de înaltă calitate, 

favorabilă incluziunii și accesibilă în Europa, pentru a sprijini eforturile statelor membre, ale 

instituțiilor de educație și formare și ale cetățenilor de a se adapta la tranziția digitală și 

pentru a contribui la asigurarea unei redresări echitabile și favorabile incluziunii pentru toți. 

Opinia Camerei Deputaților va constitui o contribuție la procesul de elaborare de către 

Comisie a măsurilor de punere în aplicare a noii strategii industriale pentru Europa.  

Comisia așteaptă cu interes continuarea dialogului politic cu Camera Deputaților în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

Maroš Šefčovič      Thierry Breton 

Vicepreședinte       Membru al Comisiei 

 

 


