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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesul general european, îndeosebi în 

domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează?  

Întreaga mea viață publică și profesională a fost și este dedicată Europei.  

Mi-am început cariera în calitate de funcționar public în cadrul Serviciului juridic al 

Ministerului Afacerilor Externe din Franța (1989-1993), unde am avut posibilitatea de a lucra 

la Tratatul „doi plus patru”, semnat la 12 septembrie 1990, care a deschis calea către 

reunificarea Germaniei. În calitate de diplomat francez, m-am alăturat apoi personalului 

responsabil cu planificarea politicilor din cadrul ministerului, ceea ce mi-a oferit mai multe 

ocazii de a colabora îndeaproape cu partenerii europeni, în special cu omologii germani. După 

câțiva ani am devenit membră a grupului consilierilor în materie de politici din cadrul Comisiei 

Europene, sub președinția lui Romano Prodi (2001-2004). Am urmărit, pentru președinte, 

activitatea desfășurată de Convenția Europeană. Comisia Prodi a pregătit activ extinderea 

Uniunii Europene.  

Mi-am petrecut o parte importantă din viață explicând beneficiile enorme pe care Uniunea 

Europeană le oferă cetățenilor europeni. Angajamentul meu constând în a aduce Europa mai 

aproape de cetățeni este unul de lungă durată. Am colaborat în numeroase rânduri cu societatea 

civilă, de exemplu în cadrul secției franceze a Mișcării Europene, pe care am condus-o în 

perioada 2006-2010. Împreună ne-am implicat în acțiuni de promovare, în dezbateri publice și 

în programe educaționale pentru adulți, școli și tineri. De asemenea, am participat la mai multe 

asociații și grupuri de reflecție, toate având ca scop crearea unor punți de legătură între popoare 

și culturi și sporirea integrării europene. Aceste activități au fost strâns legate de activitatea de 

cercetare cu privire la chestiunile europene pe care am desfășurat-o în paralel (la Centre 

d’Etudes des Relations Internationales, Sciences Po), dar și de activitatea de predare (pe care 

am desfășurat-o în cadrul Colegiului Europei din Bruges, după Sciences Po). Toate aceste 

activități au constituit baza unor reflecții personale pe teme europene, cărora le-am consacrat 

mai multe cărți (una dintre ele, „L’Europe pour les Nuls”, a câștigat în 2009 Premiul literar 

european, European Book Award).  

În 2009, am decis să mă implic și mai mult în promovarea interesului general european și am 

devenit deputată în Parlamentul European. Pe parcursul celor două mandate ca deputată în 

Parlamentul European (2009-2017), care au fost marcate de criza financiară și de consecințele 

acesteia în Europa, am fost membră a Comisiei ECON. În cadrul acestei comisii am deținut 

funcția de raportor și coordonator al propunerilor legislative, inclusiv în ceea ce privește 

supravegherea financiară, revizuirea Pactului de stabilitate și de creștere, uniunea bancară și 

normele de solvabilitate ale societăților de asigurări. Am scris, de asemenea, două rapoarte de 
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inițiativă (privind crearea euro-obligațiunilor și privind rolul internațional al UE în cadrul 

forurilor economice și financiare), care m-au convins că Parlamentul ar trebui să aibă un drept 

de inițiativă legislativă, așa cum subliniază și președinta aleasă Ursula von der Leyen în 

orientările sale politice.  

Pe lângă participarea mea în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), 

am devenit membră supleantă în cadrul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), 

unde am monitorizat în special sectorul vitivinicol. Am efectuat, de asemenea, o monitorizare 

din umbră în cadrul Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO), unde am urmărit 

chestiunea listelor transnaționale, pe care președinta aleasă Ursula von der Leyen și-a luat 

angajamentul să le abordeze drept instrument complementar al democrației europene în 

orientările sale politice.  

În plus, am devenit membră și apoi președintă a intergrupului pluralist al Parlamentului 

European care luptă împotriva sărăciei și pentru demnitatea persoanelor defavorizate. Astfel, 

am colaborat îndeaproape cu cetățenii europeni care consideră că sunt lăsați în urmă. Pentru ca 

aceștia să aibă un cuvânt de spus, am organizat, de exemplu, un eveniment în cadrul 

Parlamentului European în martie 2014, Université Populaire Quart Monde, împreună cu 

organizația neguvernamentală ATD Quart Monde. Sunt convinsă că trebuie să depunem mai 

multe eforturi pentru a combate sărăcia, astfel cum a subliniat președinta aleasă von der Leyen 

în orientările sale politice, iar consolidarea economiei europene unice sociale de piață este 

indispensabilă în acest sens.  

