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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o nouă strategie industrială pentru Europa
(2020/2076(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolele sale 9, 151, 152, articolul 153 alineatele (1) și (2), precum și articolul 173 care 
se referă la politica industrială a UE și, printre altele, la competitivitatea industriei 
Uniunii,

– având în vedere articolele 14, 27 și 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,– având în vedere TFUE și Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 
în special articolul 5 alineatul (3) din TUE și Protocolul nr. 2 la acesta privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității,

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din TUE, care se referă la piața internă, la 
dezvoltarea durabilă și la economia socială de piață,

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale,

– având în vedere concluziile privind indicele economiei și societății digitale 2020, 
publicat la 11 iunie 2020,

– având în vedere documentul Comisiei din 2 iunie 2020 privind foaia de parcurs a 
strategiei privind medicamentele - accesul pacienților la medicamente în timp util și la 
prețuri accesibile; 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este 
momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 
noua generație”, (COM(2020)0456),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Adaptarea 
programului de lucru al Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie 
europeană privind datele” (COM(2020)0066),

– având în vedere Cartea albă a Comisiei Europene din 19 februarie 2020 intitulată 
„Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere” 
(COM(2020)0065),

– având în vedere raportul Comisiei din 19 februarie 2020 privind implicațiile în materie 
de siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale 
roboticii (COM(2020)0064),

– având în vedere rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 
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multianual, resursele proprii și planul de redresare1,

– având în vedere previziunile economice europene elaborate de Comisie: primăvara 
2020,

– având în vedere Concluziile din 23 aprilie 2020 ale președintelui Consiliului European 
în urma videoconferinței cu membrii Consiliului European,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale2,

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant din 8 
aprilie 2020 privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– având în vedere concluziile președintelui Consiliului European din 17 martie 2020 în 
urma videoconferinței cu membrii Consiliului European pe tema pandemiei de COVID-
19,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 martie 2020 intitulată „Un răspuns 
coordonat al UE la epidemia de COVID-19” (COM(2020)0112),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un nou Plan de 
acțiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098), concluziile intitulate „Mai multă circularitate – Tranziția la o 
societate durabilă” adoptate de către Consiliu în cea de-a 3716-a sa reuniune, 
desfășurată la 4 octombrie 2019 (12791/19) și Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 
2015 intitulată „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” 
(COM(2015)0614),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă strategie 
industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru 
IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de 
modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) din 4 martie 
2020 (COM(2020)0080),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

– având în vedere programul de lucru al Comisiei pe 2020 intitulat „O Uniune mai 
ambițioasă” (COM(2020)0037),

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă (COM(2020)0021),

– având în vedere raportul Comisiei din 28 noiembrie 2019 intitulat „Planul general 
pentru o transformare competitivă a industriilor energointensive ale UE în perspectiva 
unei economii circulare neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 
2050” (raport elaborat de Grupul la nivel înalt pentru industriile mari consumatoare de 
energie),

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la echitatea fiscală într-o 
economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.04,

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019 
(EUCO 29/19),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic 
european (COM(2019)0640),

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 20 iunie 2019 intitulate „O nouă 
agendă strategică pentru UE 2019-2024” (EUCO 9/19),

– având în vedere Concluziile privind o viitoare strategie pentru politica industrială a UE, 
așa cum au fost adoptate de Consiliu în cea de-a 3655-a sa reuniune, care a avut loc la 
29 noiembrie 2018 (14832/2018),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „O nouă agendă 
europeană pentru cultură” (COM(2018)0267),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 septembrie 2017 intitulată „Investițiile 
într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă. O strategie reînnoită privind politica 
industrială a UE” (COM(2017)0479),

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la elaborarea unei ambițioase 
strategii industriale europene ca prioritate strategică pentru creștere economică, 
ocuparea forței de muncă și inovare în Europa5,

– având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei 
europene6,

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind 
elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru 
creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (O-

3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.
5 JO C 334, 19.9.2018, p. 124.
6 JO C 307, 30.8.2018, p. 163.
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000047/2017),

– având în vedere rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 
legislativ privind piața unică digitală7,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată ,,Digitalizarea 
industriei europene - Valorificarea deplină a pieței unice digitale” (COM(2016)0180),

– având în vedere Acordul de la Paris, ratificat de Parlamentul European la 4 octombrie 
2016,

– având în vedere rezoluția sa din 5 octombrie 2016 referitoare la necesitatea unei politici 
europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom8,

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 15 decembrie 2016 și din 23 iunie 
2017,

– având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a 
UE pentru industriile culturale și creative9, 

– având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la Agenda privind competitivitatea 
industrială, concluziile privind transformarea digitală a industriei europene și cele 
referitoare la pachetul privind tehnologiile pieței unice digitale și modernizarea 
serviciilor publice,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru 
toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea 
Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității10,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 intitulată „Pentru o 
renaștere industrială europeană” (COM(2014)0014),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 22 mai 2013 și 22 martie 2019 
(EUCO 1/19),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei 
pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice,

7 JO C 11, 12.1.2018, p. 55.
8 JO C 215, 19.6.2018, p. 21.
9 JO C 238, 6.7.2018, p. 28.
10 JO C 482, 23.12.2016, p. 89.
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– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru pescuit,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0197/2020),

A. întrucât Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie industrială în concordanță cu 
obiectivul atingerii neutralității climatice până cel târziu în 2050, care va crea condițiile 
pentru o societate inovatoare, favorabilă incluziunii, rezilientă, digitalizată și va avea o 
contribuție majoră la competitivitatea globală a industriilor europene; întrucât această 
strategie ar trebui să mențină niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă și locuri de 
muncă de calitate, fără a lăsa pe nimeni în urmă; întrucât o astfel de strategie trebuie să 
asigure tranziția dublă la o bază industrială europeană modernă, digitalizată, care 
valorifică întregul potențial al surselor regenerabile de energie, este eficientă din punct 
de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutră climatic; 
întrucât strategia ar trebui, de asemenea, să consolideze poziția de lider a Europei la 
nivel mondial și să reducă dependența Uniunii față de alte părți ale lumii în lanțurile 
valorice strategice prin diversificarea și creșterea sustenabilității acestora, evitând 
delocalizarea industriilor europene și menținând în același timp o piață deschisă;

B. întrucât pandemia de COVID-19 și consecințele acesteia au dus la o încetinire fără 
precedent a creșterii economice în Europa, care riscă să exacerbeze inegalitățile și 
tensiunile sociale din Uniunea Europeană, în special în rândul celor mai vulnerabili 
cetățeni;

C. întrucât competitivitatea industrială și politica privind clima se consolidează reciproc și 
reindustrializarea inovatoare și fără efecte negative asupra climei va crea locuri de 
muncă locale și va asigura competitivitatea economiei europene; întrucât o astfel de 
abordare ar trebui să fie aplicată în toate politicile care vizează tranziția verde și 
digitală;

D. întrucât Uniunea trebuie să deblocheze potențialul antreprenorial neexploatat al 
anumitor grupuri sociale în care acesta trebuie să fie pe deplin dezvoltat, inclusiv tinerii, 
migranții, persoanele în vârstă și femeile; întrucât strategia industrială a Uniunii ar putea 
reprezenta o ocazie de a încuraja cultura antreprenorială în rândul grupurilor 
subreprezentate sau defavorizate și de a le permite să contribuie plenar la tranziția 
digitală și verde;

E. întrucât toate sectoarele economiei, în special IMM-urile, au fost afectate de pandemia 
de COVID-19 și de declinul economic fără precedent pe care l-a creat, unele sectoare 
ajungând chiar la o stagnare completă; întrucât, în acest context, o redresare rapidă și 
justă nu se va realiza prin menținerea statu-quo-ului și orice strategie industrială 
orientată spre viitor ar trebui să înceapă prin măsuri de redresare industrială și a 
competitivității globale pe termen lung, mai ales în sectoarele de creștere și în sectoarele 
cele mai afectate de restricțiile de deplasare legate de pandemia de COVID-19; 

F. întrucât noile datorii contractate pentru a supraviețui încetinirii creșterii economice sunt 
susceptibile de a lăsa întreprinderile cu o structură financiară mai fragilă, ceea ce va 
duce la o creștere economică lentă și la lipsa capacităților de investiții pe termen scurt, 
mediu și lung pentru dubla tranziție către o economie digitalizată, neutră din punct de 
vedere climatic, care utilizează eficient resursele și este circulară;
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G. întrucât în aceste împrejurări Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să aibă 
două faze distincte, una axată pe recuperare, iar cealaltă pe reconstrucție și reziliență; 
întrucât redresarea economică ar trebui să se bazeze pe o abordare solidă din punct de 
vedere social și ecologic și ar trebui să sprijine reconstrucția industrială pentru o 
transformare digitală și ecologică de succes, cu o forță de muncă calificată care să 
însoțească aceste transformări și să asigure o tranziție echitabilă și justă;

H. întrucât sectorul industrial din Europa este caracterizat de interdependență și există 
relații strânse între statele membre și abordări diferite față de întreprinderi în funcție de 
dimensiuni; întrucât, prin urmare, o politică europeană coordonată care să garanteze că 
întregul lanț de producție poate aduce beneficii, de la întreprinderi mari la IMM-uri, va 
avea un succes mai mare în creșterea competitivității și sustenabilității Europei pe plan 
mondial;

I. întrucât Uniunea ar trebui să continue să încheie acorduri comerciale multilaterale și 
bilaterale ambițioase; întrucât înainte de criza COVID-19 industria europeană, deși 
rămânând pilon al economiei Uniunii și angajând aproximativ 32 de milioane de 
persoane, se afla deja la o răscruce, contribuția sa la PIB-ul UE scăzând de la 23 % la 
19 % în ultimii 20 de ani; întrucât în prezent aceasta se confruntă cu o intensă 
concurență la nivel internațional și este adesea afectată de măsuri comerciale din ce în 
ce mai protecționiste din partea unor țări terțe care nu aplică standarde de mediu și 
sociale ridicate; 

J. întrucât noua strategie industrială europeană trebuie să asigure tranziția dublă la o bază 
industrială europeană competitivă și sustenabilă; întrucât această transformare constituie 
o șansă ca Europa să își modernizeze bazele industriale, să mențină și să repatrieze 
locurile de muncă și producția industrială esențială și să dezvolte competențe și 
capacități esențiale pentru efortul global de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD); 

K. întrucât strategia trebuie să ofere cadrul de reglementare necesar pentru a permite 
tranziția dublă, precum și infrastructurile și resursele financiare necesare și să se 
concentreze pe principiul „eficiența energetică pe primul loc”, pe economisirea energiei 
și a resurselor, pe energiile regenerabile și pe tehnologiile energetice cu emisii |de 
carbon zero și reduse, pe circularitate și netoxicitate; 

L. întrucât după criza provocată de pandemia de COVID-19, schimbările climatice și 
degradarea mediului rămân unele dintre cele mai mari amenințări și necesită o abordare 
comună cuprinzătoare; întrucât emisiile industriale din UE contribuie la emisiile totale 
de gaze cu efect de seră (GES) din Europa; întrucât decarbonizarea industriei mari 
consumatoare de energie rămâne una dintre cele mai mari probleme în calea realizării 
neutralității climatice până cel târziu în 2050; întrucât toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul climei; 

M. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat rolul crucial al 
activelor digitale, inclusiv al conectivității și al rețelelor, precum și al competențelor 
digitale, ca instrumente care permit lucrătorilor și întreprinderilor să își adapteze modul 
în care își îndeplinesc sarcinile și operațiunile la situația de urgență; întrucât reziliența 
infrastructurii digitale și îmbunătățirea competențelor digitale ale forței de muncă sunt 
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domenii prioritare menite să stimuleze competitivitatea întreprinderilor europene, în 
special a IMM-urilor;

N. întrucât noua strategie industrială a Uniunii ar trebui să se concentreze pe o 
conectivitate sporită, pe îmbunătățirea stratificării digitale, pe internetul industrial al 
obiectelor, pe inteligența artificială, pe tehnologiile registrelor digitale, pe tehnica de 
calcul de hiperperformanță și informatica cuantică; întrucât sectorul digital va contribui 
și la Pactul verde european și la tranziția industrială la neutralitatea climatică atât ca 
sursă de soluții tehnologice și prin optimizarea proceselor industriale, cât și prin 
îmbunătățirea eficienței energetice și a performanței economiei circulare a sectorului 
digital în sine;

O. întrucât suveranitatea și autonomia strategică a Uniunii necesită o bază industrială 
autonomă și competitivă și investiții masive în cercetare și inovare pentru a se impune 
ca forță de prim ordin în tehnologii generice esențiale și soluții inovatoare și pentru a 
asigura competitivitatea la nivel mondial; întrucât strategia industrială a Uniunii ar 
trebui să conțină un plan de acțiune pentru a consolida, a scurta, a face mai sustenabile 
și a diversifica lanțurile de aprovizionare ale industriilor europene cu scopul de a reduce 
dependența excesivă de câteva piețe și a crește reziliența acestora; întrucât ar trebui să 
existe și o strategie de relocalizare inteligentă, cu scopul de a reimplanta industriile în 
Europa, precum și de a crește producția și investițiile și a relocaliza producția 
industrială în sectoare de importanță strategică pentru Uniune,

1. consideră că tranziția către o societate rezilientă din punct de vedere social, economic și 
ecologic, o conducere și o autonomie strategică și o piață unică funcțională ar trebui să 
constituie nucleul tuturor strategiilor Uniunii; consideră, de aceea, că este necesar să se 
creeze un cadru legislativ și de politici pe deplin funcțional și orientat spre viitor, 
întemeiat pe înțelegerea dinamicii dintre planul de redresare, obiectivele noastre 
climatice și digitale și o strategie industrială eficace care să simplifice diferitele 
abordări, ținte și obiective; invită Comisia să definească o strategie industrială revizuită 
și cuprinzătoare, care să ofere un cadru politic clar și siguranță în materie de 
reglementare și care, printre altele: 

(a) creează condițiile pentru o creștere economică pe termen lung, îmbunătățește 
prosperitatea Uniunii bazată pe inovare și competitivitatea globală și asigură 
neutralitatea climatică;

(b) mobilizează resursele financiare corespunzătoare, inclusiv măsuri de redresare;

(c) sprijină și gestionează dubla tranziție ecologică și digitală, menținând și creând 
locuri de muncă de calitate;

(d) atinge obiectivele stabilite de Pactul verde european

(e) asigură, face mai sustenabile, diversifică și digitalizează lanțurile valorice 
strategice, inclusiv prin promovarea și sprijinirea comerțului internațional bazat pe 
norme;

(f) întărește spiritul antreprenorial, creează un mediu favorabil întreprinderilor, 
sprijină IMM-urile și încurajează crearea și extinderea societăților, inclusiv a 
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întreprinderilor nou-înființate; 

(g) îmbunătățește reziliența strategică și autonomia Uniunii, inclusiv în ceea ce 
privește materiile prime, și consolidează poziția de lider în domeniul tehnologic;

(h) creează condițiile pentru dezvoltare egală și o încurajează în toate regiunile 
Uniunii, fără a lăsa pe nimeni în urmă;

2. solicită adoptarea unei strategii industriale favorabile incluziunii care să includă toate 
ecosistemele industriale, IMM-urile, regiunile, comunitățile și lucrătorii în dezvoltarea 
și punerea sa în aplicare; consideră că o strategie industrială puternică poate contribui la 
construirea unei punți peste posibilele fracturi și poate permite valorificarea șanselor 
create de dubla tranziție; este convins că politica industrială a Uniunii trebuie să se 
bazeze pe un pilon social puternic și să gestioneze la timp consecințele sociale ale 
schimbărilor structurale; 

3. consideră că este esențial să se investească în piețe active ale forței de muncă și să se 
ofere programe de educație și de formare care să răspundă nevoilor economiei; invită 
Comisia să pună în aplicare o politică a Uniunii care să pună în corespondență numărul 
de locuri de muncă pierdute în industriile tradiționale cu cererea de forță de muncă în 
industriile de transformare digitală și ecologică; având în vedere că este puțin probabil 
ca aceste noi locuri de muncă să fie create în aceleași regiuni care pierd industrii 
tradiționale sau să fie preluate de către aceiași lucrători, încurajează Comisia și statele 
membre să faciliteze revitalizarea economică și socială a teritoriilor care riscă 
depopularea și sărăcia, acordând o atenție deosebită disparităților de gen;

4. consideră că această dublă tranziție reprezintă o șansă pentru zonele dominate de 
combustibili fosili de a se deplasa către prima linie a inovării și către un sistem de 
producție compatibil cu obiectivele de neutralitate climatică; invită, prin urmare, 
Comisia să se asigure că această tranziție promovează condiții de creare de locuri de 
muncă echitabile și juste din punct de vedere social, în spiritul principiului „a nu lăsa pe 
nimeni în urmă”, în paralel cu implementarea completă a Pilonului european al 
drepturilor sociale, îmbunătățirea standardelor sociale și de viață și asigurarea de 
condiții bune de muncă; subliniază, în acest sens, necesitatea ca fiecare acțiune care 
accelerează tranziția dublă să fie însoțită de politici corespunzătoare și de acțiuni 
concrete îndreptate înspre combaterea efectelor negative atât asupra regiunilor, cât și 
asupra persoanelor celor mai vulnerabile;

5. subliniază că pentru atingerea acestui scop trebuie să se pună accentul pe coeziunea 
regională și socială și pe anticiparea și gestionarea restructurărilor, adaptate la 
caracteristicile și nevoile specifice ale pieței muncii locale, cu scopul de a realiza 
revitalizarea economică a regiunilor afectate și de gestiona și problema șomajului și 
promovarea utilizării investițiilor publice, inclusiv în sectoarele esențiale afectate în 
mod deosebit de pandemie, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă de calitate în 
întreaga Uniune; subliniază importanța participării lucrătorilor la gestionarea și 
guvernanța întreprinderilor;

6. insistă asupra identificării de viitoare competențe și a creșterii investițiilor în resurse 
umane, educație, formare specifică, perfecționare și învățare pe tot parcursul vieții 
pentru a oferi cetățenilor și regiunilor perspective și venituri în viitor, precum și a 
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aproviziona industria cu lucrători calificați; observă că o industrie competitivă depinde 
în mare măsură de recrutarea și menținerea unei forțe de muncă calificate, cu 
competențe esențiale în domeniul sustenabilității și al transformării digitale a 
întreprinderilor și că acest lucru ar trebui sprijinit prin finanțare adecvată din programul 
Europa digitală și din Programul privind piața unică;

7. invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a crește coordonarea politicilor 
educaționale, cu investiții publice masive în acestea în întreaga Europă; pe lângă 
aceasta, îndeamnă Comisia să creeze un grup de părți interesate experte care să aibă 
sarcina de a estima insuficiența și penuria de personal industrial calificat cu ajutorul 
resurselor IA și digitale, în special cu capacitățile tehnologiilor volumelor mari de date;

8. consideră că noua strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei ar trebui 
să contribuie la combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a 
disparității de gen în ceea ce privește pensiile, care afectează în continuare piața 
europeană a forței de muncă și societatea europeană; invită Comisia să ia în considerare 
în mod adecvat dimensiunea de gen în punerea în aplicare a strategiei industriale 
europene, atât în etapa de redresare, cât și în etapa de reconstrucție și transformare, 
incluzând utilizarea instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen în buget în 
definirea instrumentelor financiare care sprijină creșterea industrială și economică a 
Uniunii Europene;

9. subliniază rolul-cheie pe care industria europeană îl poate juca în implicarea activă în 
favoarea obiectivelor de mediu, sociale și economice ambițioase, inclusiv în domeniul 
drepturilor omului; consideră că pentru ca acest lucru să se materializeze, Uniunea 
trebuie să își creeze un cadru de diligență cuprinzător pentru industrie pentru 
identificarea, urmărirea, prevenirea, atenuarea riscurilor, impactului, abuzului și 
prejudiciilor de mediu și sociale și asumarea răspunderii pentru acestea în cadrul 
activităților sale la nivel intern și mondial și la nivelul lanțurilor de aprovizionare, 
pentru a asigura standarde minime și a crea condiții de concurență echitabile;

10. consideră că Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să contribuie la 
redresarea industrială în urma crizei economice actuale, să atragă investiții, să faciliteze 
accesul la capital și să stimuleze concurența efectivă; prin urmare, consideră că o 
strategie actualizată ar trebui să aibă în vedere două etape principale și interconectate: 
una care să vizeze consolidarea locurilor de muncă, reactivarea producției și adaptarea 
ei la „noua normalitate” de după criza provocată de pandemia de COVID-19, iar a doua 
reconstrucția și transformarea;

11. invită Comisia, în acest sens, să îmbunătățească legislația relevantă existentă și viitoare 
astfel încât să acorde prioritate tranzițiilor verzi și digitale, întărind în același timp 
competitivitatea pe termen lung și reziliența societală și economică pe parcursul 
ambelor faze; în plus, invită Comisia să stimuleze cererea internă a Uniunii și creșterea 
pe termen lung prin atragerea mai multor investiții, atât publice, cât și private, în 
cercetare și inovare, în dezvoltarea de noi tehnologii sustenabile și digitale, inclusiv în 
industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, în noi rețele de infrastructură și în 
proiecte compatibile cu obiectivele Pactului verde european, în eficiența energetică și a 
utilizării resurselor și în economia circulară;
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12. invită Comisia să pregătească un raport cuprinzător de evaluare a situației economiei 
Uniunii și a fezabilității realizării unei duble tranziții, ținând cont de perspectivele 
industriei, inclusiv ale IMM-urilor, de a valorifica sinergiile și de a reduce la minimum 
riscurile pe care și le pot prezenta reciproc și de a maximiza beneficiile; solicită 
Comisiei, pe baza constatărilor sale, să adapteze strategia publicată în martie 2020 la 
situația actuală și să gestioneze ambele faze, menținând în același timp accentul pe o 
tranziție ecologică, digitală, justă și echitabilă, care să întărească suveranitatea Uniunii 
și autonomia sa strategică;

13. subliniază că strategia industrială a Uniunii trebuie să urmărească obiective bine definite 
și, în interesul deplinei transparențe, invită Comisia să ofere definiții clare, explicite și 
concrete ale noțiunilor „strategic”, „autonomie”, „autonomie strategică”, „reziliență”, 
„reziliență strategică” și a altor noțiuni conexe, astfel încât să se asigure că acțiunile 
întreprinse care utilizează aceste noțiuni sunt concrete și urmăresc prioritățile și 
obiectivele UE;

14. consideră că instrumentele de asigurare tradiționale nu sunt suficiente pentru a acoperi 
pierderile generate de întreruperea activității cauzată de o pandemie și că este necesară o 
soluție ambițioasă la nivelul UE pentru a anticipa și a gestiona efectele negative ale unei 
pandemii sau crize sistemice viitoare asupra cetățenilor, întreprinderilor și economiei; 
invită Comisia să depună eforturi pentru crearea unui cadru care să implice investitori 
instituționali, statele membre și UE pentru a acoperi pierderile generate de întreruperea 
activității în cazul unei pandemii viitoare;

15. salută propunerea Comisiei de a crea un nou instrument de redresare denumit Next 
Generation EU (NGEU), în valoare de 750 de miliarde EUR; regretă reducerile aplicate 
programelor orientate spre viitor de Consiliul European în iulie 2020, atât în CFM 
2021-2027, cât și în NGEU și solicită ca cheltuielile din bugetul UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice să crească la cel puțin 30 % din buget; consideră că aceste 
reduceri vor submina bazele unei redresări sustenabile și reziliente a industriei Uniunii 
și vor avea efecte de propagare negative asupra atingerii obiectivelor de neutralitate 
climatică ale Uniunii până în 2050, precum și asupra justiției sociale și competitivității 
globale; solicită, prin urmare, adoptarea unui buget al UE pe termen lung ambițios și 
consolidat pentru perioada 2021-2027 care să nu fie inferior propunerii Comisiei; în 
acest sens, subliniază poziția Parlamentului cu privire la reforma sistemului de resurse 
proprii al UE, inclusiv introducerea unor noi resurse care să fie mai bine aliniate cu și să 
stimuleze progresele privind prioritățile politice majore ale UE;

