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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 



PE652.383v02-00 6/9 AD\1211701RO.docx

RO

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 
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;
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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 
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.
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