În 2017 m-am alăturat guvernului francez în calitate de ministru al apărării, unde am fost 

responsabilă de forțele armate franceze într-un context foarte sensibil. Această experiență mi-a 

confirmat convingerea că o cooperare europeană, atât în ceea ce privește operațiunile, cât și 

consolidarea capacităților, are o importanță crucială. Acesta este motivul pentru care mă 

angajez pe deplin să promovez o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și al industriei 

spațiale în Europa, în special prin implementarea și supravegherea Fondului european de 

apărare, astfel cum se prevede în scrisoarea mea de misiune. 

Ulterior am fost numită în funcția de guvernator adjunct al Băncii Franței (din cadrul 

Eurosistemului), unde am urmărit aspecte internaționale (G7 și G20), Consiliul guvernatorilor 

(BCE), precum și chestiuni legate de finanțarea verde, stabilitatea financiară și securitatea 

cibernetică. Aceasta din urmă este esențială pentru a ne proteja mai bine. 

Datorită acestor diverse experiențe legislative și executive, am dobândit o cunoaștere 

aprofundată a modului în care instituțiile europene și cele naționale își desfășoară activitatea și 

interacționează zilnic. În calitate de fostă deputată în Parlamentul European, mă angajez, în 

special, să asigur fluxul de lucru cel mai transparent și mai eficient între Comisia Europeană și 

Parlamentul European. După cum a subliniat președinta aleasă Ursula von der Leyen în 

orientările sale politice, este esențial să consolidăm parteneriatul dintre Comisia Europeană și 

Parlamentul European în următorii ani.  

În ceea ce privește domeniul de care aș fi responsabilă în cazul în care Parlamentul mă confirmă 

în funcția de comisară, și anume piața internă, lucrez de mai mulți ani pe probleme economice 

și macroeconomice în cadrul Parlamentului European, dar și al Băncii Franței. Ca atare, am 

dobândit cunoștințe aprofundate cu privire la importanța vitală a pieței unice pentru 

întreprinderile europene, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și față de partenerii noștri 

internaționali. Sunt ferm convinsă că întreprinderile noastre sunt în măsură să prospere pe 

continentul nostru tocmai pentru că am construit acest ecosistem unic de norme, standarde, 
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mecanisme de asigurare a respectării legii și competență judiciară, care fac din Europa unul 

dintre cele mai atractive locuri în care se poate trăi și se pot face afaceri. 

Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei?  

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisară, îmi voi asuma responsabilitatea deplină pentru 

piața internă, astfel cum se descrie în scrisoarea mea de misiune. Obiectivul meu va fi de a 

valorifica toate experiențele mele anterioare și de a contribui la promovarea orientărilor politice 

ale Comisiei, împreună cu colegii mei din cadrul colegiului comisarilor și, în special, sub 

îndrumarea vicepreședintelui executiv desemnat pentru o Europă pregătită pentru era digitală. 

În primul rând, aș garanta continuarea dezvoltării și a bunei funcționări a pieței unice, asigurând 

adaptarea acesteia la cele două transformări majore din prezent, și anume cea legată de mediu 

și cea digitală. În acest context, angajamentul meu se va concentra, de asemenea, asupra 

barierelor rămase în ceea ce privește bunurile și serviciile. Acest lucru ar implica, de asemenea, 

noi strategii industriale care să contribuie la consolidarea suveranității europene și la oferta de 

locuri de muncă pentru cetățeni.  

În al doilea rând, aș face tot ce îmi stă în putință pentru a institui cadrul adecvat care să permită 

Europei să beneficieze la maximum de tranziția digitală și m-aș asigura în același timp că, pe 

măsură ce se dezvoltă noile tehnologii, valorile noastre durabile continuă să fie respectate. 

Acest lucru ar necesita investiții în tehnologii de generație viitoare, o abordare coordonată 

privind inteligența artificială, precum și eforturi uriașe de îmbunătățire a competențelor digitale 

ale tuturor europenilor, în special ale femeilor. Toate aceste eforturi ar contribui la crearea unei 

Europe pregătite pentru era digitală și ar fi realizate sub îndrumarea vicepreședintelui executiv 

desemnat responsabil de acest portofoliu.  