16. salută măsurile adoptate de Uniune pentru a face față crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, injecția de lichidități de către BCE, majorarea capitalului BEI pentru IMM-
uri și inițiativa SURE pentru a ajuta statele membre să finanțeze pe termen scurt 
măsurile în domeniul muncii, să mențină locurile de muncă și să protejeze lucrătorii; 
salută și mijloacele financiare extraordinare prevăzute de Cadrul pentru măsuri de ajutor 
de stat pentru a sprijini întreprinderile în mod normal solvabile și lucrătorii în efortul de 
a reduce efectele economice ale pandemiei; totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență este justificat de consecințele pandemiei nu conduce 
la eliminarea concurenței reale pe piața unică și că niciun sector strategic nu este 
neglijat; în plus, așteaptă cu interes o revizuire în timp util a normelor Uniunii privind 
ajutoarele de stat. în special a orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția 
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mediului și energie pentru a oferi statelor membre flexibilitatea necesară pentru un 
sprijin specific pentru decarbonizarea și digitalizarea industriei; subliniază, în acest 
sens, că orice revizuire a normelor privind ajutoarele de stat ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a impactului competitivității industriei europene, ar trebui să țină seama de 
posibilele denaturări la nivel mondial și să fie pe deplin coerentă cu obiectivele de 
neutralitate climatică și de mediu ale UE pentru 2050, așa cum s-a convenit în Legea 
europeană a climei;

17. subliniază că ajutoarele de stat trebuie acordate numai întreprinderilor care se confruntă 
cu efectele directe ale COVID-19 și că relaxarea normelor privind ajutoarele de stat ar 
trebui să fie limitată în timp; în acest sens, invită Comisia să propună un regim special 
privind ajutoarele de stat care să vizeze sprijinirea sectoarelor care au suferit cel mai 
mult de pe urma măsurilor de urgență legate de COVID-19, cum ar fi industria auto, 
turismul, aviația, industria siderurgică și metalurgică; invită Comisia să stabilească 
cerințe minime comune pentru întreprinderile care primesc asistență financiară, pentru a 
evita apariția unor criterii diferite la nivel național care să creeze și mai multe 
discrepanțe; subliniază că ajutorul public primit ar trebui să protejeze locurile de muncă 
și să fie utilizat pentru a alinia funcționarea societăților în cauză la neutralitatea 
climatică a Uniunii și la obiectivele de mediu ale acesteia;

18. subliniază, în contextul asistenței de urgență, importanța acordării de sprijin 
întreprinderilor care respectă convențiile colective aplicabile și care nu sunt înregistrate 
în paradisuri fiscale;

19. subliniază, în plus, că orice ajutor de stat acordat în cadrul politicilor industriale sau al 
altor politici ar trebui să adere la „principiul de echilibrare” comun pentru a garanta 
condiții de concurență echitabile și a evita toate formele de dumping fiscal în UE și 
denaturările concurenței;

20. invită Comisia să stabilească o abordare clară, consecventă și accesibilă a definirii pieței 
în cazurile de concurență din diferite sectoare; subliniază, de asemenea, necesitatea de a 
asigura un ritm suficient de alert, transparența și proporționalitatea în cadrul 
administrativ și procedural al procedurilor UE în domeniul concurenței, în special în 
ceea ce privește controlul concentrărilor economice în UE;

21. încurajează Comisia să elaboreze un raport privind modul în care protecționismul extern 
afectează industria Uniunii, precum și să efectueze o evaluare periodică a 
competitivității sectoarelor industriale în UE în comparație cu principalii săi concurenți 
și să acționeze rapid dacă sunt necesare adaptări ale normelor UE;

22. invită Comisia, având în vedere profunda modificare a contextului economic global, să 
revizuiască normele antitrust ale Uniunii, căutând un echilibru între necesitatea de a 
face față concurenței la nivel mondial și protejarea lanțului de aprovizionare și a 
consumatorilor de potențialele consecințe negative ale unei concentrări mai mari ale 
pieței interne;

23. consideră că mecanismele economice create de fiecare stat membru pentru a ajuta IMM-
urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile să facă față crizei de lichidități pe 
termen scurt sunt utile, dar ar putea crește, în unele cazuri, nivelul datoriilor acestora; în 
acest context, invită Comisia să sprijine programele europene și naționale care 
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stimulează creșterea capitalului și să faciliteze redresarea;

24. invită Comisia să revigoreze și înnoiască spiritul inițiativei în favoarea întreprinderilor 
mici prin inițiative menite să sprijine mai ales microîntreprinderile și întreprinderile 
mici, deoarece măsurile universale nu sunt potrivite pentru microîntreprinderi și IMM-
uri; consideră că IMM-urilor le sunt cel mai de folos măsuri de sprijin ad hoc care evită 
obstacolele birocratice și garantează că lichiditățile necesare ajung la întreprinderi prin 
instrumente eficace și accesibile și proceduri rapide, suple și favorabile IMM-urilor; 
subliniază că numeroase IMM-uri nu vor dispune de lichiditățile necesare pentru a 
investi într-o transformare digitală durabilă;

25. subliniază că programele de finanțare ale UE au un impact asupra accelerării ritmului de 
creștere pe termen lung al întreprinderilor beneficiare, dar subliniază, de asemenea, că 
întreprinderile, în special IMM-urile, întâmpină mari greutăți când vor să acceseze 
fondurile UE; solicită, prin urmare, Comisiei să meargă pe calea deja bătută de a 
cofinanța sistemele naționale provizorii de credite fiscale, menite să stimuleze 
investițiile în tehnologiile digitale și ecologice;

26. reiterează importanța măsurilor de sprijin ad hoc destinate IMM-urilor, propunând 
sprijin financiar solid în următorul CFM; încurajează Comisia să analizeze ideea de a 
crea un program de cupoane pentru IMM-uri pentru a susține, printre altele, eforturile 
IMM-urilor de a moderniza echipamentele învechite, de a intensifica transferul de 
cunoștințe și de a găsi cele mai inspirate utilizări ale tehnologiilor, precum IA pentru 
industrie, și de a asigura perfecționarea profesională a angajaților prin dobândirea 
competențelor imediat necesare pentru controlul activelor, monitorizarea producției și 
colaborarea angajaților de la distanță, precum și modele de afaceri ecologic sustenabile, 
abordări în spiritul economiei circulare și eficiența energetică și a utilizării resurselor, 
domenii în care know-how-ul digital este adesea esențial și le permite IMM-urilor să 
rămână competitive;

27. regretă că există încă un decalaj semnificativ între întreprinderile mari și IMM-uri în 
ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale în activitățile lor comerciale și un 
decalaj între întreprinderile fruntașe și cele codașe în materie de inovare; subliniază că 
trebuie lărgită paleta de oportunități pentru IMM-urile care doresc să își mărească 
capacitatea de a absorbi tehnologii inovatoare și trebuie reduse discrepanțele în materie 
de infrastructuri digitale care afectează orașele mai mici și zonele rurale și periferice; în 
acest sens, invită Comisia să sprijine în continuare centrele europene de inovare 
digitală, care, datorită cunoașterii ecosistemelor locale, reprezintă o modalitate de 
reducere a decalajului digital cu șanse mari de succes;

28. consideră că întreprinderile din economia socială ar trebui să fie implicate din plin în 
definirea versiunii finale a strategiei industriale, întrucât creează valoare publică și au 
un impact esențial asupra comunităților locale în care sunt implantate; invită, în acest 
sens, Comisia să țină cont de trăsăturile specifice acestei categorii de întreprinderi la 
conceperea instrumentelor financiare și a programelor de lucru, pentru a le facilita 
accesul la finanțare;

29. subliniază că există caracteristici specifice care fac ca tranziția sustenabilă economic 
către o economie neutră climatic și complet digitalizată să se potrivească foarte bine cu 
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măsurile de redresare care urmăresc să stimuleze rapid cererea consumatorilor și 
ocuparea forței de muncă; subliniază că există dovezi care demonstrează că proiectele 
verzi și digitale creează mai multe locuri de muncă, generează o rentabilitate mai mare 
pe termen scurt pentru fiecare euro cheltuit și contribuie la economii de costuri mai mari 
pe termen lung în comparație cu stimulentele fiscale tradiționale, întrucât se pot 
dezvolta rapid dacă este disponibilă tehnologia necesară (de exemplu, energia din surse 
regenerabile), tind să implice IMM-urile și să încurajeze economiile locale prin efecte 
puternice asupra ocupării forței de muncă, mărind rapid venitul net al consumatorilor 
(de exemplu, eficiența energetică) și sunt mai puțin expuse la șocuri externe, 
contribuind, astfel, la o redresare socială și economică mai rezistentă la șocuri;

30. constată că, pentru a contribui la identificarea investițiilor cu un impact pozitiv ridicat 
social și de mediu, taxonomia UE, dacă este disponibilă, stabilește cadrul pentru a 
stabili în ce măsură o investiție este ecologic sustenabilă și pentru a asigura că nu se 
produc efecte negative semnificative asupra obiectivelor sociale și de mediu;

31. consideră că Uniunea are nevoie de o strategie industrială inovatoare care să accelereze 
digitalizarea industriilor și IMM-urilor noastre, inclusiv a celor tradiționale, să dezvolte 
capacitatea industrială a UE prin infrastructuri și capacități digitale esențiale și să 
consolideze piața unică digitală și piața unică a datelor; este de părere că Uniunea 
trebuie să sprijine întreprinderile să își automatizeze și să își digitalizeze know-how-ul 
și formarea profesională, ajutându-le totodată să investească în echipamente digitale 
(hardware și software), acordând o atenție deosebită încurajării participării femeilor la 
procesul de digitalizare și modernizării și îmbunătățirii sistemelor de formare și de 
calificare; subliniază cât de importante sunt programul Europa digitală și accelerarea 
adoptării unor tehnologii de perspectivă și emergente în industrii; încurajează crearea 
unor centre de inovare digitală la nivelul UE;

32. invită Comisia și statele membre să investească, printre altele, în economia datelor, 
inteligența artificială centrată pe om, producția inteligentă, internetul obiectelor (IoT), 
mobilitatea, supercalculul, ingineria informatică și tehnologia, cloud, tehnologia 
cuantică, rețelele de mare viteză 5G și 6G reziliente, la prețuri accesibile și sigure, 
tehnologiile registrelor distribuite, robotica, bateriile și internetul prin satelit; prin 
urmare invită statele membre și Comisia în acest sens să asigure o punere în aplicare 
promptă a măsurilor-cheie relevante recomandate în setul de instrumente pentru 
securitatea cibernetică a rețelelor 5G și, în special, să aplice, după caz, restricții 
corespunzătoare furnizorilor considerați de risc ridicat pentru activele de bază definite 
ca fiind esențiale și sensibile în evaluările coordonate ale riscurilor la nivelul UE;

33. subliniază contribuția esențială a sectorului digital la transformarea sectorului industrial, 
atât ca sursă de soluții tehnologice curate, cât și prin optimizarea proceselor industriale 
și reducerea la minimum a impactului asupra mediului; cum sectorul TIC este mare 
consumator de energie și resurse, roagă Comisia să evalueze impactul potențial asupra 
mediului al dezvoltării masive a soluțiilor digitale, asigurând, în același timp, poziția de 
lider a Europei la tehnologiile circulare și centrele de date digitale și foarte eficiente 
energetic; roagă Comisia să propună idei concrete pentru a pune soluțiile digitale în 
slujba tranziției ecologice și să conceapă o metodologie de monitorizare și cuantificare a 
impactului tot mai mare al tehnologiilor digitale asupra mediului;
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34. subliniază că datele joacă un rol esențial în transformarea industriilor europene și 
reliefează cât sunt de importante creșterea inteligentă a producției și digitalizarea; invită 
Comisia să creeze un mediu unic european digital și al datelor și să asigure și să 
promoveze interoperabilitatea, precum și accesul și fluxul de date și de softuri 
securizate în Uniune și între sectoare, în întreprinderi de toate mărimile și în instituțiile 
publice; în plus, invită Comisia să vegheze ca Uniunea să dea tonul la stabilirea unor 
standarde și crearea unor instrumente și infrastructuri orientate spre viitor, pentru a 
stoca și prelucra date și a pune în comun datele europene în sectoare-cheie, cu spații de 
date comune și interoperabile la nivelul Uniunii; în acest sens, invită Comisia să se 
concentreze în special asupra proiectelor care vizează gestionarea și clasificarea datelor, 
standardizarea formatului de date și securitatea datelor, să dezvolte și să prelucreze 
datele privind solul european, în special datele din partea organismelor publice, pentru a 
construi un sistem de impozitare digitală mai bun, în care profiturile sunt impozitate și 
companiile au o interacțiune semnificativă cu utilizatorii, și să dezvolte în continuare 
standarde europene și certificate de securitate cibernetică, dând astfel avânt 
competitivității, promovând tehnologiile revoluționare, în special pentru infrastructurile 
critice, inclusiv prin revizuirea Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor 
(NIS) și prin înființarea unei rețele de centre de competență în securitatea cibernetică; 
invită, de asemenea, Comisia să asigure o platformă echitabilă pentru relațiile de afaceri 
care să le permită întreprinderilor din UE, în special IMM-urilor, să utilizeze eficient 
datele generate pe platforme; 

35. recunoaște importanța unei abordări europene a economiei datelor, care să fie 
transparentă, de încredere, interoperabilă și centrată pe om; invită Comisia și statele 
membre să reducă treptat fragmentarea vizibilă în diferitele strategii naționale și să se 
ocupe de dezechilibrele în materie de putere de piață, cu scopul de a susține un flux de 
date la nivelul întregii Uniuni, interoperabilitatea și gestionarea, protecția și 
(re)utilizarea datelor;

36. evidențiază necesitatea unui cadru juridic european privind IA, robotica și tehnologiile 
conexe care să trateze, în dezvoltarea, implementarea și utilizarea lor, principiile etice și 
drepturile fundamentale, precum și chestiuni de siguranță și răspundere legală; 
subliniază că pentru inovare și competitivitatea industriei Europei va fi nevoie de un 
cadru orizontal care să reflecte valorile și principiile Uniunii, cu scopul de a oferi 
orientări concrete și securitate juridică cetățenilor și întreprinderilor deopotrivă – 
inclusiv celor din afara Europei;

37. consideră că trebuie cumpănită cu atenție orice acțiune legislativă în contextul unei 
revizuiri a cadrului de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) aplicabil actual, 
deoarece ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei europene a datelor, 
încă fragilă și în curs de dezvoltare; consideră că nu ar trebui să existe niciun drept de 
proprietate pe baza proprietății intelectuale asupra datelor fără caracter personal utilizate 
și produse prin tehnologii precum inteligența artificială;

38. invită Comisia să includă în planul de redresare măsuri concrete de atragere a 
industriilor către Europa, să intensifice, să impulsioneze și să promoveze relocarea și 
diversificarea industriilor europene în funcție de importanța lor strategică și, din 
perspectiva neutralității climatice, să scurteze și să diversifice lanțurile de 
aprovizionare; în acest context, subliniază că este important să se asigure producția în 
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Uniune în cantitate suficientă de bunuri strategice, precum echipamentele medicale și 
tehnico-medicale sau energia din surse regenerabile, pentru a fi autosuficientă în 
perioade de criză, și încurajează utilizarea de stimulente în acest scop, cum ar fi cerința 
de a achiziționa o cantitate mai mare de produse locale (UE/SEE) din sectoare care 
primesc ajutoare temporare;

39. își dă seama de riscul ca criza COVID-19 să ducă la o exacerbare a naționalismului și 
protecționismului economic, o provocare majoră pentru comerțul liber bazat pe norme 
și pentru lanțurile valorice globale, din cauza renaționalizării producției și a ruperii 
lanțurilor respective; în acest scop, invită părțile interesate să își diversifice și să își 
scurteze lanțurile de aprovizionare și să le facă mai sustenabile pentru a reduce 
vulnerabilitatea;

40. invită Comisia, în acest sens, să pledeze pentru un sistem comercial multilateral deschis 
și bazat pe norme, care să fie în acord cu eforturile mondiale de stopare a schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității și cu standardele ridicate de mediu și sociale ale 
UE, să deschidă accesul întreprinderilor din UE la piețele internaționale și să îi 
împiedice pe actorii internaționali puternici să abuzeze de puterea lor de piață; este de 
părere că, în acest context, Uniunea ar trebui să aplice politica de concurență în raport 
cu companiile din țări terțe și, dacă este cazul, să aplice cu mai mare strictețe măsuri de 
apărare comercială (TDI), astfel încât să contracareze sistematic practicile neloiale de 
dumping și subvenții și să întărească sistemul TDI existent;

41. invită Comisia să propună imediat o interdicție temporară a preluării întreprinderilor 
europene din sectoare strategice de întreprinderi de stat sau companii aflate în legătură 
cu guvernele țărilor terțe; invită, de asemenea, Comisia să reflecteze la aplicarea 
reciprocității în accesul la piață, să cimenteze și să verifice sistematic cadrul de 
examinare al Uniunii pentru investiții străine directe (ISD), pentru a proteja accesul la 
industrii strategice, infrastructură, tehnologii generice esențiale și la alte active de 
securitate și de securitate cibernetică, precum și pentru a bloca achizițiile ostile ca să 
apere competitivitatea și să reducă denaturările pieței pe piața unică; consideră 
binevenită, în acest sens, Cartea albă pentru stabilirea de condiții de concurență 
echitabile în ceea ce privește subvențiile străine; îndeamnă la adoptarea rapidă a 
Regulamentului (UE) nr. 654/2014 (Regulamentul privind asigurarea respectării 
normelor); subliniază că acesta este un instrument important de protejare a intereselor 
Uniunii atunci când țările terțe adoptă măsuri ilegale cu impact negativ asupra 
întreprinderilor din UE;

42. roagă Consiliul să facă și mai multe progrese în negocierile privind Instrumentele 
pentru achiziții publice internaționale (IPI) care prevăd reciprocitate și standarde 
reciproce; invită Comisia să propună instrumente juridice adecvate care să îndrepte 
denaturările produse pe piața unică, inclusiv în procedurile de achiziții publice; în acest 
context, îndeamnă Comisia să aibă în vedere posibilitatea de a da prioritate companiilor 
care își au și își mențin sediul, producția și angajații în Uniune; solicită Comisiei, în 
absența unui IPI riguros și a unor norme mondiale eficiente de acces la achizițiile 
publice, să încerce să introducă măsuri de sprijinire a producătorilor europeni, în special 
IMM-uri, care întâmpină o concurență tot mai aprigă din partea unor țări emergente care 
nu respectă normele comune de comerț internațional și standardele sociale de mediu;
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43. consideră că o strategie industrială vastă, care să includă toate politicile UE, poate juca 
un rol însemnat în diplomația economice și „industrială”; încurajează Comisia să 
apeleze activ la rețeaua UE a camerelor de comerț în țări terțe pentru a crea noi 
parteneriate comerciale;

44. apreciază ambiția de a crea piețe-lider la tehnologii sustenabile ecologic și digitale și la 
soluții inovatoare; consideră că finanțarea cercetării și inovării este esențială pentru 
proiectele industriale inovatoare și pentru capacitățile digitale și că ar trebui să meargă 
mână în mână cu analiza actuală realizată de Comisie cu privire la orientările pentru 
„Proiecte importante de interes european comun” (PIIEC); este de părere că reziliența și 
autonomia strategică ar trebui considerate criterii definitorii și că PIIEC ar trebui să 
respecte obiectivele Uniunii privind neutralitatea climatică și digitalizarea; invită 
Comisia ca în punerea în aplicare a PIIEC să asigure mai multă transparență și 
participarea IMM-urilor; în plus, invită Comisia să accelereze apariția de lideri europeni 
și/sau ecosisteme europene în sectoare industriale strategice, capabili să concureze la 
scară mondială și care vor contribui la realizarea unei economii neutre climatic și la 
atingerea unei poziții dominante în domeniul digital, fără a denatura concurența în 
Uniune și fără a șubrezi încrederea în deschiderea pieței; 

45. invită Comisia să lucreze în continuare la lanțurile valorice, asigurând monitorizarea 
corespunzătoare a acțiunilor propuse pentru cele șase lanțuri valorice strategice 
identificate de Forumul strategic privind PIIEC, și să creeze condiții de participare 
transparente la proiectele PIIEC, uniforme în toate statele membre, pentru ca de pe urma 
lor să beneficieze întreaga Uniune; solicită Comisiei, în contextul crizei actuale, să 
investească în proiecte cu valoare adăugată europeană clară și să simplifice procesele 
administrative, să extindă criteriile de eligibilitate a costurilor și să majoreze finanțarea;

46. consideră că inițiativa NGEU este pilonul primei etape a redresării industriale a UE în 
urma COVID-19; invită Comisia să asigure executarea rapidă a fondului și cere 
vehement ca Parlamentul să fie implicat întru totul în procesul de luare a deciziilor și de 
executare, pentru a asigura răspunderea democratică și un grad maxim de transparență și 
control parlamentar; pentru a concentra efectiv la începutul perioadei suma de 750 de 
miliarde EUR, solicită ca NGEU:

(a) să prevadă obiective pentru investiții sociale, sustenabile și digitale, cu scopul de a 
reduce la minimum efectele negative și de a mări la maxim beneficiile pentru 
climă, mediu și societate;

(b) să se concentreze în mod special pe IMM-uri, care au fost cel mai grav lovite de 
criza provocată de COVID-19, și să le faciliteze accesul la finanțare;

(c) să fie gestionat direct, ori de câte ori este posibil, de Comisie în colaborare strânsă 
cu statele membre și prin intermediul programelor europene, pentru a avansa într-
un mod mai coordonat, astfel încât să se obțină un impact mai mare pe piața 
mondială și maximum de transparență și control parlamentar, și pentru a evita 
denaturarea și fărâmițarea internă și externă a pieței unice;

(d) să țină seama de caracteristicile statelor membre care au fost afectate de criză în 
diverse moduri;
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(e) să distribuie ajutoarele financiare diferitelor ecosisteme industriale, inclusiv 
microîntreprinderilor și IMM-urilor, în funcție de daunele suferite, de impactul 
social, de problemele cu care se confruntă și de cuantumul sprijinului financiar 
național primit deja prin mecanismele naționale de ajutor, ținând seama de 
interdependențele structurale între diferitele lanțuri valorice; să țină cont de 
învățămintele trase din măsurile anterioare de sprijin public ca răspuns la criza 
financiară și economică din 2008-2009 și de impactul său asupra rezilienței și 
redresării economice și sociale pe termen lung; să ia în calcul faptul că ajutoarele 
din fond trebuie condiționate de criterii care să garanteze că finanțarea nu este 
utilizată pentru a stinge datoriile vechi sau pentru a sprijini o tehnologie învechită 
și că sunt susținute întreprinderile care contribuie la creșterea pe termen lung și au 
un potențial considerabil de relansare a economiei; să aibă în vedere că 
cheltuielile de redresare trebuie canalizate și către sectoare cu multiplicator mare 
al capitalului propriu, care nu dăunează climei și favorizează inovarea și vor 
contribui la reziliența economică a UE în viitor;

(f) să sprijine mecanismele fiscale naționale care stimulează achiziționarea de 
participații de către sectorul privat și permit societăților să convertească o parte 
din împrumuturile acordate de fond în acțiuni;

(g) să aloce fonduri dedicate întreprinderilor, în special IMM-urilor, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor nou-înființate, care au planuri de afaceri și 
operațiuni care implică inovații, tehnologii și servicii esențiale, inclusiv care ajută 
la expansiunea transformării digitale și ecologice, sau ale căror operațiuni sunt 
necesare pentru autonomia strategică a Uniunii în sectoare critice, având în vedere 
în special o mai bună circularitate, eficiența consumului și economii de energie și 
resurse și trecerea la regenerabile; să ajute lanțurile de aprovizionare să devină 
mai reziliente și mai puțin dependente prin repatrierea, diversificarea și 
consolidarea lor, evitând, totodată, discriminarea întreprinderilor care trec printr-o 
situație de urgență și au nevoie de susținere în perioada de tranziție;

(h) să aloce fonduri societăților mari care au planuri credibile de tranziție către un 
model de afaceri neutru față de climă;

(i) să consolideze programul de garanții al BEI și să-l facă complementar la 
programele naționale, ca să acționeze ca un element de susținere în plus și să le 
mărească impactul în practică;

(j) să dea prioritate societăților care se angajează în direcția transparenței, asigură 
vizibilitatea finanțării UE, introduc sisteme care încurajează participarea 
lucrătorilor la treburile întreprinderii și își respectă obligațiile de raportare 
nefinanciară;

47. subliniază necesitatea de a sprijini o redresare durabilă și echitabilă, asigurând 
bunăstarea cetățenilor și după ce va trece criza de COVID-19; este de părere că fondul 
ar trebui să promoveze sustenabilitatea și competitivitatea industriilor europene și să 
garanteze o tranziție digitală și industrială echitabilă și justă;

