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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie nouă pe termen lung pentru viitorul industriei europene
(2020/2076(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolele 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 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 
multianual, resursele proprii și planul de redresare (2020/2631(RSP))1,

– 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 
de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP))2,

– 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 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),

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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– 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),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european (2019/2956(RSP))3,

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

– având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la echitatea fiscală într-
o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0 (2019/2901 (RSP))4,

– 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 (14832/18),

– 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 Parlamentului European 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 Europa (2017/2732(RSP))5,

– având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei 
europene (2016/2271(INI))6,

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind 
elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru 

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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creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (O-
000047/2017),

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 
legislativ privind piața unică digitală (2015/2147(INI))7,

– 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 Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

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

– 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 durabilității (2013/2006(INI)9,

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

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0000/2020),

A. întrucât Uniunea are nevoie de o nouă strategie industrială care să facă industriile sale 
mai competitive la nivel mondial, mai reziliente și mai durabile din punct de vedere 
ecologic; întrucât o astfel de strategie ar trebui să urmărească tranziția industriilor 

7 JO C 11, 12.1.2018, p. 55.
8 JO C 215, 19.6.2018, p. 21.
9 JO C 482, 23.12.2016, p. 89.
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europene către digitalizare și neutralitate climatică, acordând prioritate principiului 
„eficiența energetică pe primul loc”, economiilor de energie și tehnologiilor din 
domeniul energiei din surse regenerabile;

B. întrucât strategia industrială a Uniunii ar trebui să asigure funcționarea corectă a pieței 
unice, să creeze condiții de concurență echitabile în interiorul și în afara UE și să 
asigure un acces mai ușor la finanțare, la materii prime și la piețe, precum și la niveluri 
adecvate de investiții, cercetare și inovare, educație și competențe pentru a stimula 
competitivitatea și durabilitatea;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și consecințele acesteia au dus la o încetinire fără 
precedent a creșterii economice în Europa; întrucât, în acest context, orice strategie 
industrială orientată spre viitor ar trebui să înceapă prin măsuri de redresare industrială;

D. 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 pe termen lung la o creștere economică lentă,

1. este de părere că tranziția digitală și cea de mediu ar trebui să se afle în centrul tuturor 
strategiilor Uniunii până în 2050; în acest context, invită Comisia să definească o 
strategie industrială cuprinzătoare care gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia strategică a Uniunii;

2. este conștient de faptul că dinamica pieței nu acoperă singură fracturile create în timpul 
procesului de transformare dacă nu există o bună gestionare a tranzițiilor și o politică 
industrială puternică; mai este conștient și de faptul că, deși piețele, concurența și 
inovarea sunt vectorii unei transformări rapide, societatea și mediul rămân să se 
confrunte cu impactul acestei transformări; consideră că echilibrarea numărului de 
locuri de muncă pierdute în industriile tradiționale cu noile locuri de muncă create în 
sectoarele digitale și de mediu nu este suficientă în sine, deoarece aceste noi locuri de 
muncă nu sunt create în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate de aceiași lucrători; ca 
urmare, invită Comisia să vegheze ca aceste tranziții să fie echitabile și juste din punct 
de vedere social și ca orice măsură vizând accelerarea procesului de transformare 
(digitală, de mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-pereche de perfecționare și 
recalificare a lucrătorilor, cu scopul de a gestiona efectele acestei accelerări a procesului 
atât asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

3. consideră că, în contextul actual, Uniunea are nevoie de o strategie industrială nouă, 
adaptată, care să se concentreze asupra a două etape distincte; prima care să vizeze 
redresarea, iar a doua reconstrucția și transformarea; invită, ca urmare, Comisia să 
adapteze strategia publicată în martie 2020 la situația actuală și să acționeze în ambele 
direcții, menținând totodată obiectivele prioritare în domeniul digital și al mediului;

Etapa întâi - redresarea

4. salută crearea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat ca o modalitate de a 
transfera rapid lichidități acolo unde este nevoie urgentă de ele; totuși, invită Comisia să 
se asigure că ajutorul acordat în faza de urgență nu conduce la denaturări permanente 
ale pieței unice;
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5. consideră că mecanismele economice create de fiecare stat membru pentru a ajuta IMM-
urile și întreprinderile să facă față crizei de numerar pe termen scurt sunt utile, dar vor 
crește nivelul datoriilor acestor întreprinderi; de aceea invită, în acest context, Comisia 
să faciliteze redresarea prin mecanisme fiscale care favorizează capitalul propriu în 
raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