În al treilea rând, intenționez să contribui la o Europă mai puternică la nivel mondial. În această 

privință, mă gândesc la dimensiunea externă a pieței unice, care se bazează pe condiții de 

concurență echitabile pe care ar trebui să le dezvoltăm și să le consolidăm în continuare. Mă 

gândesc, de asemenea, la industria spațială și de apărare europeană, care este unul dintre cele 

mai valoroase și mai strategice atuuri de care dispunem. Cu privire la acest aspect, o piață 

europeană deschisă și competitivă a echipamentelor de apărare și, în ceea ce privește 

componentele sale relevante, o industrie spațială puternică și inovatoare ar contribui, fără 

îndoială, la construirea unei veritabile uniuni europene a apărării, astfel cum a fost preconizată 

de președinta aleasă în orientările sale politice.  

În orice caz, va trebui să integrăm obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor 

Unite în abordările noastre colective și individuale. 

Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 

perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

În calitate de membră a Comisiei ECON din cadrul Parlamentului European, am încurajat în 

mod activ diversitatea la nivelul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și al tuturor 

celorlalte organisme decizionale din cadrul Băncii Centrale Europene. 

În toate domeniile de politică din portofoliul meu, mă angajez să urmăresc obiectivele definite 

de Comisia Europeană în Angajamentul său strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019, în 

special: asigurarea unei mai largi participări a femeilor pe piața muncii și a independenței 

economice pentru femei și bărbați; reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în materie de 
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remunerare, de câștiguri și de pensii, combătând astfel sărăcia în rândul femeilor; promovarea 

egalității dintre femei și bărbați în cadrul procesului decizional.  

În acest scop, voi porni de la acțiunile concrete inițiate de predecesorii mei, pe care le voi 

dezvolta și mai mult. Mă refer aici la inițiativele lansate de Direcția Generală Piață Internă, 

Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) și de Direcția Generală Rețele de 

Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) care vizează creșterea gradului de 

sensibilizare cu privire la promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, inclusiv prin 

lansarea unei platforme electronice pentru femeile antreprenoare și prin crearea rețelei europene 

pentru femei „Business Angels” și a rețelei de platforme pentru femeile antreprenoare din 

domeniul internetului. 

De asemenea, am în vedere inițiativele lansate de DG CNECT pe baza strategiei sale „Femeile 

în domeniul digital”, care vizează combaterea stereotipurilor de gen în mediul digital și 

promovarea unor modele de urmat, îmbunătățirea competențelor și a educației digitale pentru 

fete și femei, precum și stimularea antreprenoriatului și a inovării în domeniul digital în rândul 

femeilor. Cu privire la toate aceste aspecte, voi urmări îndeaproape rezultatele Tabloului de 

bord privind femeile în domeniul digital, creat de DG CNECT pentru a monitoriza progresele 

înregistrate la nivelul UE și la nivel național.  

 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră 

în cadrul Comisiei?  

Ultima mea poziție, în banca centrală a Franței, mi-a oferit o experiență directă a unei instituții 

(parte a Eurosistemului) care dorește să își apere independența, astfel cum este definită în tratat. 

Pentru toate băncile centrale, independența este un aspect de maximă importanță care le permite 

să își respecte mandatul și să răspundă nevoilor societății și ale economiei, independent de orice 

presiune exercitată de o autoritate politică. Această experiență a fost o una esențială în acest 

sens.  

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisară, voi acorda cea mai mare importanță respectării 

celor mai înalte standarde etice, astfel cum sunt definite în tratate [articolul 17 alineatul (3) din 

TUE și articolul 245 din TFUE] și în Codul de conduită al comisarilor, lucru pe care l-am făcut 

întotdeauna în funcțiile pe care le-am deținut până acum. Voi respecta pe deplin litera și spiritul 

tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european. În plus, mă angajez să evit 

orice funcție sau orice situație care ar putea pune sub semnul întrebării independența, 

imparțialitatea și disponibilitatea mea în fața Comisiei și voi informa președintele Comisiei cu 

privire la orice situație care ar putea implica un conflict de interese în exercitarea atribuțiilor 

mele. Declarația mea de interese este completă, accesibilă publicului și va fi actualizată în cazul 

în care vor exista modificări.  

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? 

Scrisoarea de misiune pe care am primit-o de la președinta aleasă include mai multe domenii 

care intră sub incidența pieței interne: economia și societatea digitală, industria și piața unică 

pregătite pentru viitor, precum și industria spațială și de apărare. 