 48. consideră că, în paralel cu criza actuală, Uniunea ar trebui să pregătească și să 
anticipeze o a doua fază a strategiei sale industriale, asigurând competitivitatea, 
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sustenabilitatea ecologică și digitalizarea propriilor industrii ca premisă pentru reziliența 
pe termen lung pe o bază responsabilă social; reamintește că rolul statelor membre va fi 
esențial pentru o redresare de succes care să valorifice printr-un efect de levier resursele 
limitate ale UE și că politica industrială ar trebui să devină o sarcină orizontală pentru 
Comisie;

49. este de părere că Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să includă protecția 
sănătății mediului și a biodiversității și insistă că trebuie accelerată transformarea cu 
efect neutru față de climă a industriei noastre; semnalează că investițiile trebuie să fie 
compatibile cu obiectivele din 2050 privind neutralitatea climatică, deoarece, în caz 
contrar, există riscul de a crea active irecuperabile și efecte de împotmolire în tehnologii 
bazate pe resurse fosile și dăunătoare mediului;

50. subliniază că o strategie industrială europeană cu adevărat eficace și politica aferentă 
trebuie să se bazeze pe acțiuni și ținte ambițioase în domeniul climei, în conformitate cu 
Legea climei, și să producă o foaie de parcurs pentru a modela industria viitorului astfel 
încât toate sectoarele să contribuie la atingerea obiectivului de neutralitate climatică cât 
mai repede posibil și până în 2050 cel târziu;

51. subliniază că noua strategie industrială trebuie aliniată la obiectivul de a realiza o 
economie neutră climatic până în 2050, subliniind totodată că politicile europene în 
domeniul climei trebuie să se sprijine pe date concludente;

52. subliniază că pe piețele interne și mondiale există un potențial semnificativ pentru 
tehnologii cu emisii scăzute și cu emisii zero și pentru produse, procese și servicii 
durabile de-a lungul întregului lanț valoric, de la materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria prelucrătoare și sectorul serviciilor industriale; 
consideră, în plus, că Legea climei va contribui în mare măsură la raționalizarea 
eforturilor îndreptate spre atingerea neutralității climatice până cel târziu în 2050, 
stabilind obiectivele în domeniul climei pentru 2030 și 2050 în legislația Uniunii; crede 
că este nevoie și de un cadru politic mai cuprinzător și mai sistematic pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și siguranța investitorilor și predictibilitatea 
normativă pe termen lung printr-o abordare coerentă, transparentă și incluzivă a 
guvernanței în toate domeniile politicilor, netezind calea către o strategie clară și 
previzibilă pentru industriile europene;

53. consideră binevenit Forumul Industrial propus; invită Comisia să facă progrese în 
direcția înființării sale și să poarte, în acest cadru, un dialog la care să participe, cu o 
reprezentare echilibrată, toți experții științifici relevanți și organizațiile și părțile 
interesate relevante, inclusiv societatea civilă, organizațiile de consumatori și 
sindicatele, pentru a monitoriza în permanență și a raporta periodic progresele 
înregistrate de fiecare sector industrial la nivelul UE în îndeplinirea obiectivelor de 
neutralitate climatică care trebuie atinse până în 2050, și să ajute Comisia cu sugestiile 
lor să stabilească dacă investițiile concordă cu obiectivele UE în materie de mediu și 
climă și contribuie la atingerea lor, în conformitate cu guvernanța uniunii energetice; 

54. consideră că toate sectoarele ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii în 
domeniul climei și, în acest sens, subliniază cât este de important ca Comisia să 
întocmească strategii specifice fiecărui sector, specificând acțiunile necesare pentru a 
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îndeplini aceste obiective și a asigura coerența politicilor; îndeamnă la eliminarea 
treptată a combustibililor fosili, avertizând că industria are nevoie un sistem energetic 
extrem de eficient și neutru față de climă la prețuri competitive internațional; subliniază 
rolul pe care îl joacă energia și materiile prime curate, sustenabile și la prețuri accesibile 
în tranziția către economii foarte eficiente energetic și cu efect neutru asupra climei; 
scoate în evidența nevoia de a garanta că utilizarea unor surse de energie precum gazele 
naturale are loc doar într-o etapă de tranziție, dat fiind obiectivul de a ajunge la 
neutralitate climatică până în 2050 cel târziu; relevă că o mai mare integrare a pieței de 
energie a UE va avea ca efect o mai mare securitate a aprovizionării cu energie și prețuri 
mai accesibile; subliniază, în acest sens, că trebuie accelerate dezvoltarea și integrarea 
capacităților regenerabile în mixul energetic și facilitată implantarea producției de 
hidrogen pe bază de surse regenerabile de energie, ca tehnologie potențial revoluționară 
pentru sectoarele unde amprenta de carbon nu se lasă redusă așa ușor; salută lansarea 
alianței pentru hidrogen curat și a unei alianțe a industriilor cu emisii reduse de dioxid 
de carbon; subliniază necesitatea de a accelera cercetarea privind producția pe scară 
largă a hidrogenului și a combustibililor ecologici, tehnologiile de decarbonizare, cum 
ar fi infrastructura pentru captarea și stocarea carbonului în procesele industriale, 
instalațiile de producție de bioenergie și alimentate cu bioenergie, în perspectiva 
tranziției energetice, explorând, de asemenea, potențialul de exploatare a surselor 
geotermale de energie; reamintește că pentru aceasta este nevoie de energie curată în 
cantități mari și la prețuri accesibile, precum și de infrastructuri aferente, pe măsura 
nevoilor de decarbonizare ale industriilor mari consumatoare de energie;

55. face un apel la instituțiile UE, statele membre, regiunile, industria și orice alți actori 
relevanți să conlucreze pentru a mări eficiența energetică europeană și a crea piețe-lider 
la tehnologii și inovații cu influență asupra climei în Uniune și a da prioritate 
investițiilor în infrastructuri energetice; roagă Comisia să facă în așa fel încât BEI să fie 
mai bine valorificată ca „banca pentru climă” a Uniunii, să majoreze finanțarea 
sustenabilă pentru sectoarele public și privat și să ajute companiile să treacă cu bine prin 
procesul de decarbonizare;

56. subliniază că trebuie introduse pe scară largă capacități de energie din surse regenerabile 
competitive la nivel de costuri în toate sectoarele economiei; recunoaște că UE deține 
40 % din brevetele pentru energie din surse regenerabile la nivel mondial, și afirmă 
răspicat că ar trebui să rămână lider la tehnologii revoluționare în domeniul energiilor 
regenerabile; subliniază, în acest sens, că trebuie elaborată o politică industrială solidă 
pentru sursele regenerabile de energie care să cuprindă politici atât pe partea de ofertă, 
cât și pe partea de cerere și să permită o integrare sectorială a surselor regenerabile de 
energie, aspect esențial pentru a garanta pe termen lung siguranța alimentării cu energie, 
supremația tehnologică și autonomia strategică a Europei; îndeamnă Comisia să 
recunoască că tehnologiile bazate pe energie din surse regenerabile sunt un lanț valoric 
strategic și un ecosistem industrial esențial, eligibil pentru finanțare din Facilitatea de 
investiții strategice, și cere să fie reprezentate pe măsură la următorul forum industrial; 
subliniază că în Europa trebuie pregătite măsuri de sprijin pentru dezvoltarea de 
tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și asigurate condiții de 
concurență echitabile pentru producătorii din Uniune și din afara Uniunii;

57. subliniază că, pentru a fi competitivă, industria europeană trebuie susținută de o rețea 
eficientă, durabilă și interconectată în totalitate de infrastructuri de transport, digitale și 
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energetice; pledează pentru o politică de investiții pe termen lung pentru dotarea și 
renovarea infrastructurii și pentru reducerea barierelor administrative care împiedică 
dezvoltarea rapidă a rețelelor transeuropene; cere mai multe fonduri pentru Mecanismul 
pentru interconectarea Europei în cele trei sectoare ale sale pentru a stimula investițiile 
în infrastructuri, interconexiuni, digitalizare și rețele inteligente, compatibile cu 
obiectivele Pactului verde european; mai subliniază necesitatea de a accelera proiectele 
de interes comun (PIC) și de a revizui cât mai curând posibil Regulamentul privind 
rețelele energetice transeuropene (TEN-E).

58. subliniază potențialul economiei circulare și cu zero poluare de a moderniza economia 
Uniunii, a reduce consumul de energie și resurse, a da prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, a oferi stimulente pentru inovare și a transforma sectoare industriale întregi și 
lanțurile de valoare, produsele, procesele de producție și modelele de afaceri ale 
acestora, promovând astfel dematerializarea și detoxificarea economiei Uniunii și 
reducând dependența Europei de materiile prime, stimulând în același timp inovarea, 
inclusiv crearea de piețe pentru soluții nepoluante, cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
și regenerabile, care să înlocuiască produsele și materialele pe bază de combustibili 
fosili, promovând totodată dezvoltarea de noi tehnologii și soluții proiectate ecologic, 
menite să prevină impactul asupra mediului; subliniază sinergiile puternice dintre 
acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și economia circulară, în industriile 
mari consumatoare de energie și de resurse și sectoarele de renovare, și stăruie asupra 
ideii că fiecare ramură industrială are un parcurs de decarbonizare și puncte de plecare 
diferite; subliniază potențialul bioeconomiei circulare și al industriei forestiere de 
promovare a unei industrii competitive și sustenabile;

59. reamintește că politica europeană în domeniul climei și al energiei va necesita o 
cantitate mare de metale și minerale pentru tehnologiile sale strategice; se arată 
îngrijorat de faptul că Europa depinde în mare măsură de alte zone ale lumii pentru 
aprovizionarea cu multe dintre aceste metale și minerale și își pierde treptat cota pe 
piața mondială, chiar și la materiale pentru care dispune de capacitate industrială; 
subliniază că autonomia Europei în sectoarele strategice nu poate fi obținută dacă UE nu 
dispune de un ecosistem competitiv și sustenabil la materialele de bază, prețioase și 
critice din surse primare și secundare; subliniază, în acest sens, importanța Planului de 
acțiune privind economia circulară dar atrage atenția că Europa trebuie să își mărească 
capacitatea pentru toate etapele lanțului valoric al materiilor prime, și anume minerit, 
reciclare și extragere din minereu, rafinare și transformare: consideră că aria de 
cuprindere a planului de acțiune pentru materii prime de importanță critică nu ar trebui 
să se limiteze la materiile prime de importanță critică, ci ar trebui să înglobeze 
dezvoltarea unui ecosistem integrat pentru întreaga gamă de materiale, metale și 
minerale necesare pentru tranziția industrială;

60. invită Comisia să elaboreze o strategie europeană de export și import pentru 
tehnologiile axate pe surse regenerabile și eficiente ca și consum de energie și resurse; 

61. subliniază potențialul cuplării sectoriale și al interconectării sectoarelor consumatoare 
de energie, cum ar fi clădirile și transporturile, și consideră binevenită în acest sens 
comunicarea Comisiei privind integrarea sistemelor energetice; 

62. cere ca un flux de fonduri substanțial să fie mobilizat pentru reabilitarea energetică a 
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clădirilor, pentru a stimula „valul de renovări” planificat cu ajutorul mijloacelor 
financiare necesare prevăzute în planul de redresare; subliniază că, în contextul viitoarei 
propuneri privind valul de renovări ale clădirilor și dată fiind obligația statelor membre 
de a stabili strategii pe termen lung pentru a realiza un fond imobiliar extrem de eficient 
ca și consum de energie și decarbonizat, ar trebui pus pe primul loc în ordinea 
priorităților principiul „eficiență energetică mai întâi de orice”, și, implicit, ar trebui 
accelerate renovările din temelii și înlocuite sistemele de termoficare și răcire 
ineficiente, bazate pe combustibili fosili; subliniază că programele integrate de renovare 
din temelii gândite pentru localități sau județe întregi pot fi derulate la costuri mai mici 
și mai rapid, în beneficiul consumatorilor și cu reducerea costurilor la energie;

63. pune în lumină faptul că încălzirea și răcirea pentru procese industriale rămân printre 
cele mai semnificative utilizări ale energiei în sectorul industrial; de aceea, subliniază că 
pentru a accelera efortul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în 
industrie trebuie valorificat la maximum potențialul de eficiență energetică al încălzirii 
și răcirii industriale, apelând mai mult la electricitate din surse regenerabile, pompe de 
căldură și valorificând mai bine clusterele industriale și simbiozele cu potențial 
însemnat de reducere în numeroase sectoare; 

64. subliniază potențialul mobilității ecologice de a crea noi locuri de muncă, de a 
impulsiona industria europeană și de a susține investițiile care urmăresc să extindă 
infrastructura de transport sustenabilă, ceea ce ar permite un efect multiplicator prin 
plasarea de comenzi către un spectru larg de entități - contractanți, subcontractanți, 
furnizori și subcontractanți ai acestora - și reducerea emisiilor din sectorul 
transporturilor; subliniază că trebuie accelerată concretizarea Alianței europene pentru 
baterii, pentru a exploata potențialul lanțului său valoric strategic, a mări șansele de a 
produce baterii inovatoare la nivel local și a recicla metalele în Europa, a crea valoare 
adăugată pentru Uniune, contribuind la competitivitatea industriei europene a 
autovehiculelor, și a facilita tranziția către un sistem electric decarbonizat; solicită mai 
multe investiții în trenuri de mare viteză și renovarea rețelelor feroviare interurbane, 
precum și în transportul public cu emisii zero sau mici; subliniază că mobilitatea 
ecologică trebuie promovară prin investiții în îmbunătățirea infrastructurii, cum ar fi 
înmulțirea stațiilor de încărcare; consideră că o densitate mai mare a stațiilor de 
încărcare va ajuta la extinderea semnificativă și mai rapidă a pieței vehiculelor electrice 
(VE), având un impact pozitiv asupra amprentei noastre ecologice și de carbon; roagă, 
prin urmare, Comisia să prezinte o strategie cuprinzătoare pentru proliferarea unei 
infrastructuri de încărcare rapidă a VE pentru a determina consumatorii să le folosească, 
oferindu-le certitudinea că această tehnologie are potențial și dându-le acces la o rețea 
densă de infrastructuri de încărcare compatibile, îndemnând-o să sprijine producția 
europeană de automobile;

65. consideră că, pentru o tranziție energetică de succes, Europa va avea nevoie de o 
cantitate însemnată de energie cu emisii zero/scăzute de dioxid de carbon și din surse 
regenerabile la prețuri accesibile, care poate proveni și din țări terțe și cu utilizarea de 
infrastructuri de sprijin; solicită ca inițiativele strategice intraunionale și politica 
energetică să devină o prioritate în politica externă și de vecinătate a Uniunii, incluzând 
aici sprijinul financiar pentru alianțe pentru producția de hidrogen și energie din surse 
regenerabile; este de părere că aceste alianțe ar trebui incluse și în acordurile 
comerciale; subliniază importanța unor alianțe solide pentru a face față deficitului de 
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resurse și materii prime;

66. reamintește Planul general al UE din 2019 pentru o transformare competitivă a 
industriilor mari consumatoare de energie care gestionează perioada de tranziție 
menținând, totodată, competitivitatea industriilor europene și roagă Comisia să pună în 
practică recomandarea sa de a înlocui importurile din țări terțe care nu îndeplinesc 
suficient standardele de mediu și de a-i stimula pe partenerii comerciali internaționali ai 
UE să își propună obiective mai ambițioase în materie de climă;

67. cere să se revizuiască schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), 
în acord cu obiectivele pentru climă și cu un mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), pentru a contribui la relocalizarea inteligentă a 
producției și la scurtarea lanțurilor valorice; subliniază rolul potențial important al 
CBAM pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon în afara UE; 

68. subliniază că peste jumătate din PIB-ul mondial depinde de natură și de serviciile pe 
care le furnizează aceasta, iar câteva sectoare depind chiar foarte mult de natură; 
constată că peste 90 % din declinul biodiversității și din deficitul de apă derivă din 
extracția și prelucrarea resurselor; subliniază că politica industrială europeană ar trebui 
să fie în armonie cu obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030;

69. subliniază că din perspectiva abordării „O singură sănătate”, conservarea ecosistemelor 
naturale este fundamentală pentru a satisface nevoile de bază ale umanității, cum ar fi 
apa potabilă, aerul curat și solurile fertile; cere să fie elaborați rapid indicatori fiabili 
pentru a evalua impactul asupra biodiversității și pentru a asigura reducerea progresivă a 
poluării, după cum se prevede în Strategia UE în domeniul biodiversității;

70. subliniază că industria rămâne un factor major de poluare a mediului, care eliberează 
poluanți în aer, apă și sol; subliniază rolul Directivei privind emisiile industriale în 
stabilirea obligațiilor impuse uzinelor mari de a reduce la minimum poluanții eliberați în 
natură; 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 industriale;

71. subliniază importanța dimensiunii regionale a politicii industriale, deoarece disparitățile 
economice dintre regiuni nu au dispărut, ba chiar riscă să se agraveze ca urmare a crizei 
provocate de coronavirus; insistă că pentru a preveni și atenua declinul regiunilor, 
planurile de redresare regională trebuie să ajute la succesul strategiilor de transformare 
sustenabilă și să combine programele de revitalizare economică cu programele active de 
stimulare a pieței de muncă; roagă Comisia să colaboreze strâns cu statele membre 
pentru a întocmi previziuni pe termen mediu și lung despre competențele necesare pe 
piața muncii;

72. subliniază, în acest context, importanța fondurilor structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI) pentru a sprijini crearea de locuri de muncă de calitate cu salarii 
decente, competitivitatea întreprinderilor, dezvoltarea economică durabilă și 
modernizarea și îmbunătățirea sistemelor de învățământ și formare și a sistemelor 
sanitare;

73. avertizează că trebuie pus umărul la o tranziție echitabilă, favorabilă incluziunii și 
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echitabilă și că trebuie remediate inegalitățile sociale și economice fără a se limita la 
recalificare și crearea de noi locuri de muncă în noi sectoare economice, astfel încât să 
avem grijă ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și niciun lucrător să nu fie exclus de pe 
piața muncii; consideră că un mecanism bine conceput pentru o tranziție justă (MTJ), 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă, va fi un instrument important pentru a facilita 
dubla tranziție și a atinge obiective climatice ambițioase; stăruie asupra ideii că pentru a 
garanta o tranziție mai incluzivă și a-i atenua impactul social, ar trebui cooptate toate 
părțile interesate locale, inclusiv reprezentanții societății civile și ai comunităților, în 
faza de concepere și implementare a planurilor pentru o tranziție justă; subliniază că 
investițiile în tehnologii sustenabile au un rol esențial în această privință, sprijinind 
dezvoltarea economică pe termen lung a economiilor regionale; subliniază că o 
finanțare consistentă a MTJ, inclusiv prin resurse bugetare suplimentare semnificative, 
ar fi un element-cheie pentru implementarea cu succes a Pactului verde european;

74. crede că trebuie intensificată cooperarea interregională în sprijinul transformării 
sustenabile și digitale, precum în strategiile de specializare inteligentă, pentru a stimula 
ecosistemele regionale; solicită, prin urmare, Comisiei să sprijine dezvoltarea unor 
instrumente care pot oferi o foaie de parcurs clară regiunilor, cu o abordare adaptată 
situației fiecăreia, pentru a asigura supremația în sectorul industrial;

75. consideră că transformarea industrială necesită depunerea unor eforturi mai mari în 
materie de cercetare și dezvoltare, precum și integrarea noilor cunoștințe și inovații în 
piețele existente și utilizarea lor pentru crearea de noi piețe; subliniază că inovarea este 
unul dintre motoarele ecosistemelor industriale de vârf și că acest lucru ar trebui să se 
traducă printr-un sprijin consolidat acordat inovării și capacității antreprenoriale în 
fiecare etapă a ciclului de inovare; subliniază că este necesară majorarea cheltuielilor 
pentru cercetare, în special pentru cercetarea publică de înaltă calitate și pentru 
dezvoltare și inovare, care sunt elemente-cheie pentru realizarea dublei tranziții, 
îmbunătățirea autonomiei strategice a Uniunii și creșterea competitivității pe termen 
lung; invită, în acest sens, statele membre să își respecte angajamentul de a investi 3 % 
din PIB în cercetare și dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată mențiune poziția de 
lider printre concurenții de la nivel mondial; regretă lipsa actuală de capacitate de 
inovare din cadrul IMM-urilor, cauzată de un deficit al capitalului de risc, de costurile și 
complexitatea procedurilor administrative, precum și de lipsa competențelor adecvate și 
dificultatea de a accede la informații;

76. subliniază necesitatea de a majora bugetul pentru programele care stau la baza 
transformării industriale a Uniunii și reamintește, prin urmare, poziția Parlamentului 
care este favorabilă majorării bugetului Orizont Europa la 120 de miliarde EUR și 
asigurării coerenței programului cu obiectivele Uniunii privind neutralitatea climatică, 
precum și sprijinirii programelor InvestEU și Europa digitală prin intermediul unor 
instrumente de finanțare adecvate pentru introducerea pe piață a unor tehnologii și 
inovații revoluționare, promovând, de asemenea, sinergiile între sursele de finanțare 
regionale, naționale, europene și private; solicită un sprijin eficace pentru Consiliul 
European pentru Inovare (CEI) și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și 
pentru consolidarea misiunilor acestora; insistă asupra faptului că o parte substanțială 
din fondurile disponibile pentru IMM-uri în cadrul programului Orizont Europa ar 
trebui să fie executată prin intermediul CEI și al părților colaborative ale programului, 
cu scopul de a crea noi soluții și de a stimula inovarea, atât graduală, cât și disruptivă; 
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sprijină instituirea de parteneriate europene în cadrul programului Orizont Europa 
pentru a mobiliza investițiile din sectorul privat, pentru a promova transferul de 
cunoștințe, tehnologii și inovații de la centrele de cercetare și universități la procesul 
industrial, profitând de sistemul ecosistemelor industriale și pentru a sprijini redresarea 
economică și tranziția ecologică și digitală; invită, de asemenea, Comisia să se asigure 
că aceste parteneriate vor fi transparente și favorabile incluziunii pe tot parcursul punerii 
lor în aplicare, în special în ceea ce privește agenda lor de cercetare strategică și 
programele anuale de lucru; subliniază că ele ar trebui, de asemenea, să excludă toate 
conflictele de interese și să prezinte o valoare adăugată reală pentru societate;

77. consideră, de asemenea, în acest sens, că o societate mai bine pregătită și mai rezilientă 
este esențială pentru gestionarea evenimentelor perturbatoare de la nivel european sau 
mondial și pentru oferirea unor răspunsuri politice cuprinzătoare și că investițiile 
coordonate în materie de cercetare și dezvoltare sunt esențiale în acest sens; invită, în 
acest scop, Comisia să sprijine crearea unui instrument specific pentru pregătirea în caz 
de pandemie și reziliența societății, deoarece această măsură ar crea condițiile pentru o 
mai bună coordonare la nivelul UE, ar identifica domeniile prioritare și ar lansa acțiuni 
care necesită cercetări medicale de înaltă calitate și investiții coordonate în cercetare și 
dezvoltare;

78. evidențiază importanța unei industrii farmaceutice bazate pe cercetare, ca factor esențial 
pentru a asigura o producție de calitate și o aprovizionare cu medicamente la un preț 
abordabil pentru toți pacienții care au nevoie, importanța de a consolida inovarea, 
reziliența, accesibilitatea și reactivitatea în Uniune și de a contribui la abordarea 
provocărilor viitoare; reiterează necesitatea de a pune în aplicare un plan de atenuare a 
riscurilor de penurie a medicamentelor pentru a gestiona eventualele vulnerabilități și 
riscuri pentru lanțul de aprovizionare cu medicamente critice, de a garanta inovarea 
viitoare pentru a răspunde nevoilor nesatisfăcute încă și de a sprijini reziliența, 
capacitatea de reacție și disponibilitatea sistemelor de sănătate de a aborda provocările 
viitoare, inclusiv pandemiile;

79. subliniază rolul tehnologiilor generice esențiale în consolidarea capacităților 
tehnologice și inovatoare în întreaga Uniune; invită Comisia să adapteze programul 
Orizont Europa și strategia sa industrială la dezvoltarea, extinderea și comercializarea 
tehnologiilor și a inovațiilor revoluționare în Uniune pentru a reduce decalajul dintre 
inovare și introducerea pe piață, oferind finanțare de risc pentru proiecte tehnologice și 
demonstrative aflate într-un stadiu incipient și dezvoltând lanțuri valorice timpurii 
pentru a sprijini, în primul rând, produsele, tehnologiile, procesele, serviciile și 
modelele comerciale la scară industrială, utilizabile pe piață, cu emisii scăzute sau cu 
emisii zero, regenerabile, eficace din punctul de vedere al utilizării resurselor și energiei 
și circulare și sprijinind, în același timp, dezvoltarea infrastructurilor de cercetare, cu 
scopul de a reduce decalajele existente între statele membre; încurajează Comisia și 
statele membre să dezvolte ghișee unice cu informații simplificate privind posibilitățile 
de finanțare pentru proiectele industriale demonstrative din domeniul tehnologiilor 
inovatoare; 