6. invită Comisia să includă în planul de redresare o strategie de reimplantare a industriilor 
în Europa și de reamplasare a producției industriale în sectoarele strategice; solicită, în 
plus, Comisiei să adopte o poziție mai fermă în ceea ce privește concurența globală 
neloială și achizițiile agresive practicate de întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, Uniunea ar trebui să pună în aplicare un sistem 
provizoriu de IAC;

7. subliniază că, în această fază critică, Uniunea ar trebui să își protejeze piața în sectoarele 
strategice și să blocheze preluările și investițiile străine directe, care ar putea crește și 
mai mult dependența față de puteri străine;

8. este de părere că planul de redresare industrială ar trebui să contribuie la crearea de noi 
proiecte industriale europene ambițioase și inovatoare, care să meargă mână în mână cu 
revizuirea actuală a orientărilor pentru proiectele importante de interes european comun 
(PIIEC), pentru a încuraja apariția unor lideri europeni în sectoare industriale strategice 
care să poată concura la scară globală;

9. consideră că fondul de redresare (denumit în continuare „fondul”) este pilonul primei 
etape: redresarea industrială a UE după pandemia de COVID-19; invită Comisia să se 
asigure că fondul este executat rapid și:

(a) dispune de o capacitate financiară suficientă pentru a compensa daunele cauzate 
de criza de COVID-19 industriilor europene;

(b) va fi gestionat direct, atunci când este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și mai mare denaturare a pieței unice;

(c) distribuie ajutorul financiar diferitelor sectoare industriale în funcție de daunele 
suferite, de problemele cu care se confruntă și de cuantumul sprijinului financiar 
național primit deja prin intermediul mecanismelor naționale de ajutor;

(d) sprijină 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;

(e) acordă prioritate întreprinderilor și IMM-urilor care își concentrează planurile de 
afaceri asupra transformării digitale și a mediului;

(f) consolidează programul de garantare al BEI și completează programele naționale 
pentru a mări impactul și a înlocui treptat mecanismele naționale;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o redresare durabilă și echitabilă după criza de 
COVID-19, pentru a amplifica creșterea economică în UE prin creșterea investițiilor în 
tranziția digitală și cea verde; solicită Comisiei să sprijine un fond ambițios de redresare 
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care se înscrie în cadrul unui CFM mai solid și este integrat în decizia privind resursele 
proprii și să coordoneze politica bugetară pentru a întări cadrul fiscal european; este de 
părere că, după perioada de vârf a pandemiei, fondul ar trebui să devină un fond de 
reconstrucție permanent, care să promoveze tranzițiile digitale și industriale verzi;

11. invită Comisia să efectueze o evaluare de impact detaliată a costurilor și a sarcinilor 
potențiale pentru întreprinderile europene și IMM-uri înainte de a prezenta noi 
propuneri legislative sau de a adopta noi măsuri; invită Comisia să propună un sprijin 
proporțional sectoarelor afectate, ori de câte ori un impact negativ nu poate fi evitat;

Etapa a doua - reconstrucția și transformarea

12. consideră că, odată ce etapa de urgență se încheie, Uniunea ar trebui să demareze o a 
doua fază a strategiei sale industriale: asigurarea competitivității, rezilienței și 
durabilității pe termen lung a sectoarelor sale industriale;

13. subliniază potențialul pe care economia circulară îl are pentru modernizarea economiei 
Uniunii, reducerea consumului său de energie și de resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor valorice;

14. consideră că există un potențial semnificativ pe piețele interne și mondiale pentru 
tehnologii cu emisii scăzute și pentru produse, procese și servicii durabile de-a lungul 
întregului lanț valoric, de la materii prime la industriile mari consumatoare de energie, 
industria producătoare și sectorul serviciilor industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția consacrării obiectivelor climatice în legislația 
Uniunii; crede că un cadru-țintă mai cuprinzător și mai sistematic este, de asemenea, 
necesar pentru a asigura coerența tuturor politicilor Uniunii și o abordare omogenă în 
materie de guvernanță în toate domeniile de politică, deschizând calea către o strategie 
clară și stabilă pentru industriile europene;