Primul aspect este legat de economia și societatea digitală. În acest domeniu, rolul meu ar urma 

să fie acela de a contribui la activitatea de consolidare a suveranității tehnologice a Europei, 
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prin investiții în tehnologii de generație viitoare și prin crearea de standarde comune pentru 

rețelele 5G și pentru noile generații de tehnologii. Rolul meu ar consta, de asemenea, în a 

conduce lucrările legate de o abordare europeană coordonată cu privire la inteligența artificială 

și la legea privind serviciile digitale, precum și în a crea o adevărată piață unică pentru 

securitatea cibernetică. Mă angajez să intensific activitatea legată de inteligența artificială, 

inclusiv în ceea ce privește dimensiunea umană și etică a acesteia, în primele 100 de zile ale 

mandatului nostru. O altă provocare ar consta în consolidarea competențelor digitale în rândul 

cetățenilor europeni, care este esențială dacă dorim ca toți europenii să beneficieze de trecerea 

la era digitală. Cu privire la acest aspect, voi lucra în strânsă cooperare cu comisarul desemnat 

pentru inovare și tineret, pentru a contribui la actualizarea Planului de acțiune pentru educația 

digitală. 

Portofoliul meu include, de asemenea, o „industrie europeană pregătită pentru viitor”. Aici este 

inclusă contribuția la o strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei și la o nouă 

strategie pentru IMM-uri, strategii care vor fi conduse în comun de vicepreședintele executiv 

pentru o Europă pregătită pentru era digitală și de vicepreședintele executiv pentru o economie 

în serviciul cetățenilor. Un nou plan de acțiune pentru economia circulară, coordonat de 

vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, va contribui la strategia noastră 

industrială globală. În plus, a ne orienta către viitor nu înseamnă că am putea neglija 

funcționarea de zi cu zi a pieței unice. În calitatea sa de gardian al tratatelor, Comisia are un rol 

important în punerea în aplicare corectă și eficientă a normelor în întreaga Europă. Printre 

aceste norme, aș dori să menționez drepturile de proprietate intelectuală, care sunt extrem de 

importante în era digitală. În ceea ce privește acest ultim aspect, mă voi asigura că punerea în 

aplicare a întregii activități desfășurate de Mariya Gabriel cu privire la drepturile de autor 

progresează rapid.  

În al treilea rând, în ceea ce privește domeniul apărării, voi acționa, sub îndrumarea 

vicepreședintelui executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală, în continuarea 

eforturilor depuse de comisara anterioară pentru piața echipamentelor (Elżbieta Bieńkowska) 

și de comisara anterioară pentru mobilitatea militară (Violeta Bulc). În ceea ce privește piața 

echipamentelor, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a încuraja proiectele de colaborare cu 

participarea transfrontalieră a unui număr cât mai mare de întreprinderi mici și mijlocii din 

întreaga Europă, astfel încât fondul menționat anterior să continue să prospere și să alimenteze 

cercetarea și inovarea. Cât despre mobilitatea militară, voi lucra în strânsă cooperare cu 

comisarul desemnat pentru transporturi. Industria spațială face parte, de asemenea, din 

portofoliul meu, cu noi provocări care sunt legate, printre altele, din noii concurenți de la nivel 

mondial. Implementarea viitorului program spațial (care acoperă, printre altele, Galileo, 

EGNOS și Copernicus) nu numai că va fi importantă din punct de vedere strategic, dar va avea 

și un impact major asupra vieții noastre de zi cu zi (de exemplu, cu aplicații în domeniul 

geolocalizării, al afacerilor, al agriculturii, al mediului). De asemenea, voi îmbunătăți legătura 

dintre sectorul spațial, cel al apărării și cel al securității. Toate aceste eforturi vor contribui la o 

Europă mai puternică la nivel mondial și, ca atare, vor implica în special o coordonare strânsă 

cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate/vicepreședintele Comisiei. 

 

În ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și 

pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice 

sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 
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procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

În cazul în care voi fi confirmată în funcția de comisară, colaborarea cu Parlamentul European 

va fi de o importanță capitală pentru mine, nu în ultimul rând pentru că dezbaterea democratică 

este, în sine, elementul căruia îi acord cea mai mare importanță. Din punct de vedere politic, în 

calitate de Membră a Comisiei, voi avea responsabilitatea și răspunderea deplină în fața 

Parlamentului European pentru activitățile Comisiei care intră sub incidența portofoliului meu. 