80. invită Comisia să examineze posibilitatea de a institui măsuri pentru a combate posibila 
pierdere de cunoștințe și de inovare în timpul crizei actuale, inclusiv prin instrumente 
care să sprijine întreprinderile care detașează temporar lucrători intelectuali în cadrul 
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unor instituții publice de cercetare și în universități, pentru a permite cercetarea atât 
publică, cât și privată legată de prioritățile publice și pentru a menține locurile de muncă 
și capacitatea de inovare în perioada de criză;

81. solicită Comisiei să dezvolte, împreună cu statele membre, un eventual stimulent fiscal 
pentru a impulsiona investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării, care au scăzut din 
cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19;

82. invită Comisia să sprijine în continuare capacitatea întreprinderilor europene de a inova 
pe baza unui regim cuprinzător privind proprietatea intelectuală (PI), sporind 
flexibilitatea în acordarea licențelor, astfel încât să se mențină o protecție eficace pentru 
investițiile lor în cercetare și dezvoltare, să se asigure un profit echitabil și, în același 
timp, să se dezvolte în continuare standarde tehnologice deschise care să sprijine 
concurența și libertatea de alegere, precum și participarea industriei europene la 
dezvoltarea tehnologiilor esențiale;

83. recunoaște că un cadru solid și echilibrat în ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală este un factor esențial care stă la baza competitivității europene, în vederea 
combaterii spionajului industrial și a contrafacerii și, prin urmare, invită Comisia să 
mențină și să consolideze acest cadru; subliniază necesitatea de a asigura paritatea cu 
SUA și China în ceea ce privește stimulentele pentru PI în domeniul științelor vieții 
pentru ca Europa să rămână o destinație atractivă pentru investițiile în domeniul 
cercetării și dezvoltării și pentru dezvoltarea industrială; invită Comisia să mențină și să 
dezvolte sistemul european de PI de anvergură mondială prin promovarea unei protecții 
solide a PI, a unor stimulente și mecanisme de recompensare pentru cercetare și 
dezvoltare, pentru a atrage investiții în dezvoltarea de inovații viitoare în beneficiul 
societății; salută anunțarea unui Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care ar 
putea facilita o contribuție europeană la dezvoltarea de standarde; sprijină producția și 
locurile de muncă durabile și îmbunătățirea atractivității și a reputației producției de 
înaltă calitate a Uniunii la nivel mondial; invită Comisia să încurajeze transferul de 
tehnologii climatice și de mediu esențiale către țările în curs de dezvoltare prin 
acordarea de licențe deschise pentru aceste tehnologii;

84. solicită Comisiei să pună în aplicare, cât mai curând posibil, brevetul european cu efect 
unitar, așa cum este prevăzut în Acordul privind o instanță unică în materie de brevete 
din 19 februarie 2013;  

85. subliniază importanța unei guvernanțe generale cuprinzătoare și eficace pentru 
transformarea industrială, care să asigure coerența cu legislația și strategiile relevante 
ale UE, în special cu obiectivele Pactului verde european, ceea ce este decisiv pentru 
succesul său; salută identificarea de către Comisie a 14 ecosisteme și abordarea 
incluzivă care constă în reunirea tuturor actorilor care operează în cadrul unui lanț 
valoric, pentru a promova rolul de lider al Europei în sectoarele strategice și 
competitivitatea pe scena mondială; subliniază necesitatea de a se asigura că IMM-urile 
vor prospera în cadrul fiecărui ecosistem; subliniază necesitatea de a asigura 
transparența în ecosistemele industriale identificate, în special în ceea ce privește 
criteriile care trebuie respectate pentru a fi considerat ca făcând parte dintr-un 
ecosistem, defalcarea exactă pe tip de actor în fiecare ecosistem identificat și 
informațiile privind rezultatele și subiectele discutate, reamintind și rolul forumului 



PE650.700v02-00 28/101 RR\1216571RO.docx

RO

industrial și al alianțelor în ceea ce privește aceste ecosisteme; subliniază că societatea 
civilă, organizațiile de consumatori și sindicatele ar trebui să participe în mod 
corespunzător la definirea strategiilor și priorităților industriale generale și sectoriale; 
subliniază că ecosistemele ar trebui să includă toate legăturile cu lanțurile valorice, 
inclusiv IMM-urile, și subliniază că IMM-urile joacă un rol esențial în crearea de alianțe 
industriale și în lanțurile lor de producție; subliniază necesitatea unor instrumente 
financiare adecvate pentru alianțe;

86. consideră că ecosistemele vor fi componente-cheie ale următoarei revoluții industriale, 
încurajând o fabricație avansată și inteligentă și oferind surse de energie abordabile ca 
preț, curate, durabile și sigure, precum și infrastructura energetică necesară, 
transformând metodele de producție și de prestare a serviciilor; solicită realizarea unei 
analize a ecosistemelor pentru a evalua necesitățile fiecărui sector în vederea tranziției 
acestuia și pentru a ajuta la stabilirea unui plan de tranziție; consideră, în plus, că 
sprijinirea colaborării între industrie, mediul universitar, IMM-uri, întreprinderile nou-
înființate și întreprinderile aflate în faza de extindere, sindicate, societatea civilă, 
organizațiile utilizatorilor finali și toate celelalte părți interesate va fi esențială pentru 
soluționarea disfuncționalităților pieței și pentru reducerea distanței care separă o idee 
de realizarea sa, asigurând în același timp protecția lucrătorilor, inclusiv în domenii care 
nu sunt încă acoperite de interese industriale, dar care au o valoare adăugată ridicată 
pentru societate;

 solicită o guvernanță a acestor ecosisteme care să integreze toate părțile interesate 
relevante din cadrul sectoarelor industriale care sunt esențiale pentru realizarea tranziției 
verzi și digitale; consideră că ecosistemele ar trebui să joace un rol în definirea soluțiilor 
și a măsurilor care urmează să fie adoptate în vederea punerii în aplicare a strategiei 
industriale europene și a sprijinirii unor lanțuri valorice europene solide, care sunt 
esențiale pentru dubla tranziție ecologică și digitală;

87. subliniază că investițiile în lanțurile valorice esențiale vor juca un rol capital în 
conservarea viitoarei noastre autonomii strategice; consideră că este necesar să se 
acorde prioritate investițiilor în sectoarele industriale care au o importanță vitală pentru 
autonomia noastră strategică, cum ar fi securitatea, apărarea, tehnologiile relevante 
pentru climă, suveranitatea alimentară și sănătatea; reiterează, în special, faptul că 
industria farmaceutică joacă un rol important pentru a garanta că inovarea viitoare 
abordează nevoile nesatisfăcute încă și pentru a sprijini reziliența, reactivitatea și 
capacitatea sistemelor de sănătate de a face față provocărilor viitoare, inclusiv 
pandemiilor;

88. subliniază importanța industriei energiei din surse regenerabile ca sector strategic pentru 
a consolida avantajul competitiv al Uniunii, pentru a obține reziliența pe termen lung și 
pentru a asigura securitatea energetică, consolidând, în același timp, forța industrială; 
subliniază, în plus, contribuția sectorului energiei din surse regenerabile la crearea de 
noi locuri de muncă la nivel local și de oportunități de afaceri, în special pentru IMM-
uri, și la dinamizarea producției de echipamente, precum și la reducerea costurilor 
energiei și la îmbunătățirea competitivității din punctul de vedere al costurilor; 

89. subliniază că sectorul autovehiculelor a fost puternic afectat de criza provocată de 
pandemia de COVID-19, care a forțat întreprinderile și lucrătorii să se adapteze rapid la 
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modificările ofertei și la noile cerințe în materie de sănătate și siguranță, pe lângă 
procesul de transformare prin care trecea deja sectorul înainte de pandemie; este de 
părere că tranziția către o mobilitate inteligentă și mai curată este esențială, deoarece ne 
îndreptăm către o economie neutră din punct de vedere climatic, digitală și mai 
rezilientă, și că acest lucru ar trebui, de asemenea, să fie considerat drept o oportunitate 
de a genera o creștere economică verde și locuri de muncă curate, bazate pe avantajul 
competitiv mondial al industriei europene în domeniul tehnologiilor vehiculelor; invită 
Comisia să stabilească priorități în materie de cercetare și inovare, digitalizare și 
sprijinul pentru startup-uri, microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv 
în sectorul autovehiculelor;

90. subliniază că sectorul turismului a fost, de asemenea, afectat puternic de criza COVID-
19 și invită Comisia să stabilească priorități legate de sprijinirea și promovarea 
redresării sectorului, având în vedere contribuția sa la PIB-ul UE și la competitivitatea 
Uniunii; invită Comisia să promoveze cooperarea între statele membre și regiuni pentru 
crea posibilități pentru noi investiții și noi inovații, în vederea realizării unui ecosistem 
european turistic durabil, inovator și rezilient, care să protejeze drepturile lucrătorilor și 
ale consumatorilor;

91. subliniază potențialul sectoarelor cultural și creativ de a impulsiona inovarea, acționând 
drept catalizatori ai schimbării în alte sectoare și stimulând invențiile și progresul; 
observă că sectoarele economice inovatoare depind tot mai mult de creativitate pentru a-
și menține avantajul competitiv; ia act, de asemenea, de faptul că, odată cu apariția unor 
modele de afaceri mai complexe, creative și interconectate, sectoarele cultural și creativ 
devin din ce în ce mai mult o componentă esențială a aproape fiecărui produs și 
serviciu; consideră, prin urmare, că Europa ar trebui să se bazeze pe bunurile sale 
creative și culturale și invită Comisia și statele membre să acorde o atenție suficientă 
sectoarelor cultural și creativ pentru a elabora un cadru de politică industrială 
cuprinzător, coerent și pe termen lung, care să includă accesul la finanțare și la 
programe de finanțare;

92. subliniază importanța politicii spațiale europene, în special pentru a îmbunătăți 
capacitățile spațiale industriale europene și a debloca potențialul sinergiilor cu alte 
sectoare și politici-cheie, îndeosebi pentru a dezvolta tehnologii de ultimă generație și a 
însoți transformarea industrială;

93. 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;

94. invită Agenția Europeană de Mediu să elaboreze, împreună cu Agenția Europeană 
pentru Produse Chimice, 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 nocive ale acestora asupra sănătății umane și a ecosistemelor;

95. subliniază că este esențial să dispunem de un sector al dispozitivelor medicale și 
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farmaceutice performant și competitiv, care să garanteze pacienților europeni un acces 
durabil la medicamente și un nivel ridicat în materie de îngrijiri de sănătate în Uniune; 
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 dezbatere 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 în materie de stabilire a prețurilor și de 
rambursare, precum și investițiile și organizarea din domeniul asistenței medicale;

96. consideră că achizițiile publice sunt un vector esențial al transformării industriale; invită 
Comisia să analizeze cum ar putea să se utilizeze pe deplin pârghiile cheltuielilor 
publice și investițiilor pentru a atinge obiective strategice, inclusiv consolidând 
sustenabilitatea și plasând contractele de achiziții publice în centrul planului european 
de redresare economică, acordând prioritate cererii de produse și bunuri ecoinovatoare, 
durabile și care prezintă un bun raport calitate-preț, încurajând această cerere, precum și 
permițând relocalizarea în sectoare strategice esențiale, cum ar fi sectorul produselor 
legate de sănătate, sectorul agricol și cel al tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de 
energie și promovând lanțuri de aprovizionare mai scurte și mai sustenabile; invită 
Comisia și autoritățile publice să analizeze condițiile necesare pentru a face ca 
durabilitatea să fie o condiție obligatorie în domeniul achizițiilor publice, pe baza unor 
criterii ecologice, sociale și etice, inclusiv a amprentei de carbon, a conținutului reciclat 
și a condițiilor de muncă pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor, precum și 
să sensibilizeze în mai mare măsură cu privire la programele existente care vizează 
promovarea serviciilor verzi și să îmbunătățească utilizarea acestora; insistă asupra 
faptului că IMM-urile ar trebui să aibă o șansă echitabilă de a participa la achizițiile 
publice; solicită autorităților contractante să utilizeze sistematic o abordare bazată pe cel 
mai bun raport calitate-preț pe toată durată de viață a produselor și a serviciilor; le 
încurajează să folosească dispoziția (articolul 85 din Directiva privind utilitățile publice) 
care le permite să respingă oferte în cazul în care proporția produselor originare din țări 
terțe depășește 50 % din valoarea totală a produselor care constituie oferta;

97. recunoaște contribuția standardizării la piața unică europeană și la creșterea bunăstării 
economice, societale și de mediu, inclusiv a sănătății și siguranței consumatorilor și a 
lucrătorilor; subliniază necesitatea de a elabora, evalua și utiliza standarde armonizate 
pentru a sprijini industriile care produc în mod eficient, sigur, circular, durabil și 
reproductibil și care asigură un nivel înalt de calitate;

98. invită Comisia să adopte un sistem solid de indicatori-cheie de performanță pentru a 
analiza impactul ex ante al regulamentelor și instrumentelor Uniunii și posibilele 
investiții necesare, precum și pentru a monitoriza progresele și rezultatele, luând în 
considerare dimensiunea IMM-urilor; subliniază că sistemul de indicatori-cheie de 
performanță ar trebui să se bazeze pe obiective care sunt specifice, măsurabile, 
abordabile, relevante și încadrate în timp;

99. invită Comisia să își consolideze practica de evaluare a impactului și să se asigure că, 
înainte de a prezenta noi propuneri legislative sau de a adopta noi măsuri, aceasta 
efectuează o evaluare de impact detaliată a costurilor potențiale de asigurare a 
conformității, a impactului asupra ocupării forței de muncă, a sarcinilor și a beneficiilor 
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potențiale pentru cetățenii, sectoarele și întreprinderile din Europa, inclusiv pentru 
IMM-uri;

 consideră că evaluarea legislației și a măsurilor Uniunii ar trebui să se concentreze mai 
mult pe punerea în aplicare în statele membre și pe ceea ce se întâmplă atunci când 
legislația Uniunii este pusă în aplicare și interpretată într-un mod care creează obstacole 
administrative inutile și neașteptate atât pentru IMM-uri, cât și pentru întreprinderile 
mai mari; invită Comisia să favorizeze coerența în materie de reglementare și să aibă în 
vedere o reglementare inteligentă, menită să reducă sarcinile birocratice fără a submina 
eficacitatea legislației sau a reduce standardele sociale și de mediu, în special atunci 
când industria tradițională trebuie să se adapteze din cauza deciziilor de reglementare; 
consideră că măsurile de digitalizare și decarbonizare ar trebui concepute în așa fel încât 
să ofere oportunități întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor, și să reducă la minimum 
sarcina asupra sectorului afectat; 

100. se așteaptă ca strategia industrială să nu creeze sarcini de reglementare inutile pentru 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri, și să aplice principiul numărului constant, cu 
scopul de a identifica, ori de câte ori noile dispoziții introduc costuri de asigurare a 
conformității, dispozițiile existente care trebuie abrogate sau revizuite, garantând astfel 
că costurile de asigurare a conformității într-un anumit sector nu cresc, fără a aduce 
atingere prerogativelor colegislatorilor; consideră că o astfel de propunere trebuie să se 
bazeze pe dovezi, să fi făcut obiectul unei consultării largi, să garanteze eficacitatea 
legislației și respectarea normelor sociale și de mediu și să demonstreze beneficiile clare 
ale unei acțiuni europene; este de părere că UE trebuie să-și consolideze principiile 
bazate pe ideea unei „implicări cât mai mari în chestiuni majore și cât mai mici în cele 
de mai mică importanță”, pentru a asigura mai bine proporționalitatea;

101. subliniază că administrația publică ar trebui să joace un rol esențial în asigurarea unui 
mediu economic favorabil întreprinderilor și în reducerea sarcinii administrative a 
întreprinderilor, asigurând, în același timp, aplicarea deplină a standardelor etice, 
sociale, de mediu și de transparență ale Uniunii și a normelor privind siguranța 
lucrătorilor; consideră că instrumentele de guvernare electronică, politicile în materie de 
inovare digitală și dezvoltarea competențelor digitale ar trebui promovate în cadrul 
sectorului public și în rândul angajaților acestuia; invită Comisia să asigure schimbul de 
bune practici naționale și regionale în domeniu, cu o referire specifică la gestionarea 
publică a competitivității economice;

102. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Preambul

Prezentul raport privind politica industrială a UE este elaborat într-un moment de criză pentru 
economia mondială. Consecințele economice ale coronavirusului au provocat un șoc simetric 
asupra cererii și a ofertei, fără precedent de la Al Doilea Război Mondial încoace. Situația 
financiară a întreprinderilor europene s-a deteriorat în mod dramatic, punând sub semnul 
întrebării capacitatea lor de a investi.

Chiar în momentul în care Uniunea se pregătea să accelereze două tranziții istorice – tranziția 
digitală și cea ecologică – care necesită investiții publice și private uriașe, am fost zguduiți de 
prima pandemie a epocii moderne. Acesta este motivul pentru care raportul propune o politică 
industrială cu două etape distincte: prima, de redresare a sistemului de producție, și a doua, de 
reconstrucție și de transformare a acestui sistem. Identificarea ecosistemelor de producție pe 
care Comisia o realizează în prezent ar trebui să constituie orientarea subiacentă pentru orice 
inițiativă în domeniul politicii industriale, pentru a permite selecționarea intervențiilor și a 
priorităților și pentru a coordona inițiativele în materie de cercetare, educație și investiții.

Politica industrială desfășurată de Uniune a fost adesea vagă și teoretică – o combinație de 
declarații de principiu, lipsă de resurse, reglementări excesive și mecanisme prea birocratice. 
Din acest motiv, raportul se concentrează pe instrumentele și acțiunile concrete care trebuie 
adoptate, mai degrabă decât pe declarații de intenție. Pentru a avea o politică industrială 
europeană eficace este nevoie de un buget european la înălțime, de resurse suplimentare din 
bugetele naționale și de emiterea de euro-obligațiuni. În prezent, avem nevoie de acțiuni 
concrete, nu de cuvinte goale. Nu ne mai putem permite să ratăm încă o dată startul.

Contextul internațional — O Uniune mai asertivă

Știm că ambele etape se vor desfășura pe fundalul unui sistem de relații economice 
internaționale mult mai dificil și mai complex decât cel din ultimele trei decenii. Un sistem mai 
închis și mai protecționist, împărțit clar între țările cu economie de piață și țările în care 
capitalismul de stat este încă predominant și adesea agresiv. Din acest motiv, deși ferm ancorată 
în principiul liberului schimb și în sistemul multilateral, Uniunea va trebui să creeze instrumente 
de apărare comercială și un sistem de examinare a investițiilor străine mai eficiente. Același 
lucru este valabil și pentru securitatea aprovizionării, inclusiv promovarea unor mecanisme de 
relocalizare a sectoarelor strategice de producție. În același mod, va fi esențial ca toate planurile 
de decarbonizare a industriilor europene să fie însoțite de o taxă pe carbon la frontiere, care să 
împiedice relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Negocierea acordurilor de liber schimb va 
trebui, apoi, să reflecte natura relațiilor internaționale în schimbare și obiectivele Uniunii în 
materie de mediu. Contrapărțile de pe piață vor fi selectate în mod corespunzător și vor fi 
prevăzute clauze privind sustenabilitatea mai stricte decât cele actuale.

Etapa 1 - Redresarea

Menținerea pieței unice trebuie să fie unul dintre pilonii acțiunii Uniunii în prima etapă. Piața 
internă va ieși din criza COVID-19 mai fragmentată și mai dezechilibrată. Suspendarea parțială 
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a ajutoarelor de stat a avantajat țările cu mai multe resurse financiare disponibile. Trebuie să se 
acționeze rapid și să se înlocuiască sistemele naționale de sprijin pentru întreprinderi și lucrători 
cu programe europene, gestionate de Comisie. Fondul de redresare ar trebui să servească mai 
întâi de toate în acest scop, acordând prioritate țărilor în care ajutorul a fost mai puțin consistent 
și în care epidemia a provocat mai multe daune.

Celălalt element-cheie al strategiei de redresare trebuie să fie sprijinirea recapitalizării 
întreprinderilor. Raportul dintre capitalul propriu și datorie s-a deteriorat; trebuie instituit un 
sprijin fiscal puternic și un acces direct la capital pentru întreprinderile mai mari, cu clauze clare 
de ieșire și de neutralitate în materie de guvernanță. Fondul de redresare va trebui să includă o 
alocare specifică a resurselor în acest scop.

Ecosistemele de producție afectate în mod deosebit de consecințele coronavirusului – de 
exemplu turismul și sectorul aviației – vor trebui să beneficieze de o cotă mai mare de ajutoare 
nerambursabile și de acordarea pentru o perioadă mai îndelungată a regimului special de 
ajutoare de stat.

Etapa 2 - Reconstrucția și transformarea

Economia europeană va fi relansată doar printr-un program solid de investiții publice. Prin 
urmare, este extrem de important ca suspendarea normelor Pactului de stabilitate să fie 
menținută cel puțin în ceea ce privește investițiile în domeniul digitalizării și al ecologizării. 

Finanțarea prevăzută în Pactul verde european era, deja înainte de criză, total insuficientă pentru 
a însoți tranziția ecologică. Din acest motiv, fondul de redresare ar trebui să evolueze într-un 
fond de reconstrucție și de transformare. Structura intervențiilor și a programelor va trebui să 
fie redefinită pentru a o orienta în mod mai strict către obiectivele digitale și de mediu. Un lucru 
trebuie să fie clar: fără un sprijin european puternic oferit de un buget consolidat, de evoluția 
fondului de redresare într-un fond de reconstrucție și de dezvoltare și acordarea unei mai mari 
libertăți de a investi statelor membre, obiectivul de a ajunge la neutralitatea climatică până în 
2050 nu va fi atins. Împreună cu fondul de reconstrucție și de transformare, toate programele 
europene, începând cu Orizont Europa, trebuie consolidate și corelate cu planurile naționale. 
Trebuie să se studieze în profunzime posibilitatea de a revizui normele privind ajutoarele de 
stat și fuziunile pentru a accelera tranziția industrială mobilizând mai multe resurse financiare 
și, respectiv, pentru a încuraja nașterea unor „campioni europeni”; ar trebui să se prevadă, în 
același timp, instrumente de monitorizare corespunzătoare pentru a evita daunele pentru piața 
unică și lanțul de furnizori. 

Magnitudinea, amplitudinea și profunzimea schimbării nu ar trebui să fie subestimate. Ne 
gândim, de exemplu, la industria siderurgică, care este esențială pentru întreg lanțul de 
producție al industriei mecanice și al industriei autovehiculelor. Pentru a decarboniza această 
industrie, este necesar: 1) să se ofere stimulente puternice pentru schimbarea utilajelor și a 
tehnologiilor; 2) să se subvenționeze prețul gazelor, pentru moment necompetitiv, pentru 
producția de oțel; 3) introducerea unei taxe pe carbon la frontiere pentru a preveni importurile 
poluante la preț scăzut. După cum se vede, doar o abordare holistică, extrem de costisitoare, 
poate asigura o tranziție către reducerea emisiilor fără a afecta industria europeană.

Instrumente și metodologii – o politică industrială mai eficientă

Raportul sugerează să se aducă unele modificări modului în care politica industrială a fost 
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desfășurată până în prezent. În primul rând, este necesar să se prevadă o evaluare a impactului 
înainte de a pune în aplicare complet orice nouă normă. În special, în prima etapă, este de 
neconceput încărcarea sistemului industrial, aflat în criză din cauza coronavirusului, cu norme 
care necesită adaptări costisitoare. În cea de a doua etapă, în schimb, vor fi puse la dispoziție 
suficiente fonduri pentru a sprijini tranziția. 

Tot în ceea ce privește metodologiile, raportul recomandă adoptarea unui sistem de indicatori-
cheie de performanță pentru a evalua eficiența instrumentelor puse în aplicare de Uniune. 