15. susține că o politică industrială europeană cu adevărat eficientă necesită un tablou de 
bord al obiectivelor în materie de climă ca foaie de parcurs pentru conceperea industriei 
viitorului; consideră că toate sectoarele ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii în domeniul climei și, în acest sens, subliniază importanța gazului ca mijloc de 
tranziție energetică și a hidrogenului ca potențială tehnologie revoluționară; mai solicită 
să se acorde mai multă atenție securității rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la bugetul UE destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să facă în așa fel, încât că industriile cu emisii 
ridicate de carbon să nu beneficieze de subvenții din partea UE și ca BEI să fie mai bine 
utilizată ca „banca pentru climă” a Uniunii, să crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine întreprinderile în procesul de decarbonizare și să 
utilizeze mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon ca 
modalitate de a proteja producătorii și locurile de muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

16. subliniază nevoia de a sprijini o tranziție justă și consideră că un mecanism bine 
conceput pentru o tranziție justă, inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor fi 
instrumente economice importante de facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar fi 
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un element-cheie pentru punerea în aplicare cu succes a Pactului verde european;

17. invită Comisia să își adapteze strategia industrială la dezvoltarea și comercializarea 
tehnologiilor inovatoare în Uniune, oferind finanțare de risc pentru tehnologiile aflate în 
faza incipientă și dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru a sprijini în primul rând 
tehnologiile și produsele la scară comercială și neutre din punctul de vedere al 
impactului asupra climei;

18. consideră că digitalizarea industriilor Uniunii, inclusiv a celor tradiționale, este imperios 
necesară; invită Comisia să investească, printre altele, în economia datelor, inteligența 
artificială, producția inteligentă, mobilitate și rețelele de foarte mare viteză reziliente și 
sigure; în acest sens, invită Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor naționale de 
credit fiscal cofinanțate care ar putea completa sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului de 
coeziune (FC) în sprijinirea creării de locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a dezvoltării durabile;

19. invită Comisia să creeze o piață unică digitală și a datelor europeană, să promoveze 
schimbul de date între întreprinderi și între instituțiile publice, să dezvolte și să 
prelucreze datele în Europa, în special datele organismelor publice, să construiască un 
sistem mai bun de impozitare digitală, în care profiturile să fie impozitate acolo unde 
întreprinderile interacționează semnificativ cu utilizatorii și să dezvolte pe mai departe 
standarde europene de securitate cibernetică, în special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

20. consideră că transformarea industrială necesită integrarea noilor cunoștințe și inovații în 
piețele existente și utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, în acest sens, că Uniunea 
investește mai puțin în C&D ca procent din PIB decât concurenții săi la nivel mondial și 
suferă de o lipsă acută de capacități inovatoare în întreprinderile mici și mijlocii din 
cauza insuficienței capitalului de risc necesar; invită Comisia să majoreze bugetul 
pentru acele programe care stau la baza transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să încurajeze sinergiile dintre sursele financiare 
regionale, naționale, europene și private prin valorificarea sinergiilor dintre toate 
programele Uniunii;

21. este de părere că ecosistemele vor fi componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri accesibile și mai curată, transformând metodele 
de producție și de prestare a serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea colaborării între 
industrie, mediu universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-înființate, sindicate, societate 
civilă, organizații ale utilizatorilor finali și toate celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților pieței și sprijinirea eforturilor de traversare a 
„văii morții”, inclusiv în domenii care nu sunt încă acoperite de interese industriale;

22. 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 de politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument mai ambițios privind achizițiile publice, care să 
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prevadă reciprocitate și standarde comune;

23. invită Comisia să adopte un sistem solid de indicatori cheie de performanță pentru a 
analiza impactul ex-ante al regulamentelor și instrumentelor Uniunii, precum și pentru a 
monitoriza progresele și rezultatele;

24. având în vedere profunda modificare a contextului economic internațional, invită 
Comisia să își revizuiască reglementările antitrust și să continue să se asigure că 
punerea în aplicare a legislației UE în materie de concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, căutând un echilibru între sprijinul acordat 
așa-numiților „campioni europeni” și protejarea lanțului de aprovizionare de concurența 
neloială, astfel încât să se compenseze lipsa unor condiții de concurență echitabile la 
nivel mondial, având în vedere nivelurile mai ridicate de concentrare, marginalitate și 
inegalități vizibile în economie;

25. 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 dramatic pentru 
activitățile economice din întreaga lume. 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 titluri europene. În prezent avem nevoie de acțiuni concrete, 
nu de cuvinte goale. Nu ne mai putem permite să mai 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.


