
PA\1205498RO.docx PE652.383v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2020/2076(INI)

26.5.2020

PROIECT DE 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



PE652.383v01-00 2/4 PA\1205498RO.docx

RO

PA_NonLeg



PA\1205498RO.docx 3/4 PE652.383v01-00

RO

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. recunoaște faptul că strategia industrială, pregătită înainte de izbucnirea pandemiei în 
Europa și publicată într-o fază incipientă a acesteia, va trebui să fie revizuită substanțial, 
pentru a ține seama de schimbarea situației fundamentale și de noua misiune a Comisiei 
Von Der Leyen: cea de a readuce economiile din întreaga UE pe o traiectorie a creșterii 
și de a consolida toate economiile, din nord, din sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

2. solicită Comisiei 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; consideră că aceste informații constituie o bază esențială care 
îi va permite Comisiei să emită recomandări actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

3. consideră că, pornind de la aceste informații cuprinzătoare, noua strategie industrială a 
Comisiei ar trebui să acorde prioritate redresării economice, bunăstării cetățenilor și 
oportunităților pentru aceștia, astfel încât să scoată în evidență angajamentul comun de a 
reconstrui piața unică și de a aduce beneficii tuturor statelor membre și cetățenilor 
acestora;

4. subliniază că competitivitatea industrială a UE se bazează pe o piață unică a serviciilor 
pe deplin funcțională; subliniază că Comisia trebuie să examineze cum pot fi abordate 
barierele din calea serviciilor transfrontaliere în cadrul unui ansamblu revizuit de 
priorități;

5. subliniază importanța sustenabilității, care se află în centrul planurilor de dezvoltare a 
industriei europene; reamintește în acest sens concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni care să 
aducă beneficii tuturor statelor membre;

6. recunoaște faptul că sectorul public și cel privat se vor confrunta cu constrângeri 
financiare semnificative în anii care urmează, ceea ce le va afecta capacitatea de a 
sprijini un program de investiții, mai ales în ceea ce privește obiectivele Pactului verde; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de dezvoltare, în special în zonele mai 
puțin dezvoltate ale UE, unde este nevoie de acțiuni mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, în cadrul strategiei sale industriale revizuite, 
să adopte un model care să ofere flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să nu fie lăsat 
în urmă;

7. evidențiază rolul important pe care îl au achizițiile publice în demarcarea traiectoriei 
industriei europene;

8. este de opinie că normele care reglementează concurența în UE ar trebui să fie 
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reanalizate, astfel încât să fie adaptate atât la piața europeană, cât și la contextul 
economic global; solicită Comisiei 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;

9. subliniază că strategia industrială ar trebui să sprijine liberul schimb și angajamentul UE 
de a colabora cu partenerii noștri mondiali; invită Comisia să clarifice cum 
intenționează să mențină aceste angajamente în paralel cu promovarea emergenței unor 
lideri mondiali originari din Europa; invită, de asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este necesară și în interesul economic al UE;

10. reamintește că sectorul autovehiculelor este vizat de multe dintre transformările 
prevăzute pentru viitoarea economie și a fost puternic afectat de impactul pandemiei de 
COVID-19; consideră că strategia industrială revizuită ar trebui să prevadă acțiuni 
specifice pentru acest sector, inclusiv sprijin financiar adecvat.