În fine, se sugerează să se utilizeze cofinanțarea sistemelor naționale de credit fiscal pentru a 
încuraja investițiile și cercetarea, în locul stimulentelor bazate pe licitație. Această posibilitate, 
care ar trebui să fie extinsă la toate instrumentele și fondurile europene, asigură o mai mare 
accesibilitate pentru IMM-uri și o mai mare eficiență și rapiditate în utilizarea fondurilor, 
reducând intermedierea birocratică și costurile de furnizare.
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OPINIE MINORITARĂ

prezentată de 
- Marc Botenga (raportor alternativ și autorul opiniei minoritare)
- Marisa Matias
- Cornelia Ernst
- Manuel Bompard
- Sandra Pereira
- Sira Rego

Strategia industrială poate permite societății să decidă în mod democratic cu privire la ceea ce 
trebuie să producă, unde și în ce condiții, făcând din industrie un atu formidabil pentru populație 
și pentru planetă. În schimb, ea poate lăsa aceste decizii la latitudinea pieței pentru a nu 
reprezenta decât un transfer masiv de subvenții publice, finanțând profiturile și prioritățile 
societăților private.

Acest raport face o alegere greșită. El nu ține cont decât în mică măsură de imperativele sociale 
și climatice și acordă prioritate în mod sistematic competitivității și nevoilor companiilor 
multinaționale. El refuză să condiționeze acordarea subvențiilor publice de menținerea unor 
locuri de muncă de calitate sau de suspendarea dividendelor. Creditele fiscale suplimentare sunt 
oferite fără ca marile companii să își fi plătit partea care le revine în mod echitabil din impozite. 
Aproape în mod ironic, raportul reamintește că întreprinderile care nu sunt înregistrate în 
paradisuri fiscale merită, de asemenea, sprijin.

Subvențiile „verzi” nu vizează obiective obligatorii de reducere a emisiilor. Clasificarea 
europeană permisivă a activităților durabile (taxonomie) abia dacă este menționată, nu este 
impusă respectarea strictă a acesteia, iar gazul fosil este acceptat.

În ceea ce privește concentrările și restricțiile antitrust, raportul promovează o „piață internă 
mai concentrată”, consolidând astfel disparitățile regionale și dependența IMM-urilor de 
întreprinderile multinaționale dominante. Chiar și în sectoarele strategice, raportul nu vede 
niciun rol pentru un sector public de producție, nici pentru o planificare socială și publică 
ambițioasă. Lucrătorii și clima merită mai mult decât atât.
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(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură
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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 
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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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AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa
(2020/2076(INI))

Raportor pentru aviz: Markus Buchheit

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută noua strategie industrială pentru Europa, în special axarea acesteia pe asigurarea 
unei concurențe loiale și a unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial, 
precum și pe instrumentele cu ajutorul cărora industria UE poate să devină capabilă să 
abordeze provocările actuale și viitoare la nivel mondial, în acord cu Pactul verde 
european; invită Comisia să adopte o abordare globală puternică în implementarea 
strategiei; subliniază că politicile în domeniile drepturilor sociale, digitalizării, 
transporturilor, comerțului și mediului sunt interconectate în cadrul industriei europene;

2. constată că UE a rămas în urmă în ceea ce privește competitivitatea la nivel mondial și 
că se preconizează o scădere a comerțului mondial între 13 % și 32 %, precum și o 
scădere a PIB-ului UE cu cel puțin 7,5 % în 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-
19, orice estimări ale redresării preconizate în 2021 fiind încă incerte; subliniază, prin 
urmare, că, în contextul unei economii mondiale aflate în declin rapid, este necesară o 
reindustrializare a Europei, cu acordarea unei atenții speciale pe redresarea pieței forței 
de muncă; invită UE să își unească forțele pentru a salva întreprinderile și locurile de 
muncă în acest scop; subliniază importanța adaptării strategiei industriale a UE la noul 
scenariu economic post-COVID-19, ținând seama de efectele negative ale pandemiei 
asupra competitivității UE, pentru a garanta reducerea dependenței industriei europene 
de aprovizionarea externă; solicită măsuri consolidate pentru a sprijini finanțarea IMM-
urilor, a încuraja inovarea în rândul acestora și a găsi o soluție la perturbarea actuală a 
lanțurilor valorice globale ale IMM-urilor cauzată de pandemia de COVID-19;

3. solicită o strategie industrială a UE masivă și coerentă, aliniată cu Pactul verde 
european, pentru a ne transforma economiile și a le consolida reziliența prin punerea în 
comun a investițiilor strategice, cu scopul de a sprijini IMM-urile și a îmbunătăți 
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oportunitățile și competențele profesionale; încurajează, de asemenea, Comisia să își 
consolideze și să își îmbunătățească inițiativele de sprijinire a IMM-urilor europene în 
depășirea barierelor care le împiedică accesul la piețele internaționale, prin negocierea 
unor capitole specifice în acordurile comerciale și prin sprijinirea agențiilor naționale și 
regionale de export în eforturile lor de a permite IMM-urilor să beneficieze la modul 
optim de aceste acorduri; subliniază, în acest sens, importanța unor campanii de 
comunicare și de sensibilizare eficace, prin punerea efectivă în aplicare a strategiei 
privind IMM-urile; solicită Comisiei să reducă sarcina administrativă și de reglementare 
pentru ca IMM-urile să beneficieze pe deplin de accesul pe piață; subliniază necesitatea 
de a continua îmbunătățirea mediului de afaceri în UE, prin facilitarea unui acces mai 
ușor la finanțare, îndeosebi în contextul actualei perturbări a lanțurilor valorice globale; 
subliniază, de asemenea, că securitatea juridică, politica bazată pe date concrete, 
evaluările de impact și eficiența din punctul de vedere al costurilor trebuie să fie 
asigurate înainte de introducerea unor noi norme ale UE; reamintește Comisiei 
principiul numărului constant; salută obiectivul Comisiei de a lansa, în prima parte a 
anului 2020, un instrument specific de autoevaluare a regulilor de origine destinat IMM-
urilor, pe viitoarea platformă Access2Market, pentru a ajuta întreprinderile să evalueze 
dacă un produs poate beneficia de preferințe în temeiul unui anumit acord comercial al 
UE, facilitând astfel utilizarea de către IMM-uri a preferințelor în cadrul acordurilor 
comerciale ale UE; consideră că este nevoie de sprijin pentru IMM-urile care investesc 
în neutralitatea climatică, păstrându-și în același timp competitivitatea;

4. subliniază necesitatea unui angajament ferm al statelor membre față de viitorul 
industriei europene, în care UE să fie lider mondial al tehnologiilor sustenabile și al 
emisiilor reduse de dioxid de carbon, evitând totodată relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon; solicită Comisiei să prezinte o propunere pentru un mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și subliniază că este necesar ca acesta să fie pe 
deplin compatibil cu normele OMC, ținând seama, de asemenea, de rezultatele unei 
evaluări corespunzătoare a impactului; subliniază că nivelul nostru de ambiție în materie 
de climă nu trebuie să conducă la dezindustrializarea UE, ci la soluții inovatoare 
durabile care să fie mai competitive și la mai multe oportunități pentru economia 
circulară; evidențiază că industriilor noastre li se cere să contribuie în mod activ la 
îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european, prin investițiile în neutralitatea 
climatică, precum și să respecte standarde noi, în timp ce se confruntă cu concurenți din 
țări terțe care au niveluri de ambiție mai mici în ceea ce privește reducerea emisiilor; 
subliniază că întreprinderile europene, în special IMM-urile, riscă să fie menținute într-
un dezavantaj competitiv în timp ce încearcă să rămână competitive și să prospere pe 
piețele de export; invită Comisia să sprijine IMM-urile care se concentrează deja pe 
tehnologii ecologice și pe inovații în exportul de bunuri și servicii către țări terțe, în 
vederea punerii în aplicare a tehnologiilor ecologice și a creării unor condiții de 
concurență echitabile; 

5. invită Comisia să se concentreze pe asigurarea aprovizionării în Europa, prin instituirea 
unor stocuri strategice și a unor stocuri adecvate, reducând dependența de un număr 
redus de țări și concentrându-se totodată asupra repatrierii inteligente în sectoarele 
industriale de bază, cum ar fi tehnologia și telecomunicațiile, produsele medicale, 
produsele farmaceutice și materiile prime strategice; subliniază necesitatea de a sprijini 
cercetarea, digitalizarea și robotizarea prin intermediul unor granturi, pentru ca acestea 
să rămână competitive pe piețele mondiale; subliniază că relocalizarea producției și 
axarea pe productivitatea internă, ca unicul mijloc de a aborda deficitul de produse 
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strategice, nu vor rezolva acest deficit, mai ales în timpul unei crize; consideră că UE ar 
trebui să joace un rol de lider în forumurile și în instituțiile multilaterale, pentru a se 
asigura că deficitele de aprovizionare pot fi atenuate în viitor, deoarece ele pot fi 
abordate doar printr-o cooperare multilaterală consolidată; salută, în acest sens, crearea 
unei facilități de investiții strategice, propusă în pachetul de redresare, și consideră că 
aceasta ar putea fi completată de un fond strategic de diversificare a lanțului de 
aprovizionare, astfel încât să se reducă dependența excesivă de furnizorii unici și să se 
sprijine în mod activ întreprinderile în diversificarea producției din sectoarele strategice; 
este de părere că strategia industrială a UE ar putea fi completată de reglementări 
privind alte aspecte ale lanțurilor de aprovizionare, inclusiv cu privire la obligația de 
diligență și legislația în domeniul mediului și al muncii, cu garanții sociale solide, 
pentru a crea o abordare cuprinzătoare;

6. observă că criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat nevoia de soluții 
digitale, precum și de modele comerciale și de afaceri; subliniază importanța actualelor 
negocieri plurilaterale din cadrul OMC cu privire la comerțul electronic, inclusiv cu 
privire la fluxurile transfrontaliere de date; solicită un set de norme cuprinzător și 
ambițios care să garanteze standardele europene de protecție a datelor; 

7. recunoaște impactul potențial considerabil pe care următoarea revoluție industrială și 
automatizarea îl pot avea asupra comerțului internațional; observă că, în urma 
optimizării anticipate a producției, lanțul de aprovizionare internațional va fi 
restructurat, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra pieței muncii și, în 
consecință, va avea un efect negativ asupra creării de locuri de muncă viitoare și asupra 
pieței în ansamblu; invită Comisia să integreze în politica sa garanții sociale solide;

8. subliniază că industria reprezintă 80 % din exporturile europene de bunuri și asigură 
aproximativ 35 de milioane de locuri de muncă; invită Comisia să țină cont de valoarea 
adăugată substanțială cu care industria contribuie la piața europeană a forței de muncă și 
la drepturile sociale, precum și de poziția esențială a acesteia ca factor de prosperitate și 
de competitivitate;

9. insistă că strategia industrială a UE trebuie să fie incluzivă și transparentă, implicând 
toți actorii care își desfășoară activitatea în întregul lanț valoric, de la cele mai mici 
întreprinderi nou-înființate până la cele mai mari societăți, de la mediul academic până 
la cercetare, de la furnizorii de servicii până la furnizorii de produse, dar și sindicatele și 
asociațiile pentru protecția consumatorilor;

10. invită Comisia să asigure un sistem multilateral bazat pe norme, potrivit pentru o UE 
mai puternică la nivel mondial, cu comerț deschis și echitabil, în acord cu eforturile 
globale de stopare a schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, care vizează în 
același timp o redresare economică durabilă; subliniază că comerțul liber și echitabil ar 
trebui să fie susținut de o Organizație Mondială a Comerțului (OMC) pe deplin 
funcțională; solicită Comisiei să colaboreze cu ceilalți membri ai OMC pentru a pune în 
aplicare o reformă ambițioasă, să continue să se implice în găsirea unei soluții 
multilaterale pe termen lung pentru a depăși impasul actual în raport cu organul de apel, 
să asigure un comerț liber și echitabil cu un sistem executoriu de soluționare a litigiilor 
și condiții de concurență cu adevărat echitabile pentru societățile comerciale și să 
integreze pe deplin standardele sociale și de mediu; îndeamnă Comisia să negocieze noi 
norme pentru a combate practicile de denaturare a schimburilor comerciale, inclusiv 
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politicile și practicile care nu se bazează pe piață, supracapacitatea creată de 
întreprinderile de stat și subvențiile industriale, precum și politicile și practicile legate 
de transferul forțat de tehnologie; salută negocierile plurilaterale în curs de desfășurare 
din cadrul OMC cu privire la domeniile-cheie ale comerțului cu servicii și la facilitarea 
investițiilor; solicită continuarea actualei clasificări tarifare zero a produselor 
farmaceutice în cadrul OMC și sprijină o extindere a inițiativei „zero pentru zero” 
pentru a include mai multe produse și țări;

11. subliniază hotărârea sa de a stabili o relație cât mai apropiată posibil cu Regatul Unit, o 
țară care va rămâne un partener, un aliat și un prieten în interiorul Europei; încurajează 
Comisia să profite de impulsul creat de retragerea Regatului Unit pentru a optimiza 
politicile UE, a elimina birocrația excesivă și a crește competitivitatea societăților și a 
IMM-urilor europene; subliniază că ALS ar trebui să vizeze permiterea accesului cât 
mai apropiat posibil la piețe și facilitarea comerțului, pentru a reduce la minimum 
perturbarea comerțului, bazându-se pe dispoziții privind condiții de concurență 
echitabile care asigură standarde ridicate de protecție socială, a muncii și a mediului, 
precum și politici privind concurența și ajutoarele de stat; reamintește invitațiile 
adresate Comisiei de a încheia un acord de parteneriat strategic nou și cuprinzător între 
Regatul Unit și UE, care să vizeze mai mult decât comerțul, în conformitate cu 
Declarația politică din octombrie 2019;

12. invită Comisia să lucreze la un regim de achiziții eficace și operațional, care să îi 
crească capacitatea de a influența negocierile privind reciprocitatea și deschiderea 
piețelor; invită Consiliul să reia discuțiile și să ajungă la un acord rapid privind 
Instrumentul pentru achiziții publice internaționale; subliniază necesitatea unui 
instrument care să vizeze practicile discriminatorii împotriva întreprinderilor din UE pe 
piețele achizițiilor publice din țările terțe; solicită includerea unui catalog global al 
produselor de urgență esențiale, în scopul de a evita abuzurile furnizorilor din țări terțe 
în timpul unei pandemii globale; 

13. salută reexaminarea politicii Uniunii privind comerțul internațional și investițiile și 
solicită Comisiei să evalueze setul de instrumente pentru comerț al UE, în scopul 
combaterii denaturărilor pieței mondiale; solicită consolidarea instrumentelor de apărare 
comercială, îndeosebi a garanțiilor, pentru a le face mai eficiente și mai bine adaptate, 
astfel încât să protejeze industria europeană și să combată efectiv denaturările pieței; 
solicită să se acorde o atenție specială metalelor strategice și sectorului siderurgic, 
pentru a garanta o concurență eficace; respinge măsurile protecționiste nejustificate care 
conduc la perturbarea economiei mondiale, precum și ajutoarele de stat nejustificate în 
țări terțe, care au redus costurile legate de factorii de producție în moduri neconforme cu 
obiectivele Acordului de la Paris sau cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD); 

14. invită Comisia să modifice de urgență măsura de salvgardare a UE cu privire la 
produsele siderurgice, ținând cont de contextul actual al pandemiei de COVID-19, 
pentru a apăra sectorul siderurgic de supracapacitatea globală persistentă și de practicile 
comerciale neloiale și pentru a garanta o concurență eficace;

15. îndeamnă Comisia să asigure aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, 
încurajând totodată inovarea, asigurând accesul la medicamente și protejând sănătatea 
publică, și să elimine comerțul cu marfă contrafăcută și piratată din întregul lanț de 
aprovizionare internațional, în cooperare cu toți actorii relevanți, ca obiective esențiale 
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ale planului de acțiune privind proprietatea intelectuală; invită Comisia să promoveze și 
să asigure protecția indicațiilor geografice (IG) atât la nivel internațional, cât și la nivel 
bilateral și să reia dezbaterea cu privire la indicațiile geografice pentru produsele 
neagricole, care ar putea sprijini inovarea, producția durabilă și locurile de muncă în 
UE, îmbunătățind atractivitatea și reputația producțiilor noastre de calitate la nivel 
mondial; subliniază că flexibilitatea furnizată în Acordul TRIPS ar trebui utilizată 
pentru a aborda deficitele potențiale de aprovizionare cu medicamente;

16. invită statele membre să pună rapid în aplicare toate dispozițiile regulamentului privind 
examinarea investițiilor străine directe; subliniază importanța unei mai bune coordonări 
între activitățile statelor membre, cu accent pe coerență, pe eficacitate și pe transparență; 
invită Comisia să monitorizeze îndeaproape și să furnizeze asistența necesară pentru 
punerea în aplicare a acestui regulament, în scopul de a proteja accesul la industriile 
strategice, la infrastructură, la tehnologiile generice esențiale sau la orice alte active, în 
interesul securității și al securității cibernetice și pentru a garanta competitivitatea pe 
piața unică europeană; salută Cartea albă privind crearea unor condiții de concurență 
echitabile în ceea ce privește subvențiile străine și solicită Comisiei să prezinte o 
propunere legislativă pentru a împiedica preluarea ostilă de către societăți din țări terțe 
care sunt puternic subvenționate de către guvernele lor și să abordeze efectele de 
denaturare cauzate pieței unice; solicită adoptarea rapidă a Regulamentului (UE) 
nr. 654/2014 (Regulamentul privind asigurarea respectării normelor).
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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 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 industria din UE asigură în prezent aproximativ 35 de milioane de locuri de 
muncă și reprezintă peste 80 % din exporturi, având un rol dominant în plasarea 
investițiilor străine directe; întrucât 99 % din întreprinderile din UE sunt IMM-uri, 
reprezentând aproximativ 50 % din PIB-ul UE și dând de lucru la peste 100 milioane de 
oameni; întrucât noua strategie industrială ar trebui să se bazeze pe ecosisteme 
industriale care să îi cuprindă pe toți actorii din lanțurile valorice industriale, de la 
companii mari, IMM-uri și microîntreprinderi la lucrători și consumatori;

B. întrucât femeile și persoanele cu handicap sunt în continuare slab reprezentate în 
sectoarele și profesiile industriale și în posturile de conducere din industrie, fiind 
angajate în general în sectoare sau subsectoare industriale cu valoare adăugată mică, 
deși 40,1 % dintre femei au absolvit forme de învățământ terțiar și deși în 2019 86,2 % 
dintre femeile din grupa de vârstă 20-24 de ani absolviseră cel puțin o formă de 
învățământ secundar superior, comparativ cu 81 % dintre bărbați1;

C. întrucât Europa are nevoie de o strategie industrială sustenabilă din punct de vedere 
social și ecologic, care să dea prioritate egalității de șanse și coeziunii sociale; întrucât 
după noua strategie industrială a UE trebuie să se călăuzească toate sectoarele și 
întreprinderile pentru a crea locuri de muncă mai multe și mai bune, pentru a consolida 
rolul IMM-urilor și a realiza o piață a muncii cu adevărat accesibilă tuturor și 
echilibrată, cu obiectivul de a însoți o tranziție echitabilă către o industrie digitalizată și 
în același timp bazată pe surse regenerabile, foarte eficientă în utilizarea resurselor și a 
energiei și neutră față de climă; întrucât implementarea Pactului verde european și a 
Strategiei digitale ar trebui să stimuleze creșterea durabilă către o industrie mai 
ecologică și mai circulară;

D. întrucât deși IMM-urile reprezintă peste 99 % din totalul întreprinderilor europene, 
numai 17 % dintre ele au integrat cu succes în activitatea lor tehnologiile digitale; 
întrucât 70 % din întreprinderi precizează că accesul dificil la resurse umane 
specializate este un obstacol în calea investițiilor în întreaga UE;

E. întrucât Europa are tradiții industriale solide și vechi de secole și, prin urmare, este 
pregătită să facă această dublă tranziție în mod eficient, bazat pe economia socială și pe 
valorile UE;

F. întrucât expansiunea și utilizarea sigură și incluzivă a digitalizării și a inteligenței 
artificiale (IA) sunt esențiale pentru toate sectoarele industriale pentru a duce la capăt o 
tranziție industrială ecologică, care să sporească competitivitatea, să creeze oportunități 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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de muncă de calitate, modele de afaceri sustenabile și prosperitate economică; întrucât, 
în acest sens, este important să se investească în cercetare și inovare și în educația 
digitală;

G. întrucât o abordare europeană a inteligenței artificiale trebuie să acorde prioritate 
aspectelor și dilemelor etice aferente acesteia pentru a garanta că este centrată pe 
oameni, că aduce mai multă prosperitate și siguranță oamenilor și societății, că 
protejează mediul și respectă întru totul drepturile și valorile fundamentale ale UE;

H. întrucât pandemia de COVID-19 a creat dificultăți nemaivăzute pentru industria din UE 
și i-a afectat grav pe oamenii care trăiesc și muncesc în UE, având un impact enorm 
asupra organizării muncii, locurilor de muncă și lucrătorilor în anumite sectoare, peste 5 
milioane de persoane riscând să-și piardă locurile de muncă și estimându-se o contracție 
medie a PIB-ului de 7 % la nivelul Uniunii; întrucât s-a observat că mai multe fabrici și-
au întrerupt producția normală, trecând la fabricarea de produse medicale; întrucât criza 
face să se resimtă și mai acut necesitatea unei noi strategii industriale;

I. întrucât, dacă e să ne luăm după Raportul „Viitorul locurilor de muncă” al Forumului 
Economic Mondial, 65 % dintre copiii care intră acum la școala primară vor ajunge să 
lucreze în locuri de muncă care nu există deocamdată; întrucât forța de muncă slab 
calificată este deosebit de vulnerabilă în era digitală, iar statisticile Eurostat arată că 
77,8 % dintre europenii din grupa de vârstă 25-64 de ani consideră că nu mai au nevoie 
de educație sau formare, ceea ce îi face vulnerabili la șocuri; întrucât, de aceea, trebuie 
sprijinite sistemele de educație și formare profesională care cuprind componente de 
recalificare și conștientizare pentru a se inculca competențele și aptitudinile de bază, 
inclusiv alfabetizarea digitală, necesare pentru noi cariere;

J. întrucât dialogul social, inclusiv negocierile colective și cooperarea constantă între 
partenerii sociali, este esențial pentru o politică industrială solidă, care îmbunătățește 
condițiile de muncă și de angajare, contribuind astfel la făurirea unei societăți mai 
drepte, care nu lasă pe nimeni pe dinafară;

K. întrucât partenerii sociali ar trebui încurajați să negocieze și să încheie acorduri 
colective în chestiunile relevante pentru ei, cu respectarea deplină a propriei autonomii 
și a dreptului la acțiuni colective.

