
AD\1208654RO.docx PE650.380v04-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru comerț internațional

2020/2076(INI)

26.6.2020

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



PE650.380v04-00 2/9 AD\1208654RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1208654RO.docx 3/9 PE650.380v04-00

RO

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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 



AD\1208654RO.docx 7/9 PE650.380v04-00

RO

denaturare cauzate pieței unice; solicită adoptarea rapidă a Regulamentului (UE) 
nr. 654/2014 (Regulamentul privind asigurarea respectării normelor).
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