L. întrucât creșterea economică merge mână în mână cu standarde sociale și de trai 
îmbunătățite și cu condiții de muncă bune;

M. întrucât strategia industrială a UE ar trebui să contribuie la revitalizarea regiunilor și, 
deci, să sprijine transformarea acestora prin strategii de specializare inteligentă și 
fonduri ESI;

1. subliniază că politica industrială a UE trebuie să cuprindă o puternică dimensiune 
socială și de mediu și să fie în concordanță cu Pilonul european al drepturilor sociale și 
obiectivele Pactului Verde și Acordului de la Paris, astfel încât să trateze eficient 
consecințele sociale ale schimbărilor structurale și să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor respective, pentru a susține competitivitatea, munca de calitatea, condițiile 
de lucru decente, egalitatea de șanse, precum și accesul tuturor la piețe de muncă și la 
sisteme de protecție socială funcționale; subliniază că tranziția la o economie circulară 
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și neutră față de climă oferă noi posibilități de a crea locuri de muncă și de a moderniza 
sectorul industrial european prin crearea de noi piețe, inclusiv prin eficiență energetică, 
extinderea surselor regenerabile de energie și promovarea unor modele inovatoare, cum 
ar fi perfecționarea prin reciclare, reutilizarea și repararea;

2. remarcă faptul că recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să includă acțiuni și 
aspecte relevante pentru politica industrială (a UE) în semestrul european; consideră 
esențial să se cuantifice situația actuală și progresele înregistrate pentru a avansa în 
direcția unor politici elaborate pe bază de dovezi și a avea siguranța că statele membre 
sunt la zi cu progresele și dezvoltarea politicii industriale la nivel național și la nivelul 
UE;

3. subliniază că digitalizarea, IA, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, 
inovarea și dezvoltarea de măsuri pentru industrii sustenabile sunt esențiale pentru a 
instaura o mai bună coeziune socială, a atinge obiectivele Pactului verde european și a 
asigura competitivitatea UE;

4. subliniază importanța lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri pentru prestarea de 
servicii, componentă-cheie a efortului de redresare economică, și cere să se ia măsuri 
care să le încurajeze mobilitatea și să le protejeze drepturile de muncă, inclusiv prin mai 
buna aplicare a legislației existente;

5. îndeamnă Comisia să se ocupe de problemele întâmpinate de lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri care nu-și pot încasa alocațiile sociale întrucât drepturile lor nu sunt 
transferabile, adoptând rapid Regulamentul revizuit privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială și încurajând introducerea de soluții digitale coordonate la nivelul 
statelor membre, înăsprind și simplificând totodată soluțiile împotriva fraudelor de orice 
fel;

6. consideră binevenită asistența financiară oferită de Comisie pentru a salva locuri de 
muncă prin instrumentul de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o 
situație de urgență (SURE) și consideră că un sistem european de reasigurare pentru 
situații de șomaj ar putea fi un sprijin în plus pe calea tranziției echitabile către o 
economie circulară, neutră față de climă și digitală, putând ajuta economia, și mai ales 
industria europeană să reziste mai bine la șocuri; așteaptă propunerea Comisiei pe 
această temă, anunțată de președinta von der Leyen;

7. apreciază propunerea Comisiei din 27 mai 2020 privind un plan de redresare al UE, care 
include un buget UE pe termen lung (CFM 2021-2027) consolidat și un nou instrument 
de redresare, Next Generation EU, de 750 miliarde EUR, și solicită aprobarea sa rapidă; 
subliniază, în acest sens, importanța investițiilor sustenabile din punct de vedere social 
și ecologic în sectoarele industriale, greu încercate de criză, prin Mecanismul de 
redresare și reziliență, cu accent pe facilitarea politicilor active de plasare a forței de 
muncă, pe investițiile în competențe digitale și infrastructură, inițiative antreprenoriale 
și crearea de noi întreprinderi, în special pentru IMM-uri și lucrătorii independenți, ceea 
ce va contribui la dezvoltarea unei strategii pentru o politică industrială durabilă și 
competitivă pe întreg teritoriul UE;

8. subliniază că pentru a dobândi sau a menține poziția de lider mondial în sectoare 
industriale strategice și în anumite tehnologii cu valoare adăugată ridicată, sunt cruciale 
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proiectele de cercetare și inovare susținute de programul Orizont Europa și de Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT); reamintește că eforturile de inovare au un 
impact pozitiv pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, a menține avansul 
competitiv al întreprinderilor din UE și a avea locuri de muncă mai multe și mai bune;

9. salută sprijinul financiar oferit de Comisie pentru salvarea locurilor de muncă prin 
intermediul programului SURE și al altor parteneriate între serviciile de plasare a forței 
de muncă, partenerii sociali și întreprinderi, pentru a facilita recalificarea, în special 
pentru lucrătorii sezonieri, în toate tipurile de profesii din industria turismului;

10. consideră că politica industrială a UE trebuie să se străduie să accelereze inovarea, mai 
ales în domeniile digitalizării și producției, și să adopte cu entuziasm strategii care să 
promoveze recuperarea profesiilor de calitate și a oportunităților de producție, asigurând 
totodată o dezvoltare regională sustenabilă echilibrată pentru toate regiunile, întărită de 
politica de coeziune și de fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), 
pentru a mări competitivitatea pe plan mondial și a evita dependența excesivă de 
furnizori externi, mai ales în sectoare strategice precum medicamentele și dispozitivele 
medicale, securitatea cibernetică și a datelor, serviciile digitale, tehnologiile strategice și 
energia, cimentând astfel autonomia strategică a UE; evidențiază în această privință 
importanța îmbogățirii competențelor lucrătorilor în aceste sectoare; subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a promova investițiile publice și utilizarea corespunzătoare a 
ajutoarelor de stat, și că întreprinderile trebuie să suplimenteze investițiile de capital, să 
diversifice lanțurile de aprovizionare globale și să le facă mai sustenabile și mai 
transparente;

11. reafirmă ideea că industria este o piatră de temelie a economiei, care asigură o mare 
parte din exporturile și investițiile europene în cercetare și inovare; evidențiază rolul 
central al IMM-urilor, coloana vertebrală a economiei UE, în creșterea industrială a UE 
și în realizarea obiectivelor tranziției ecologice și digitale; din acest motiv, subliniază că 
IMM-urile trebuie să se găsească în centrul Noii Strategii Industriale și roagă Comisia și 
statele membre să creeze un mediu propice care să le permită IMM-urilor să se dezvolte 
și să se extindă, de exemplu, prin reducerea sarcinilor birocratice inutile, facilitatea 
accesului la surse de finanțare corespunzătoare și sprijinirea spiritului întreprinzător, 
aspecte extrem de importante pentru inovare, crearea de locuri de muncă și incluziune; 
sprijină în această privință complementaritatea între noua strategie industrială și Planul 
de acțiune pentru o economie circulară, care, potrivit așteptărilor, va crea în UE până la 
700 000 de locuri de muncă noi până în 2030, de multe dintre ele beneficiind mult 
IMM-urile;

12. subliniază că strategia industrială a UE are nevoie de o componentă socială puternică și 
de o digitalizare incluzivă a industriei. invită Comisia Europeană să asigure fonduri 
suficiente și mecanisme eficiente prin FSE +, FTJ și altele. cere să se includă în 
strategie nevoile regiunilor industriale mai puțin avansate tehnologic, inclusiv ale 
acelora care depind enorm de combustibili fosili solizi și ale regiunilor aflate sub 
incidența articolului din TFUE, și să asigure investițiile necesare în infrastructură, 
precum acoperirea cu internet în bandă largă;

13. subliniază necesitatea de a semnala riscul desființării locurilor de muncă din cauza 
tranziției industriale și responsabilitatea autorităților de a acorda protecție socială; roagă 
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statele membre să asigure salarii corespunzătoare și să-i sprijine pe lucrători de-a lungul 
acestei tranziții, concentrându-se pe șansele de angajare și nivelul de trai, și să aibă în 
vedere un pachet extins de măsuri de protecție socială, incluzând venitul minim garantat 
la nivel național, alocațiile de șomaj, alocația de familie, alocația pentru încălzire, pensii 
corespunzătoare, burse pentru studenți, stagii plătite și ajutoare pentru persoanele cu 
dizabilități pentru a asigura un nivel de trai decent;

14. subliniază că investițiile în siguranța și sănătatea la locul de muncă ne ajută să prevenim 
bolile profesionale, accidentele și starea de tensiune fizică și psihosocială, dăunătoare 
sănătății, având în plus un efect pozitiv palpabil asupra economiei, deoarece contribuie 
la creșterea performanțelor și la o viață profesională lungă; reamintește că, potrivit 
Comisie, un euro cheltuit pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă generează un 
câștig de cel puțin doi euro; subliniază că siguranța și sănătatea la locul de muncă 
trebuie să reprezinte o prioritate și în noua strategie industrială pentru Europa;

15. salută majorarea resurselor alocate FTJ, având în vedere că în sectorul extracției 
cărbunelui s-ar putea pierde 160 000 de locuri de muncă până în 2030 ca efect al 
tranziției industriale pe termen lung, în timp ce alte sectoare, precum industriile mari 
consumatoare de energie sau industria autovehiculelor, vor trece și ele prin transformări 
structurale profunde;

16. invită Comisia să examineze cu atenție impactul dependenței Europei de importuri din 
țările terțe, mai ales China și alte țări în care statul exercită o influență considerabilă pe 
piață, cu consecințe injuste pentru întreprinderile și angajații din UE;

17. este la curent cu abordarea personalizată pe care o va adopta Comisia când va concepe 
programe în cadrul strategiei industriale; roagă ca această abordare să se bazeze pe 
analize realiste, care să vizeze nevoile reale ale fiecărui ecosistem;

18. afirmă răspicat că pentru a proteja locurile de muncă din UE trebuie reformată legislația 
UE în domeniul concurenței, asigurând totodată deschiderea și atractivitatea UE pentru 
investițiile străine în limitele statului de drept și ale standardelor UE;

19. subliniază că, pentru a fi stabilă și sustenabilă, industria UE trebuie să aibă neapărat 
capacitatea de a atrage, recruta și păstra lucrători calificați; consideră că politicile active 
de înviorare a pieței muncii, educația și formarea în sectoare orientate către viitor, 
condițiile de muncă și de angajare decente, serviciile de îngrijire a copiilor accesibile și 
abordabile ca preț, competențele și aptitudinile, mai ales în ceea ce privește 
învățământul profesional și competențele digitale, sunt esențiale pentru a elimina 
deficitul actual și viitor de competențe și pentru a susține trecerea la modele sustenabile 
de producție și furnizare de servicii; consideră că o strategie pe termen lung și o 
majorare a investițiilor în resursele umane, precum și învățarea pe tot parcursul vieții 
sunt cerințe necesare pentru perfecționarea și recalificarea profesională eficientă și la 
timp a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, creând astfel o 
forță de muncă puternică și rezistentă la șocuri și ar trebui să facă parte integrantă din 
strategia industrială a UE; invită, în acest sens, Comisia să garanteze 
complementaritatea de obiective între noua strategie industrială și Pactul verde 
european și multașteptata versiune actualizată a Agendei pentru competențe în Europa, 
axându-se pe măsuri concrete și pe strategii coordonate pentru adulți, pentru a le 
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permite să-și îmbogățească competențele și calificările, astfel încât să țină pasul cu 
cerințele, exigențele și tranzițiile de pe piața muncii;

20. recunoaște că deficitul de competențe reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu 
care se confruntă în prezent întreprinderile, împiedicând producția și creșterea și relevă 
că competențele trebuie să fie adaptate la nevoile pieței; consideră că partenerii sociali 
ar trebui să joace un rol esențial în identificarea competențelor care lipsesc sau care sunt 
insuficiente și în dezvoltarea programelor de educație și formare, inclusiv instruirea la 
locul de muncă, și invită Comisia și statele membre să sprijine planificarea strategică 
integrată și o mai bună cooperare și să încurajeze schimburile de informații între toți 
actorii relevanți, inclusiv furnizorii de formare profesională, grupurile industriale, 
universitățile, serviciile publice de plasare de personal, întreprinderile, sindicatele și 
autoritățile locale și regionale, acordând o atenție deosebită noilor competențe pentru 
profesii și sectoare noi; evidențiază în acest context importanța structurilor de sprijin, 
precum rețelele de IMM-uri, agențiile de dezvoltare regională, nucleele de inovare și 
serviciile de consiliere pentru întreprinderile nou-înființate, pentru a crea lanțuri 
valorice industriale la nivel local și regional; invită Comisia și statele membre să 
stimuleze mobilitatea forței de muncă și să asigure transferabilitatea și recunoașterea 
deplină a competențelor profesionale și a calificărilor profesionale, precum și protecția 
efectivă a drepturilor de securitate socială ale lucrătorilor mobili în cadrul UE și să 
elaboreze politici prin care să atragă cercetători, studenții eminenți și lucrători calificați 
din țări terțe;

21. subliniază că dezvoltarea tehnologiilor IA prezintă atât oportunități, cât și provocări 
pentru viitoarea piață a muncii și industria UE; reține că UE are potențialul de a deveni 
un lider mondial în promovarea unei abordări responsabile față de această tehnologie și 
utilizările sale; invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu statele membre, cu 
partenerii sociali și cu alte părți interesate relevante pentru a oferi răspunsuri adecvate la 
schimbările sectoriale care necesită un program de recalificare profesională 
corespunzător pentru lucrători, precum și elaborarea, implementarea și asigurarea 
respectării unor standarde europene de etică și de siguranță pentru IA; subliniază, de 
asemenea, că, pentru a întări piața unică, trebuie tratate posibilele reacții ale societății și 
trebuie elaborate concepte și idei care să poată răspunde acestor provocări, inclusiv, 
eventual, aspectele fiscale ale locurilor de muncă înlocuite de robotică;

22. invită Uniunea și statele membre să respecte și partenerii sociali și să le confere un rol 
mai proeminent, să extindă domeniile vizate de negocierile colective și să ia măsuri care 
să promoveze o densitate mare a sindicatelor și a asociațiilor patronale, pentru a crea un 
sector industrial democratic, deschis participării și just din punct de vedere social; 
relevă că un dialog social eficace este un instrument esențial pentru a asigura o tranziție 
democratică, incluzivă și justă în sectorul industrial; consideră că o cooperare între 
Uniune, statele membre, partenerii sociali și organizațiile reprezentative ale societății 
civile creează un mediu propice dezvoltării industriei europene și că noua strategie 
industrială ar trebui să reflecte tradițiile sociale de piață din UE și să includă fără 
îngrădiri partenerii sociali printr-un cadru de guvernanță solid; subliniază că dialogul 
social contribuie atât la competitivitatea economică, cât și la coeziunea socială; 
îndeamnă la o și mai mare intensificare a dialogului social în Europa, cu scopul de a 
echilibra relațiile industriale și de a încuraja negocierile colective; subliniază că orice 
strategie industrială ar trebui să pună lucrătorii, reprezentanții acestora și sindicatele în 
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centrul acțiunii sale, pentru a asigura funcționarea democratică; solicită Comisiei să îi 
includă în toate etapele procesului;

23. subliniază că tinerii ucenici trebuie integrați mai rapid pe piața muncii prin intermediul 
unor stagii plătite de înaltă calitate; invită statele membre să promoveze cultura 
învățământului profesional de la învățământul primar încolo, apreciind meseriile 
manuale și făcând în așa fel încât școala profesională să devină un parcurs dorit și 
previzibil;

24. evidențiază cât este de important accesul la activitățile de învățare, pentru a crea o 
cultură a învățării pe tot parcursul vieții; invită Comisia Europeană să dezvolte și să 
încurajeze mai multe oportunități de acces la activitățile de învățare de-a lungul vieții, 
de pildă programe universitare pentru adulți și bătrâni, centre publice de învățare, 
bonuri valorice pentru activități de învățare, cursuri publice de masă online, fonduri 
suplimentare pentru organizațiile societății civile din educație, fonduri și activități 
pentru tranziția profesională;

25. apreciază munca Fundației Europene de Formare (ETF), în special în învățământul 
profesional, promovarea mobilității și sprijinirea țărilor partenere în procesul de 
tranziție și la dezvoltarea capitalului uman prin reforma sistemelor de învățământ și 
formare profesională și reforma pieței muncii; pledează pentru o cooperare mai strânsă 
în materie de cunoștințe de specialitate, schimb de informații și bune practici între 
CEDEFOP, EUROFOUND, SEAE și Comisie.

26. reamintește că recenta pandemie a scos în evidență importanța soluțiilor digitale și 
ecologice, în special munca la distanță, și necesitatea de a stabili standarde minime 
comune la nivel european pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor și a asigura 
implicarea partenerilor sociali; crede că munca la distanță oferă oportunități, cum ar fi 
un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, mai puține emisii de CO2 cu 
naveta zilnică și lărgirea perspectivelor de angajare pentru persoanele cu dizabilități, 
îngrijitori, tineri și persoanele din zone izolate, recunoscând totodată că există 
neajunsuri datorate diferențelor sociale, profesionale și digitale; invită Comisia să 
propună un cadru legislativ pentru a reglementa la nivelul UE condițiile de lucru la 
distanță și a asigura condiții de muncă și de angajare decente în economia digitală;

27. solicită Comisiei să propună o versiune actualizată ambițioasă a Planului european de 
acțiune pentru educația digitală, care să democratizeze învățarea la distanță, să includă 
învățarea pe tot parcursul vieții și educația non-formală, să asigure mai multe fonduri 
pentru a face din competențele digitale o prioritate de prim rang și să intensifice 
cooperarea între statele membre; invită Comisia să analizeze rolul și potențialul 
extraordinar al muncii și al învățării la distanță în sectorul public și privat și, în același 
timp, să nu lase pe nimeni în urmă.

28. subliniază că politica în domeniul climei ar trebui pusă în practică într-un mod care să 
sprijine noile tehnologii, investițiile și inovarea și, prin urmare, crearea de locuri de 
muncă; subliniază că, deși tranziția ecologică are potențialul de a crea noi locuri de 
muncă ecologice, orice plan de decarbonizare a industriilor europene trebuie însoțit de 
un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de CO2 compatibil cu normele OMC, 
care să completeze măsurile existente privitoare la relocarea emisiilor de CO2;
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29. invită statele membre să asigure cadre eficace de restructurare preventivă și un cadru 
pentru a doua șansă, astfel încât să le permită debitorilor onești care se confruntă cu 
dificultăți financiare să se repună pe picioare și să evite insolvența și să nu le fie frică să 
încerce idei noi;

30. subliniază că echilibrul dintre genuri și înfăptuirea egalității dintre bărbați și femei 
trebuie să se afle printre principiile de bază ale strategiei industriale a UE; invită 
Comisia să includă o perspectivă de gen în strategia sa privind politica industrială, mai 
ales în măsurile sale ce vizează transformările ecologică și digitală, și să încurajeze 
participarea femeilor la economia digitală, la lansarea de afaceri și la educația și locurile 
de muncă din sectoarele STIM și TIC, pentru a reduce orice decalaj industrial și digital 
între genuri; invită Uniunea, statele membre și partenerii sociali să elimine orice 
discriminare salarială pe motive de vârstă sau de gen în sectorul industrial și să ia 
măsuri, în conformitate cu legislația și practicile naționale, pentru ca toți lucrătorii să 
aibă dreptul la salarii adecvate și decente fie prin contracte colective, fie prin impunerea 
prin lege a unor salarii minime decente; invită statele membre să deblocheze în sfârșit 
propunerea de directivă din 2012 privind femeile în consiliile de administrație, pentru a 
mări ponderea femeilor în posturile de conducere;

31. invită Comisia să garanteze că strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 
pentru perioada post-2020 vizează și promovează includerea persoanelor cu handicap în 
sectoarele și locurile de muncă industriale, și în societate în general, prin combaterea 
discriminării și asigurarea accesibilității, eliminând obstacolele fizice, digitale, 
educaționale și sociale și valorificând tehnologiile de asistență digitale. îndeamnă 
sectorul industrial să aplice integral principiul proiectării universale pentru ca 
accesibilitatea deplină să fie un principiu respectat încă din faza de proiectare și să 
poarte un dialog constant cu organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități;

32. subliniază că Uniunea și statele membre trebuie să stea unite pentru a promova poziția 
industriei europene în lume, creând o bază industrială largă și competitivă, în 
conformitate cu obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050; scoate în 
evidență faptul că crearea de locuri de muncă de calitate, protecția socială, buna 
funcționare a serviciilor publice și statul de drept sunt condiții importante pentru ca 
activitățile industriale să poată prospera;

33. invită Uniunea și statele membre să vegheze, în contextul politicii industriale europene, 
ca ajutoarele de stat și asistența financiară să se acorde numai întreprinderilor care 
respectă convențiile colective aplicabile; subliniază, în plus, că asistența de urgență în 
urma unei situații de criză, cum ar fi Covid-19, ar trebui acordată doar companiilor care 
se abțin de la răscumpărarea acțiunilor, de la plata dividendelor către acționari și de la 
acordarea de beneficii directorilor și care nu sunt înregistrate în paradisuri fiscale;
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa
(2020/2076(INI))

Raportor pentru aviz: Adam Bielan

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că pandemia de COVID-19 a afectat grav economia europeană și cea 
mondială, atât în ceea ce privește finanțele publice, cât și capacitatea sectorului privat 
de a oferi oportunități de angajare și de a investi resurse în active sau în inovații; 
subliniază, de asemenea, că pandemia a produs întârzieri atât în procesul de producție, 
cât și în ceea ce privește adaptările obligatorii care decurg din legislație; trage, în plus, 
concluzia că pandemia a demonstrat dependența UE de anumite lanțuri valorice 
strategice; este de opinie că Comisia ar trebui să aibă în vedere măsuri, inclusiv prin 
politici de guvernanță, care să asigure buna funcționare a pieței unice, precum și 
reziliența și autonomia sectoarelor strategice ale industriei europene;

2. se așteaptă, prin urmare, ca strategia industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o fază incipientă a acesteia, să fie revizuită 
substanțial, pentru a ține seama de schimbarea perspectivei economice și de noua 
misiune a Comisiei: de a se concentra pe tranziția industrială, de a readuce economiile 
din întreaga UE pe o traiectorie a creșterii și de a elimina divergențele tot mai mari prin 
consolidarea economiilor statelor membre, atât din nord și din sud, cât și din est și din 
vest; invită Comisia să definească eforturi cuprinzătoare, ambițioase și sustenabile în 
beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor; consideră că în acest sens este nevoie de o 
abordare europeană comună;

3. subliniază că Comisia trebuie să acționeze pentru a remedia perturbările de pe piața 
unică; subliniază, în plus, că strategia nu ar trebui doar să readucă piața unică la starea 
sa anterioară, pe baza eliminării perturbărilor legate de pandemia de COVID-19; 
consideră că această politică industrială ar trebui să ducă și la o dezvoltare mai rezilientă 
și mai sustenabilă, să elimine barierele nejustificate care încă mai există pe piața unică, 
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inclusiv în domeniul serviciilor, și să asigure implementarea și respectarea în mod 
efectiv și echitabil a normelor privind piața unică;

4. invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să efectueze o analiză cuprinzătoare și 
transsectorială a economiilor din UE, pentru a înțelege amploarea impactului pandemiei 
de COVID-19 și a evalua cât de mari sunt perturbările din lanțurile valorice 
transfrontaliere; consideră că aceasta constituie o bază esențială de informații care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări actualizate și să determine care sunt principalele 
politici care vor consolida o redresare colectivă pe termen lung în cadrul pieței unice 
care să nu lase pe nimeni în urmă;

5. consideră că, pornind de la această bază de informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde prioritate redresării economice sustenabile și 
echitabile, tranziției digitale și tranziției verzi, precum și bunăstării cetățenilor și 
consumatorilor și oportunităților pentru aceștia, astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața unică și industria europeană și de a le 
consolida reziliența și să aducă beneficii tuturor statelor membre, cetățenilor acestora și 
întreprinderilor; invită Comisia să acorde o atenție deosebită principiilor unei mai bune 
legiferări, inclusiv evaluării specifice a propunerilor Comisiei pentru a analiza dacă se 
respectă proporționalitatea, cu scopul de a asigura că toate eforturile sprijină dezvoltarea 
unei piețe unice puternice; reamintește în acest sens principiul numărului constant 
aprobat de Comisie pentru a reduce birocrația;

6. subliniază că este vital să se consolideze reziliența ecosistemelor industriale ale pieței 
unice, pentru aceasta fiind nevoie de un cadru legislativ ambițios, inclusiv să se 
abordeze concurența și cadrele privind ajutoarele de stat; salută cele 14 ecosisteme 
identificate de Comisie și necesitatea de a reorienta unele dintre activitățile lor esențiale 
către piața internă, ceea ce ar trebui să contribuie la creșterea rezilienței industriei 
europene, la consolidarea autonomiei acesteia și la reducerea dependenței de țări terțe;

7. reamintește că, în timpul pandemiei de COVID-19, mai multe sectoare de importanță 
critică, precum sectorul alimentar, cel farmaceutic și cel al sănătății, și lanțurile de 
aprovizionare ale acestora s-au confruntat cu perturbări masive, forțând producătorii și 
procesatorii să identifice noi furnizori și să găsească debușeuri comerciale alternative; 
subliniază că, numai după o evaluare aprofundată a impactului, o strategie industrială 
revizuită ar trebui să conducă la schimbările necesare într-un mod echitabil și 
sustenabil, pentru a evita colapsul viitor al lanțurilor de aprovizionare și blocaje ale 
producției în sectoare critice ca urmare a relocărilor și pentru a asigura faptul că UE nu 
mai depinde de importurile de produse și medicamente esențiale din țări terțe în cazul 
unei noi crize, garantând totodată competitivitatea economiei UE;

8. invită Comisia să integreze în noua strategie industrială mecanisme care să niveleze 
costurile producției industriale sustenabile a UE, asigurând competitivitatea industriei 
UE pe piața mondială;

9. subliniază că competitivitatea industrială a UE se bazează nu doar pe lanțuri de 
aprovizionare funcționale și pe libera circulație a mărfurilor, ci, mai ales, pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; reamintește procesul continuu de „servitizare” 
a industriei; subliniază că Comisia trebuie să examineze cum poate fi aprofundată piața 
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unică a serviciilor transfrontaliere în cadrul unui ansamblu revizuit de priorități, având 
în vedere potențialul său bine documentat de stimulare a competitivității și a creșterii la 
nivelul UE; invită Comisia să abordeze barierele normative și de altă natură 
nejustificate existente pe piața internă care uneori decurg din norme naționale restrictive 
și complexe, capacitățile administrative limitate și transpunerea imperfectă a normelor 
UE, precum și aplicarea necorespunzătoare a acestora, menținând în același timp un 
standard ridicat de protecție a consumatorilor; subliniază importanța unei guvernanțe 
mai flexibile și mai transparente pentru integrarea în continuare a pieței interne și a 
industriei sale prin îmbunătățirea monitorizării, a performanței și a instrumentelor de e-
guvernare cum ar fi Tabloul de bord al pieței unice, o rețea SOLVIT consolidată și 
portalul digital;

10. subliniază cât este de important ca Europa să devină un exemplu de urmat în materie de 
sustenabilitate pe plan mondial, aspect central în planurile de dezvoltare a industriei 
europene, și subliniază necesitatea promovării economiei circulare și a încurajării 
producției sustenabile prin oferirea de stimulente pentru inovare; reamintește că o 
tranziție reușită către o piață unică mai sustenabilă necesită un nivel crescut de încredere 
între statele membre; consideră că o nouă strategie industrială ar trebui să se 
concentreze, printre altele, pe crearea și dezvoltarea industriilor ecologice, în 
conformitate cu Noul pact verde; subliniază necesitatea de a consolida industria 
europeană pentru a sprijini dezvoltarea unor piețe noi, armonizate în vederea înfăptuirii 
economiei circulare; subliniază importanța pieței interne în reutilizarea materiilor prime 
primare și secundare, cu respectarea deplină a legislației aplicabile;

11. reamintește concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019, în care se 
subliniază necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni care să aducă beneficii tuturor 
statelor membre și în care se precizează că toate actele legislative și politicile UE 
relevante trebuie să fie în concordanță cu îndeplinirea obiectivului de neutralitate 
climatică și să contribuie la îndeplinirea obiectivului, menținând totodată 
competitivitatea UE; solicită, prin urmare, instrumente, stimulente și investiții adecvate 
pentru a asigura o tranziție justă și eficientă din punctul de vedere al costurilor; 
consideră că acest cadru ar trebui să țină seama de circumstanțele naționale și punctele 
de pornire diferite; subliniază că strategia industrială revizuită trebuie să contribuie la o 
piață internă mai sustenabilă, dar în același timp trebuie să țină seama de necesitatea de 
a consolida protecția consumatorilor;

12. subliniază că un sector public puternic, alături de o industrie prosperă, poate contribui în 
mod activ, prin investiții și dezvoltarea infrastructurii industriale, la facilitarea 
transformării necesare a economiei și a societății UE, ceea ce este prevăzut și de 
obiectivele Pactului verde european; recunoaște, în acest context, că majoritatea 
sectoarelor publice și private se vor confrunta cu constrângeri financiare semnificative 
în anii care urmează; evidențiază, de asemenea, că transformarea va necesita mult 
capital și ar trebui să reflecte constrângerile în materie de investiții cu care se confruntă 
industria, precum și constrângerile suplimentare asupra bugetelor statelor membre, ca 
urmare a pandemiei de COVID-19; încurajează, prin urmare, Comisia să aibă un dialog 
activ și deschis cu toate sectoarele industriale și cu părțile interesate relevante, 
asigurându-se că schimbările aduse de noua legislație nu au un impact negativ asupra 
pieței unice; își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de dezvoltare, în special 
în zonele mai puțin dezvoltate ale UE și în regiunile ultraperiferice, unde este nevoie de 
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măsuri mult mai importante pentru a obține transformări; îndeamnă Comisia să adopte 
un model care să ofere flexibilitate și sprijin în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă; reamintește în acest 
context că angajamentul Europei și abordarea detaliate în planul de redresare pentru 
Europa publicat de Comisie constituie un mijloc care să faciliteze în continuare 
realizarea obiectivelor generale ale UE;

13. scoate în evidență importanța digitalizării industriei UE, inclusiv la verificarea 
aporturilor de materiale industriale înainte ca acestea să ajungă pe piața internă; 
subliniază că noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială (IA), internetul obiectelor 
și robotica joacă un rol esențial, proporțional cu potențialul lor de a contribui la 
dezvoltarea de procese și inovații industriale, oferind beneficii consumatorilor prin 
produse și servicii inovatoare, iar pentru companii, prin performanțe optimizate; invită 
Comisia, prin urmare, să implementeze o piață digitală și a datelor unică europeană 
pentru a facilita oportunitățile transfrontaliere la nivelul întregii UE pentru întreprinderi 
și cetățeni și să investească semnificativ în rețele de mare viteză reziliente și securizate, 
care să fie disponibile și în toate regiunile, în inteligența artificială, în economia bazată 
pe date, în producția inteligentă și în tehnologia 3D; subliniază, în plus, că politica 
industrială ar trebui să țină seama de cadrul juridic al Uniunii privind siguranța 
consumatorilor și răspunderea și ar trebui să se adapteze în timp util la evoluțiile 
tehnologice, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, 
încredere în noile tehnologii și securitate juridică pentru întreprinderi;

14. evidențiază rolul important pe care îl au achizițiile publice în modelarea industriei 
europene și faptul că acestea ar putea promova piețele pentru produse inovatoare și 
sustenabile, inclusiv prin încurajarea oferită de actualul cadru voluntar de achiziții 
publice verzi; consideră că beneficiile politicilor de achiziții publice ar putea fi 
multiplicate dacă legislația relevantă ar fi armonizată, simplificată și pusă în aplicare 
corect; încurajează Comisia să efectueze o analiză detaliată a modului în care 
echivalarea criteriilor sociale și de mediu cu criterii economice ar putea fi benefică 
pentru cadrul european de achiziții publice, acordând atenție mai ales cheltuirii eficiente 
a banilor contribuabililor, nivelului de creștere a participării IMM-urilor și impactului 
asupra investițiilor strategice; subliniază faptul că piața europeană a achizițiilor publice 
oferă oportunități semnificative pentru întreprinderile situate atât pe teritoriul UE, cât și 
în afara acestuia; subliniază, prin urmare, necesitatea aplicării principiului reciprocității, 
în special atunci când întreprinderilor europene li se refuză egalitatea de șanse în țările 
terțe; ia act, în acest sens, de Cartea albă a Comisiei referitoare la stabilirea unor condiții 
de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine (COM(2020)0253);

15. este de opinie că normele care reglementează concurența în UE ar trebui să fie 
modernizate, astfel încât să fie adecvate atât pentru a proteja integritatea pieței unice 
europene, cât și pentru contextul economic global și, în plus, să sprijine crearea unor 
concurenți europeni capabili să înfrunte liderii mondiali, să ofere asistență statelor 
membre astfel încât să devină lideri tehnologici și să blocheze preluările ostile ale 
companiilor strategice din UE; invită Comisia ca, între timp, să se asigure că cadrele 
temporare aprobate pentru ajutoarele de stat nu denaturează concurența pe piața unică 
pe termen mediu și lung; consideră că este, de asemenea, important să se protejeze 
interesele IMM-urilor, ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor nou-înființate; 
invită totodată Comisia să permită utilizarea efectivă a ajutoarelor de stat în statele 
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membre atunci când este esențial să se evite perturbări economice substanțiale; 
evidențiază că concurența disfuncțională limitează alegerile consumatorilor și le 
subminează bunăstarea;

16. subliniază că strategia industrială ar trebui să sprijine principiile unui comerț liber, 
echitabil și sustenabil, precum și angajamentul UE de a colabora cu partenerii noștri 
mondiali la reformarea sistemului comercial multilateral; invită Comisia să clarifice 
cum intenționează să mențină aceste angajamente în paralel cu promovarea emergenței 
unor lideri mondiali din Europa;

17. subliniază că gradul ridicat de divergență în ceea ce privește controalele asupra 
produselor din țări terțe, procedurile vamale și politicile de sancționare la punctele de 
intrare ale UE în uniunea vamală generează adesea nu numai denaturări ale fluxurilor 
comerciale și ale lanțurilor de aprovizionare, ci și riscuri considerabile la adresa 
sănătății și siguranței consumatorilor pe piața unică; insistă ca Comisia să se asigure că 
controalele vamale din întreaga UE respectă aceleași standarde, prin intermediul unui 
mecanism de control vamal unificat direct, în coordonare cu statele membre și cu 
respectarea deplină a principiului subsidiarității;

18. reamintește că numeroase sectoare, cum ar fi ingineria mecanică, logistica, sectorul 
alimentar, cel farmaceutic, al dispozitivelor medicale, al autovehiculelor și al aviației, 
sunt fundamentale pentru economia europeană și Europa ar trebui să își mențină poziția 
de lider în aceste sectoare; reamintește, în plus, că aceste sectoare sunt supuse în 
permanență unor presiuni ca urmare a multora dintre transformările preconizate pentru 
viitoarea economie și au fost puternic afectate de impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită ar trebui să prevadă măsuri specifice pentru 
aceste sectoare, mai ales sectorul aviației și cel al autovehiculelor, inclusiv sprijin 
financiar adecvat; este de opinie că în special în sectorul autovehiculelor este nevoie de 
măsuri pentru a stimula cererea de vehicule ca parte a procesului de scoatere din 
circulație a modelelor mai vechi de pe drumurile din întreaga UE și de a le înlocui cu 
modele cu emisii scăzute sau cu zero emisii prin programe de răscumpărare și de 
înlocuire și pentru a înlătura toate obstacolele din calea inovațiilor de pe piață, prin 
deblocarea omologărilor de tip și a înmatriculărilor vehiculelor de ultimă tehnologie și 
prin realizarea de investiții în infrastructuri orientate către viitor, cum ar fi stațiile de 
reîncărcare și realimentare; consideră că astfel de măsuri pot spori încrederea 
consumatorilor în calitatea produselor achiziționate și fabricate pe piața internă și pot 
consolida economia UE; invită Comisia să aibă în vedere amânarea punerii în aplicare a 
legislației în cazul în care aplicarea este posibil să fi fost afectată de criza COVID-19;

19. subliniază importanța măsurilor și a canalelor de informare destinate IMM-urilor, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor nou-înființate pentru o digitalizare efectivă și 
avansarea către „industria 4.0’; invită Comisia și statele membre să ofere sprijin pentru 
întreprinderile nou-înființate și IMM-uri prin angajamente financiare suplimentare la 
Programul privind piața unică și Centrele de inovare digitală, ceea ce le va permite să își 
dezvolte și să își desfacă produsele și astfel să își valorifice pe deplin potențialul de 
creștere și creare de locuri de muncă în Europa, inclusiv prin crearea de lanțuri valorice 
europene bazate pe obiective sustenabile; subliniază importanța coordonării cu alți 
actori mondiali importanți în materie de tehnologii emergente, ceea ce ar crea o 
abordare compatibilă la nivel global care ar permite extinderea liberă a întreprinderilor 
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europene, inclusiv a IMM-urilor, pe piețele globale, nu doar pe cele europene;

20. consideră că proiectele cu sprijin european au un rol-cheie în consolidarea diferitelor 
dimensiuni ale pieței interne, având în vedere amploarea lor semnificativă și utilizarea 
finanțării; recunoaște în acest sens importanța creării de noi parteneriate în domenii 
strategice, cum ar fi Alianța europeană pentru baterii, cu scopul de a reclădi lanțuri de 
aprovizionare sustenabile în Europa.



PE650.700v02-00 76/101 RR\1216571RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 3.9.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

33
1
10

Membri titulari prezenți la votul final Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria 
Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman



RR\1216571RO.docx 77/101 PE650.700v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33 +
ECR

PPE

EUL/NGL

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion 
Walsmann

Kateřina Konečná

Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

10 0
EUL/NGL

GREENS/EFA

ID

Anne-Sophie Pelletier

Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri



PE650.700v02-00 78/101 RR\1216571RO.docx

RO

9.9.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa
(2020/2076(INI))

Raportoare pentru aviz: Tsvetelina Penkova



RR\1216571RO.docx 79/101 PE650.700v02-00

RO



PE650.700v02-00 80/101 RR\1216571RO.docx

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională 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 industria autohtonă este un motor al creșterii și dezvoltării sustenabile, al 
exporturilor, al inovării, al bunăstării sociale și al prosperității în cadrul UE; întrucât 
pandemia de COVID-19, care a cauzat o criză socioeconomică fără precedent, a dus la 
perturbări ale lanțurilor valorice ca urmare a relocării unor industrii și a arătat că UE nu 
dispune de o autonomie industrială strategică deschisă în sectoare vitale ale economiei; 
întrucât, cu toate acestea, pandemia a demonstrat și reziliența regiunilor UE în ceea ce 
privește oferirea de răspunsuri inovatoare la provocările societale;

B. întrucât IMM-urile din UE stimulează concurența pe piața unică și joacă un rol crucial 
în industria UE, fiind coloana vertebrală și motorul economiei; întrucât IMM-urile, în 
general, și întreprinderile sociale, în special, au fost grav afectate de pandemie, 
confruntându-se cu o criză gravă de lichidități; întrucât IMM-urile ar trebui, prin 
urmare, să fie sprijinite și încurajate în crearea de locuri de muncă inovatoare, 
ecologice, sigure și de calitate în tranziția lor către durabilitatea mediului și către o 
economie mai digitalizată și mai rezilientă în fiecare regiune a Uniunii, care ar trebui să 
se realizeze prin stimulente mai degrabă decât în detrimentul sectoarelor de producție; 
întrucât o opțiune ar putea fi utilizarea flexibilității existente în cadrul Pactului de 
stabilitate și de creștere în acest scop;

C. întrucât noua Strategie industrială pentru Europa va juca un rol esențial în dezvoltarea 
unei economii mai verzi, mai digitalizate și mai reziliente; întrucât o abordare care ține 
seama de particularitățile locale, de exemplu prin specializarea inteligentă, ajută 
regiunile să creeze un loc în care ecosistemele industriale inovatoare să poată crește și 
să se poată dezvolta și încurajează legăturile dintre industrie, IMM-uri, centrele de 
cercetare, comunitățile locale și alți actori locali și regionali, precum și părțile interesate 
de la nivel național,

1. reamintește că viitorul industrial al UE este legat de o aliniere a economiei cu principiile 
stabilite în Pactul verde european, de o foaie de parcurs către o nouă creștere și o 
dezvoltare durabilă pentru UE, contribuind în același timp la obiectivele Acordului de la 
Paris, la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și la tranziția către o economie 
digitală (Agenda digitală); reamintește că aceste principii vizează, de asemenea, 
reunirea cetățenilor, a municipalităților, a regiunilor și a statelor membre, precum și a 
întreprinderilor (în special a IMM-urilor) și a altor părți interesate, pentru a dezvolta un 
sector industrial durabil și, prin urmare, competitiv la nivel internațional, inclusiv 
regiunile care sunt în curs de realizare a unei tranziții echitabile și juste, promovând 
totodată coeziunea între toate regiunile, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă;

2. subliniază că investițiile în producția tradițională, precum și concentrarea pe cercetare, 
inovare și implementarea unor tehnologii inovatoare, tranziția către un sistem energetic 
durabil, accesibil și sigur, precum și educația, recalificarea și perfecționarea lucrătorilor 
(în special în IMM-uri) ar trebui să fie forțele motrice din spatele creșterii industriale a 
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Uniunii, să promoveze coeziunea socială, economică și teritorială și cooperarea între 
toate regiunile UE și să respecte caracteristicile și diversitatea fiecărei regiuni în parte, 
permițându-le să realizeze o creștere economică echitabilă, durabilă, rezilientă, 
echilibrată din perspectiva genului și favorabilă incluziunii, atât în zonele urbane, cât și 
în cele rurale; subliniază că Strategia industrială pentru Europa ar trebui să acorde o 
atenție deosebită provocărilor cu care se confruntă regiunile ultraperiferice și alte 
regiuni care se confruntă cu handicapuri naturale sau demografice, astfel cum se 
prevede la articolele 349 și 174 din TFUE;

3. subliniază că, la sprijinirea IMM-urilor prin intermediul fondurilor structurale și de 
investiții europene (fondurile ESI), obiectivul ar trebui să fie, printre altele, o 
transformare economică inovatoare, digitală și bazată pe cunoaștere, precum și o 
tranziție echitabilă către o UE ecologică, diversificată și neutră din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, care să fie mai conectată și coerentă și care să vizeze asigurarea 
ocupării forței de muncă pe termen lung și durabile în toate regiunile sale, prin 
intermediul creșterii economice și al diversificării industriilor existente datorită 
competitivității industriale, atenuând, în același timp, efectele economice și sociale 
negative ale relocării industriale;

4. reiterează că sectoarele public și privat trebuie să joace un rol nou important în 
facilitarea tranziției juste, promovând o tranziție energetică ecologică, echitabilă și 
eficientă, investiții verzi și albastre, economia circulară, inclusiv gestionarea deșeurilor, 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, o utilizare responsabilă a 
resurselor existente, securitatea alimentară și tranziția digitală (și, prin urmare, 
competitivitatea industrială), precum și adaptarea la schimbările climatice, atenuarea 
acestora și, în consecință, prevenirea riscurilor în toate regiunile UE; reamintește 
propunerile făcute pentru achizițiile publice inovatoare și necesitatea de a promova 
investițiile publice pe termen lung și colaborarea dintre sectorul public și cel privat 
pentru a sprijini creșterea economică și tranziția către o economie mai curată;

5. salută Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (Next Generation EU), care 
vizează dezvoltarea unor politici industriale și de coeziune puternice pentru finanțarea 
redresării și abordarea celor mai urgente nevoi în materie de recuperare; observă însă că 
politica de coeziune a UE are nevoie de o finanțare adecvată din fondurile ESI pentru a 
promova coeziunea economică, socială și teritorială în toate regiunile UE, ajutând la 
reducerea disparităților economice și sociale, la realizarea unei convergențe pozitive și 
la promovarea unei dezvoltări sustenabile și reziliente la schimbările climatice, în 
scopul opririi și al inversării declinului biodiversității; recunoaște, de asemenea, rolul pe 
care fondurile ESI îl pot juca în toate regiunile, contribuind la dezvoltarea 
competențelor și la dezvoltarea capacităților de specializare inteligentă și de tranziție 
digitală;

6. este de părere că UE ar trebui să fie atentă să mențină și să dezvolte o producție și o 
strategie industrială care să asigure autonomia strategică a Europei în contextul 
geopolitic, reducând costurile și asigurând disponibilitatea și furnizarea serviciilor, a 
produselor esențiale și a echipamentelor pentru cetățeni pe piața unică; solicită să se 
depună în continuare eforturi pentru a garanta lanțuri valorice europene puternice în 
vederea reducerii dependenței de țări terțe în sectoare strategice esențiale și pentru a 
garanta furnizarea unor servicii sigure de înaltă calitate prin revenirea producției în 
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regiunile europene și relocarea instalațiilor industriale; crede cu tărie, în acest context, 
că există o nevoie urgentă de a se trece de la o economie liniară la o economie circulară;

7. susține că, în vederea realizării unei tranziții juste către o economie neutră din punct de 
vedere climatic în Uniune până cel târziu în 2050, investițiile în producția industrială 
nouă sau transformată în regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon ar trebui să 
beneficieze de investiții publice pe termen lung, prin intermediul unui sprijin financiar 
substanțial din partea Fondului pentru o tranziție justă, precum și din fondurile ESI, 
contribuind astfel la eliminarea sărăciei energetice și a dumpingului social și la 
reducerea emisiilor, asigurându-se, în același timp, că nimeni nu este lăsat în urmă; 
reamintește că, în Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european1, Parlamentul a subliniat că, pentru ca UE să își îndeplinească obiectivele în 
materie de climă și durabilitate, toate sectoarele trebuie să își sporească utilizarea 
energiei din surse regenerabile și să elimine treptat subvențiile directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili în UE și în fiecare stat membru;

8. consideră că, în urma pandemiei de COVID-19, UE, împreună cu statele membre, 
trebuie să contribuie la protejarea structurii sale economice, de producție și sociale, a 
sectoarelor sale industriale și administrative, precum și a cetățenilor săi care au fost grav 
afectați de criză și au suferit consecințe grave asupra sănătății și repercusiuni economice 
pe termen lung; consideră că ar trebui trase învățăminte din această criză, în special în 
ceea ce privește protejarea lanțurilor valorice în sectoarele-cheie, cum ar fi materialele 
medicale; reamintește că este important ca IMM-urile să fie vizate în mod specific de 
măsurile din faza de redresare; observă că un acces mai facil și mai flexibil la finanțare 
va asigura o recuperare rapidă;

9. subliniază că o prioritate a noii strategii industriale ar trebui să fie sprijinirea regiunilor 
în diversificarea industriilor lor, precum și stimularea investițiilor și a inovării și 
refacerea și consolidarea rezilienței economiilor locale și regionale, pentru a le stopa 
declinul industrial și depopularea; observă că o politică industrială adaptată la nivel 
local permite o abordare specifică, care generează o politică bazată pe avantajele 
comparative existente și care sprijină întreprinderile să se orienteze către sectoare de 
înaltă tehnologie; este de părere că fondurile ESI ar trebui să vizeze, de asemenea, 
„antreprenorii absenți” (tineri, femei, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități), al 
căror potențial antreprenorial trebuie realizat pe deplin; reiterează faptul că, pentru a 
spori coeziunea socială și a reduce inegalitățile, este esențial să se consolideze 
capacitatea antreprenorială a acestor categorii profesionale ca o formă puternică de 
participare pe piața forței de muncă;

10. consideră că o strategie industrială poate avea succes numai dacă există o piață unică 
funcțională și dialog social, în care sunt implicate comunitatea de afaceri, sindicatele, 
ONG-urile, autoritățile naționale, regionale și locale, precum și alte părți interesate; 
evidențiază importanța creării unui peisaj simplificat și coerent al finanțării, de la 
cercetare și dezvoltare la preluarea pe piață, la nivel european, național și regional, 
îndeosebi în ceea ce privește fondurile ESI, prin simplificarea, armonizarea și 
complementaritatea reglementărilor și a normelor aferente diferitelor instrumente de 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
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finanțare, de exemplu Orizont Europa; încurajează, de asemenea, sinergiile între 
fondurile UE și fondurile naționale, regionale și private destinate finanțării proiectelor 
de inovare derulate de industrie, în special pentru a sprijini utilizarea continuă a 
fondurilor și fertilizarea încrucișată bazându-se pe principiile specializării inteligente ca 
ghid pentru a coordona eforturile, a reduce birocrația și a evita suprapunerile.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU PESCUIT

Dlui Cristian-Silviu Bușoi
Președinte
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
BRUXELLES

Subiect: Aviz privind o nouă strategie industrială pentru Europa (2020/2076(INI))

Domnule președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru pescuit a fost solicitată pentru a 
transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 12 iunie 2020, comisia a 
hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

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

Cu deosebită considerație,

Pierre Karleskind

SUGESTII

A. întrucât noua strategie industrială pentru Europa, publicată de Comisie la 10 martie 
2020 [COM (2020) 0102], urmărește să stabilească un cadru european ambițios de 
reglementare pentru a valorifica pe deplin potențialul industriei europene în vederea 
realizării tranziției ecologice și digitale a UE, promovând totodată competitivitatea sa pe 
plan internațional;

B. întrucât sectorul pescuitului și cel al acvaculturii și ansamblul lanțurilor lor valorice sunt 
alcătuite din numeroase IMM-uri și sprijină mii de locuri de muncă, făcându-le parte 
integrantă din industria europeană, și trebuie, prin urmare, să contribuie la tranziția 
digitală și ecologică și să beneficieze de acestea;

C. întrucât în Rezoluția sa din 16 ianuarie 2018 referitoare la guvernanța internațională a 
oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODM-urilor pentru 
20301, Parlamentul a solicitat un moratoriu privind activitățile miniere de mare 

1 JO C 458, 19.12.2018, p. 9.
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adâncime;

D. întrucât criza COVID-19 a avut un impact major asupra sectoarelor pescuitului și 
acvaculturii și asupra tuturor industriilor conexe, de la comerțul cu pește la distribuție și 
prelucrare; întrucât numeroși pescari, piscicultori, comercianți cu amănuntul și 
distribuitori au fost forțați să își reducă sau să își suspende activitățile din motive de 
sănătate publică, dar și din cauza scăderii drastice a cererii de produse marine și de 
acvacultură, în special din cauza colapsului canalelor de servicii alimentare (HORECA); 
întrucât acest lucru a avut un impact asupra întregii industrii a pescuitului, nu numai din 
cauza lipsei de materii prime, ci și fiindcă industria a fost nevoită să își adapteze rapid 
metodele de producție la noi măsuri sanitare pentru a-și putea menține activitatea și a 
furniza bunuri de bază pentru populație într-un moment atât de critic, iar producătorii și 
prelucrătorii au fost forțați să identifice noi furnizori și să găsească piețe alternative,

1. consideră că sectoarele pescuitului și acvaculturii, întregul lor lanț valoric și toate 
sectoarele conexe trebuie să fie incluse în noua strategie industrială pentru Europa astfel 
încât acestea să contribuie la tranzițiile ecologice și digitale și să beneficieze de pe urma 
acestora, ținând seama de caracteristicile specifice ale acestor sectoare și în scopul 
îmbunătățirii competitivității și stabilității economice; subliniază rolul esențial al 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii în asigurarea autonomiei industriale și alimentare 
a Uniunii;

2. solicită o nouă strategie industrială pentru Europa, care să contribuie la tranziția 
ecologică și digitală a sectoarelor pescuitului și acvaculturii și a altor industrii legate de 
zonele de pescuit și de acvacultură și care să reducă amprenta lor ecologică și impactul 
asupra biodiversității;

3. invită Comisia să includă în planul de redresare al Uniunii sectoarele pescuitului și 
acvaculturii, inclusiv distribuția și prelucrarea, care trebuie puse în aplicare împreună cu 
introducerea unor politici industriale, de mediu și digitale ambițioase; reamintește 
importanța sectoarelor pescuitului și acvaculturii în ceea ce privește locurile de muncă, 
inclusiv locurile de muncă înalt calificate și veniturile pentru multe zone și comunități 
costiere;

Tranziția ecologică

4. subliniază că este important să se acorde sectoarelor maritime și, în special, pescuitului, 
un rol important în tranziția ecologică, asigurând coerența dintre politicile Uniunii în 
domeniul maritim și al pescuitului și obiectivul Pactului verde european de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050; invită Comisia să elaboreze un plan de acțiune 
pentru decarbonizarea sectoarelor maritime care să includă sectorul pescuitului, în urma 
unei evaluări a impactului; consideră că modernizarea navelor în vederea abordării 
provocărilor contemporane și, în special, a îndeplinirii obiectivelor de decarbonizare va 
contribui la crearea de numeroase noi locuri de muncă; subliniază importanța formării 
profesionale eficiente a angajaților șantierelor navale în acest scop;

5. solicită tuturor părților interesate din sectoarele pescuitului și acvaculturii să fie 
implicate în Alianța europeană pentru hidrogen curat, ca parte a strategiei privind 
hidrogenul, prezentată de comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, la 9 iulie 2020;
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6. solicită un moratoriu internațional privind toate activitățile de minerit de mare 
adâncime, precum și interzicerea explorării sau forării de petrol sau gaze în zonele 
marine protejate și în zonele de coastă sau în apropierea acestora, astfel cum s-a solicitat 
în Rezoluția Parlamentului din 16 ianuarie 2018, pentru a proteja ecosistemele 
oceanelor, populațiile piscicole și viitorul sectorului pescuitului din UE;

7. subliniază faptul că implicarea părților interesate existente, cum ar fi pescarii și 
piscicultorii, reprezintă o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a unei strategii 
ambițioase privind energia din surse regenerabile offshore; reamintește că, pentru 
succesul unei astfel de strategii, sunt esențiale consultările cu sectorul maritim și al 
pescuitului și comunitățile costiere cu privire la partajarea spațiului maritim; sprijină, în 
aceste condiții, inițiativa Comisiei de a elabora o strategie privind energiile regenerabile 
offshore;

8. subliniază că Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este perfect 
adaptat la sprijinirea tranziției ecologice și că aceste sectoare trebuie să primească 
sprijin financiar adecvat pentru a putea realiza cu succes această tranziție;

Tranziția și inovarea digitală

9. subliniază necesitatea de a include sectoarele pescuitului și acvaculturii în tranziția 
digitală; consideră că tranziția digitală a acestor sectoare va îmbunătăți competitivitatea, 
reziliența și sustenabilitatea acestora și va permite producerea de noi date, facilitând în 
același timp colectarea și accesul la date, precum și o mai bună înțelegere a mediilor 
acvatice și a biodiversității marine și cunoașterea evoluției acestora în timp real;

10. subliniază că o tranziție digitală de succes a sectoarelor pescuitului și acvaculturii va 
contribui la o mai bună funcționare a pieței de fructe de mare, printr-o mai bună corelare 
a cererii cu oferta și optimizarea lanțului de aprovizionare dintr-un sector marcat de o 
fragmentare geografică puternică a surselor de aprovizionare;

11. consideră că digitalizarea sectoarelor pescuitului și acvaculturii va spori eficacitatea 
sistemelor de control și trasabilitate pentru produsele pescărești și de acvacultură, va 
spori valoarea acestor produse, va stimula încrederea consumatorilor și va contribui la 
lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); solicită includerea 
în strategia „De la fermă la consumator” a unei secțiuni dedicate creșterii valorii 
produselor pescărești și de acvacultură în scopul susținerii acestor sectoare în contextul 
tranziției ecologice și digitale;

12. consideră că inovarea trebuie să joace un rol esențial în realizarea obiectivului triplu de 
tranziție ecologică, tranziție digitală și competitivitate globală pentru sectoarele 
pescuitului și acvaculturii și trebuie, în special, să încurajeze dezvoltarea de noi tehnici 
și echipamente de pescuit mai selective și mai ecologice; subliniază importanța inovării 
și a cercetării științifice în aceste sectoare în vederea realizării obiectivului de 
durabilitate al politicii comune în domeniul pescuitului; consideră că o politică 
proactivă de formare, finanțare și parteneriate internaționale pentru dezvoltarea 
cercetării în domeniul exploatării maritime este esențială pentru încurajarea inovării în 
acest sector;

13. reamintește că noile tehnologii, date, servicii spațiale și potențialul inteligenței 
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artificiale pot fi utilizate în domeniul pescuitului pentru a sprijini tranziția ecologică; 
subliniază că aceste tehnologii permit colectarea de date foarte utile pentru controlul 
pescuitului, gestionarea resurselor marine și monitorizarea deșeurilor marine;

14. subliniază că tranziția digitală a sectoarelor pescuitului și acvaculturii trebuie să fie 
însoțită de un sprijin financiar și tehnic adecvat;

Politica comercială

15. subliniază importanța asigurării unei concurențe loiale în comerțul internațional, în 
special în ceea ce privește produsele pescărești și de acvacultură; reamintește că 
negocierile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sunt în curs de 
desfășurare în vederea eliminării subvențiilor dăunătoare care contribuie la pescuitul 
INN, la pescuitul excesiv și la supracapacitate; subliniază că flota Uniunii respectă cele 
mai înalte standarde sociale și de mediu din lume; invită Comisia să depună toate 
eforturile pentru a ajunge cât mai curând posibil la un acord ambițios în conformitate cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul OMC;

16. invită Comisia să asigure o mai mare consecvență și coerență între politicile UE privind 
comerțul și pescuitul, în special în ceea ce privește aplicarea capitolului privind 
dezvoltarea durabilă din noua generație de acorduri comerciale, care obligă părțile să 
colaboreze activ în lupta împotriva pescuitului INN; sprijină inițiativa de a se institui 
noua funcție de responsabil pentru conformitatea cu acordurile comerciale, care are 
sarcina de a asigura respectarea și monitorizarea tuturor dispozițiilor acordurilor 
comerciale;

17. îndeamnă Comisia să evalueze cu atenție impactul acordurilor de liber schimb asupra 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii din UE, precum și asupra industriei de prelucrare 
și a comunităților costiere din UE; invită Comisia să includă produsele pescărești și de 
acvacultură pe lista „produselor sensibile” în cursul negocierilor comerciale cu țări terțe;

Ajutorul și finanțările de stat

18. subliniază necesitatea de a revizui normele europene privind ajutoarele de stat, în 
special în ceea ce privește cuantumul plafonului ajutoarelor de minimis pentru pescuit și 
acvacultură, astfel încât acesta să corespundă valorii plafonului ajutoarelor de  minimis 
acordate altor sectoare; consideră că majorarea plafonului ajutoarelor de minimis pentru 
aceste produse va contribui la valorificarea pe deplin a potențialului de investiții al 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii în cadrul tranziției ecologice și digitale și al 
inovării;

19. invită Comisia și statele membre să sprijine finanțarea adecvată a sectoarelor pescuitului 
și acvaculturii, pentru a le sprijini în tranzițiile ecologice și digitale, în special prin 
intermediul strategiei revizuite de finanțare durabilă; reamintește că Parlamentul a 
solicitat o creștere substanțială a FEPAM pentru cadrul financiar multianual 2021-2027.
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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice 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 noua strategie industrială pentru Europa trebuie să reflecte valorile și tradițiile 
pieței sociale ale UE și să aibă drept rezultat suveranitatea sa;

B. întrucât o politică europeană mai actualizată privind proprietatea intelectuală va 
contribui la consolidarea suveranității tehnologice și digitale a UE, urmând ca drepturile 
de proprietate intelectuală să determine valoarea de piață și competitivitatea 
întreprinderilor europene, de exemplu prin mărci, designuri, brevete, date, know-how și 
algoritmi;

C. întrucât la articolul 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se prevede 
că anumite ajutoare de stat pot fi considerate compatibile cu piața internă dacă 
promovează realizarea unui proiect important de interes european comun,

1. remarcă faptul că propunerea Comisiei privind o nouă strategie industrială a UE a fost 
publicată tocmai la începutul crizei COVID-19 și a fost completată între timp cu un 
pachet suplimentar de măsuri de redresare pentru industria și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile) europene; constată că strategia se concentrează într-o primă etapă 
pe redresarea întreprinderilor, iar în a doua etapă pe reconstrucție și transformare;

2. invită Comisia și statele membre să sporească la maximum potențialul Fondului pentru 
o tranziție justă, pentru a promova investițiile în noi posibilități sustenabile de încadrare 
în muncă și pentru a implementa politici și programe transversale în domeniul educației, 
pregătirii și formării profesionale menite să sprijine perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor din afara pieței 
muncii, asigurând totodată accesul egal al tuturor, fără discriminări; 

3. consideră că UE are nevoie de o viziune clară, orientată spre industrie până în 2030 și ar 
trebui să țină seama și de necesitatea luării unor decizii și acțiuni coordonate la toate 
nivelurile - european, național și local - pentru a asigura competitivitatea industriei 
europene la nivel mondial;

4. remarcă faptul că pandemia de COVID-19 și criza economică cauzată de aceasta a făcut 
necesară o revizuire a obiectivelor climatice nerealiste ale UE, în special în domenii 
precum industria și energia;

5. constată că criza COVID-19 a avut un impact economic și social profund în special 
asupra femeilor; invită Comisia să ia măsuri în privința inegalităților de gen persistente 
în întreaga UE, efectuând în acest scop evaluări ale impactului de gen pentru toate 
investițiile Uniunii și toate deciziile politice legate de strategia industrială a UE și 
adoptând măsuri care să garanteze egalitatea de șanse și de acces la piața muncii, să 
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elimine diferențele de remunerare între femei și bărbați și să asigure echilibrul de gen la 
toate nivelurile procesului decizional;

6. observă că această criză a demonstrat nevoia ca UE să își modifice strategia, punând 
accentul pe apărarea intereselor sale strategice, fără însă a renunța la schimburile 
internaționale, și să actualizeze anumite prevederi, dincolo de posibilitățile oferite de 
Regulamentul privind examinarea investițiilor străine directe1; consideră că UE trebuie 
să găsească echilibrul adecvat între protejarea și deschiderea piețelor sale, însă în același 
timp trebuie să apere normele privind concurența loială la nivel mondial;

7. evidențiază rolul important pe care îl au achizițiile publice în influențarea traiectoriei 
industriei europene și subliniază că aplicarea principiului reciprocității între statele 
membre și cele din afara UE și a principiului condițiilor de concurență echitabile între 
companiile din UE și cele din afara UE și între produsele acestora, de exemplu în ceea 
ce privește ajutoarele de stat, normele de mediu și munca copiilor, ar trebui să fie o 
condiție prealabilă pentru participarea la licitațiile de achiziții publice din întreaga UE; 
subliniază necesitatea de a simplifica și mai mult procedurile de achiziții publice pentru 
întreprinderile din UE și guvernele statelor membre;

8. consideră că normele care reglementează concurența în UE ar trebui să fie modernizate 
pentru a fi adaptate atât la piața unică europeană, cât și la contextul economic global, 
pentru a permite formarea de „campioni europeni” capabili să concureze și să aibă 
succes la nivel mondial și a sprijini UE și statele sale membre să își mențină statutul de 
lider tehnologic, să obțină suveranitate digitală și tehnologică și să blocheze achizițiile 
ostile ale companiilor strategice ale UE de către state din afara UE sau de către actori 
susținuți de aceste state;

9. subliniază că piața muncii din UE trebuie să se afle în centrul viitoarei sale strategii 
industriale; subliniază că orice transformare industrială, pe lângă aspectele economice, 
ar trebui să se concentreze pe păstrarea și crearea locurilor de muncă;

10. susține o evaluare a impactului pandemiei de COVID-19 asupra economiei fiecărui 
sector, astfel încât strategia industrială să poată fi adaptată pe baza unor date solide;

11. subliniază că investițiile solide și susținute în învățământul profesional superior, în 
special în domeniile științei, ingineriei și a matematicii (STIM), vor fi un element-cheie 
pentru a stimula inovarea digitală, pentru a genera forță de muncă calificată și pentru a 
reduce nepotrivirea dintre competențele căutate pe piața muncii și cele ale persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

12. consideră că proiectele importante de interes european comun ar trebui să se 
concentreze pe proiectele legate de piața unică digitală pentru a reuni sectoarele public 
și privat în realizarea de proiecte de mare anvergură care să contribuie la obiectivele 
UE, încurajând astfel dezvoltarea unor proiecte de colaborare importante care 
promovează interese europene comune, precum transformarea digitală; salută o 
revizuire a orientărilor Comisiei în acest sens;

1 JO L 79 I, 21.3.2019, p. 1.
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13. consideră că crearea unei economii europene a datelor va fi esențială pentru definirea 
strategiei industriale pentru Europa; subliniază că o economie europeană a datelor ar 
trebui să fie centrată pe factorul uman, să respecte drepturile fundamentale și să fie 
conformă cu normele privind protecția vieții private, protecția datelor și drepturile de 
proprietate intelectuală;

14. subliniază importanța unei piețe unice europene a datelor care să soluționeze problemele 
rezultate în urma creșterii semnificative a datelor disponibile în mod legal; subliniază că 
persoanele fizice, angajații și întreprinderile din Europa ar trebui să dețină în continuare 
controlul asupra propriilor date prin intermediul unei infrastructuri de date securizate și 
al unor lanțuri valorice fiabile; consideră că este esențial ca strategia industrială să 
includă măsuri de construire a unor infrastructuri digitale suverane și de încurajare a 
întreprinderilor să își stocheze și prelucreze datele pe teritoriul european;

15. consideră că este esențial să se promoveze schimburile de date între administrațiile 
publice, întreprinderi, institutele de cercetare și public, respectând totodată normele 
privind protecția datelor și a vieții private, secretele comerciale și drepturile de 
proprietate intelectuală;

16. salută anunțul Comisiei potrivit căruia aceasta va propune un plan de acțiune privind 
proprietatea intelectuală care va analiza nevoia de a perfecționa cadrul juridic pentru a 
garanta o utilizare inteligentă a drepturilor de proprietate intelectuală pentru IA și pentru 
a soluționa problema contrafacerii de produse; subliniază că scopul unui astfel de plan 
de acțiune ar trebui să fie de a păstra suveranitatea Europei și de a promova condiții de 
concurență echitabile la nivel mondial pentru protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală;

17. subliniază că transformarea digitală va fi un factor determinant pentru ca Europa să își 
redobândească suveranitatea tehnologică și digitală și, prin urmare, aceasta trebuie să se 
afle în centrul oricărei noi strategii industriale pentru Europa;

18. consideră că unul dintre obiectivele strategice ar trebui să fie acela de a propune măsuri 
pentru încurajarea dezvoltării și relocalizării producției industriale în sectoare strategice 
cum ar fi sănătatea, apărarea, digitalizarea și energia, pentru a evita orice dependență 
excesivă a Europei de țările terțe și pentru a o ajuta la recâștigarea autonomiei în aceste 
sectoare strategice, cel puțin în ceea ce privește bunurile de strictă necesitate precum 
ingredientele farmaceutice active și materiile prime;

19. subliniază nevoia ca UE să aibă o politică comercială, economică și industrială capabilă 
să-și adapteze și diversifice, după caz, sursele de aprovizionare și să încurajeze 
flexibilitatea întreprinderilor europene și capacitatea lor de a-și reorienta rapid, în caz de 
necesitate, producția către bunuri indispensabile; susține și promovează, în acest sens, 
necesitatea adoptării unui set de măsuri de încurajare și sprijinire a întreprinderilor mici 
și mijlocii de a pătrunde și a se dezvolta pe piața europeană.

20. atrage atenția asupra persistenței disparităților între nivelurile de dezvoltare economică a 
statelor membre și a regiunilor; subliniază necesitatea de a utiliza măsurile planificate 
pentru a reconstrui potențialul industrial al Europei, pentru a elimina aceste diferențe ca 
o condiție necesară pentru dezvoltarea echilibrată a UE;
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21. reamintește că statele sale membre ar trebui să constituie rezerve suficiente de anumite 
echipamente de primă necesitate, cum ar fi echipamentele necesare în prevenirea și 
combaterea COVID-19, în special măștile FFP2 și măștile chirurgicale; salută, în acest 
sens, inițiativa rescEU lansată de Comisie, care vizează crearea de valoare adăugată 
europeană prin intermediul achizițiilor și al distribuției coordonate de echipamente de 
urgență;

22. invită Comisia să includă în strategie soluții și stimulente financiare și juridice pentru 
industria farmaceutică europeană, pentru a preveni penuria de medicamente;

23. accentuează că produsele importate trebuie să respecte normele UE în materie de 
securitate, de mediu, sanitare și legislația în materie de proprietate intelectuală a 
Uniunii; invită Comisia să se ocupe de dezechilibrul dintre întreprinderile din UE și cele 
din țări terțe, care nu trebuie să respecte reglementările europene în materie de mediu și 
de protecție a muncii și care deseori sunt supuse unui regim de impozitare mai 
favorabil;

24. consideră că este extrem de important să se creeze un cadru al UE în materie de 
diligență necesară în domeniul drepturilor omului și al mediului, astfel încât să se 
asigure căi juridice de atac efective pentru victimele abuzurilor comise de companii în 
lanțurile valorice globale; salută angajamentul Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă în acest sens;

25. subliniază că consolidarea pe mai departe a pieței unice și eliminarea barierelor 
administrative și juridice existente în calea liberei concurențe în cadrul UE ar trebui să 
constituie o prioritate în măsurile luate pentru a crea o nouă strategie industrială pentru 
Europa;

26. subliniază că rolul prioritar acordat aspectelor ecologice de către Pactul verde european 
al Comisiei ar trebui să determine Uniunea să încurajeze dezvoltarea unor tehnologii 
verzi proprii și să introducă o taxă pe emisiile de carbon la frontierele sale externe;

27. subliniază că Comisia ar trebui să joace un rol de lider în cadrul politicii industriale 
mondiale în viitor și ar trebui, prin urmare, să urmărească o politică ambițioasă, care să 
stimuleze inovarea în domeniul digitalizării și al tehnologiilor în plin avânt, cum ar fi 
inteligența artificială, robotica și calculul cuantic și de înaltă performanță, al căror 
succes depinde în mare măsură de sprijinul activ pentru investiții, de sprijinul pentru 
crearea de resurse proprii și de modificările aduse mediului de reglementare, în special 
adoptarea unei legi care să prevadă cumpărarea de produse europene în cazul achizițiilor 
publice;

28. subliniază că IA are un rol esențial în redresarea economică europeană, urgent necesară 
în urma pandemiei de COVID-19; invită, prin urmare, Comisia să evite reglementarea 
excesivă și să reducă sarcinile administrative atunci când creează un cadru juridic pentru 
IA pentru a nu încetini ritmul inovării și creșterea economică a întreprinderilor 
europene;

29. subliniază că UE dispune de potențialul științific și economic de a juca un rol de lider în 
cursa tehnologică mondială, în special în domenii precum IA, tehnologiile bazate pe 
volume mari de date și sistemele bazate pe învățarea automată;
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30. subliniază că un număr mic de furnizori de servicii digitale se bucură de o poziție 
dominantă în UE și, prin transferul abil al profiturilor lor, plătesc impozite relativ mici; 
prin urmare, invită statele membre ca, în absența unei soluții internaționale preferate 
prin intermediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, să prevadă o 
taxă digitală europeană pentru economia digitală, pentru a asigura o concurență loială în 
cadrul pieței unice digitale;

31. subliniază că digitalizarea administrației publice ar putea contribui la reducerea 
semnificativă a birocrației pentru cetățeni și întreprinderi; invită statele membre să 
depună eforturi în vederea definirii cadrelor lor juridice astfel încât întregul potențial al 
digitalizării să poată fi exploatat;

32. subliniază că noile tehnologii digitale, cum ar fi internetul obiectelor, modifică imaginea 
industriei și că revoluția tehnologică în curs poate juca un rol semnificativ în construirea 
unei economii europene moderne și eficiente din punct de vedere energetic;

33. constată că IMM-urile, în special cele care își desfășoară activitatea în domeniul noilor 
tehnologii, joacă un rol important în transformarea industriei europene; subliniază 
necesitatea de a sprijini în mod continuu IMM-urile prin acordarea unui sprijin financiar 
adecvat și prin asigurarea unor condiții favorabile concurenței pe piața digitală, 
dominată în continuare de marile companii internaționale din afara UE; subliniază că 
dispozițiile propuse privind drepturile de autor, accesul la date și inovarea ar trebui să 
țină seama de faptul că între companiile cu poziții atât de diferite pe piață există mari 
diferențe de potențial;

34. subliniază că, în conformitate cu raportul Comisiei din ianuarie 2020 privind protecția și 
punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe, furtul de 
proprietate intelectuală, în special de către China și India, aduce prejudicii semnificative 
întreprinderilor europene; solicită, prin urmare, UE și statelor sale membre să adopte o 
abordare coordonată, eficientă și eficace în lupta împotriva infracționalității în materie 
de proprietate intelectuală;

35. reamintește că anumite sectoare sunt puternic afectate de pandemia de COVID-19 și că 
strategia industrială ar trebui, prin urmare, să prevadă măsuri speciale, cum ar fi 
amânarea măsurilor deja adoptate care creează sarcini suplimentare pentru aceste 
sectoare;

36. invită Comisia să își publice cât de curând posibil planul de acțiune privind proprietatea 
intelectuală, întrucât acesta poate servi drept instrument esențial pentru asigurarea 
suveranității tehnologice europene, pentru promovarea unor condiții de concurență 
echitabile la nivel mondial, pentru combaterea mai eficientă a furtului de proprietate 
intelectuală și pentru adaptarea cadrului juridic privind proprietatea intelectuală la 
provocările și perspectivele de mediu și digitale;

37. invită Comisia să includă în planul de acțiune privind proprietatea intelectuală măsuri 
de promovare a brevetului european unic și să propună măsuri de prevenire a abuzului 
drepturilor de brevet de către entități care nu exploatează brevetele, pentru a crea un 
sistem eficient și echilibrat de brevete în beneficiul unei piețe interne europene 
competitive și echitabile;
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37. solicită ca noua strategie industrială să țină cont de nevoile specifice ale regiunilor 
industriale mai puțin avansate din punct de vedere tehnologic care depind în mare 
măsură de combustibilii fosili solizi și care sunt cel mai afectate de tranziția energetică; 
subliniază necesitatea de a lua în considerare riscul pierderii de locuri de muncă pe care 
îl presupune transformarea industrială și de a garanta un nivel adecvat de calificare și 
competențe digitale pentru lucrători;

38. atrage atenția asupra faptului că insolvabilitatea întreprinderilor determină frecvent 
insolvențe în lanț și, prin urmare, salută propunerea Comisiei privind un instrument 
temporar de sprijinire a solvabilității; invită Comisia Europeană și statele membre să 
aibă în vedere măsuri și inițiative legislative suplimentare pentru a preveni insolvența 
întreprinderilor din motive neimputabile acestora.
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