În calitate de fostă deputată în Parlamentul European, am experimentat în numeroase rânduri 

tipurile de interacțiuni dintre Parlamentul European și Comisia Europeană care dau cele mai 

bune rezultate în ceea ce privește elaborarea politicilor și nivelul de asumare a responsabilității 

de către cetățeni. Aceste interacțiuni ar trebui să se bazeze pe deschidere, încredere reciprocă, 

eficiență și schimburi periodice de informații, pentru a ajunge la un consens cu privire la 

inițiativele viitoare. Acestea sunt valorile pe care intenționez să le respect, în calitate de 

comisară, în relația mea cu Parlamentul European. Prin aceasta, intenționez să contribui la 

consolidarea relației privilegiate dintre Comisie și Parlamentul European, astfel cum a solicitat 

președinta aleasă în orientările sale politice. 

După părerea mea, acest lucru implică o abordare deschisă și conjugată pe tot parcursul 

procesului legislativ, de la elaborarea politicilor până la acordul final. În acest sens, mă angajez 

să asigur un flux regulat de informații cu președinții comisiilor relevante și să comunic în mod 

direct cu coordonatorii, raportorii și membrii comisiilor. Consider că aceasta este o parte 

esențială a activității unui comisar. În ceea ce privește acțiunile ulterioare, această perspectivă 

presupune, de asemenea, că va trebui să mă asigur că întrebările care sunt adresate Comisiei de 

deputații în Parlamentul European și care intră în responsabilitatea mea vor primi răspunsuri 

rapide și corecte. Intenționez, de asemenea, să mă prezint în fața plenului Parlamentului 

European și să răspund la întrebări sau să ofer anumite clarificări ori de câte ori îmi va fi solicitat 

acest lucru. 

Mă voi asigura, de asemenea, că Parlamentul European este informat în mod regulat, în special 

înainte de evenimentele majore și în etapele-cheie ale negocierilor internaționale în domeniile 

aflate în responsabilitatea mea.  

În conformitate cu procedura legislativă ordinară, mă angajez să plasez Parlamentul și Consiliul 

pe picior de egalitate. Mă angajez, de asemenea, să particip personal la trialoguri în domeniul 

meu de competență, întrucât aceasta este, în opinia mea, cea mai eficientă modalitate de a 

avansa. 

Președinta aleasă Ursula von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă legislativă pentru 

Parlamentul European. Potrivit angajamentului luat de președinta aleasă, comisarii acesteia vor 

trebui să dea curs rezoluțiilor parlamentare adoptate de majoritatea membrilor printr-un act 

legislativ, cu respectarea deplină a principiului proporționalității, al subsidiarității și al unei mai 

bune legiferări. Susțin pe deplin acest obiectiv și voi colabora îndeaproape cu Parlamentul în 

fiecare etapă a rezoluțiilor adoptate în temeiul articolului 225 din TFUE. 

 

În toate interacțiunile mele cu Parlamentul, consider că încrederea ar trebui să se bazeze pe 

transparență. Acesta este motivul pentru care mă angajez să pun în aplicare pe deplin 

dispozițiile Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie și 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare în ceea ce privește transparența și fluxul 

de informații dintre cele două instituții. Consider că acest lucru este esențial nu numai pentru 
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relația dintre cele două instituții, ci și, în sens mai larg, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor 

în Uniunea Europeană. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru industrie, cercetare și energie: 

1. Care sunt principalele priorități politice pe care intenționați să le urmăriți în principala 

parte a portofoliului dumneavoastră care intră în sfera de competență a Comisiei ITRE, 

și anume economia digitală și societatea digitală, industria, IMM-urile, industria apărării 

și spațiul? Ce inițiative legislative și nelegislative specifice aveți în vedere, inclusiv 

instrumente financiare, pentru a realiza aceste priorități, în special în ceea ce privește 

inițiativele în domeniul suveranității tehnologice a Europei, inclusiv securitatea 

cibernetică, inteligența artificială, tehnologia registrelor distribuite, calculul de înaltă 

performanță, rețelele de comunicații, datele, precum și lanțurile valorice esențiale din 

domeniul apărării, din domeniul spațial și din alte sectoare? Care ar fi conținutul 

principal și calendarul acestor inițiative? Cum vă veți asigura că noul plan de acțiune 

pentru economia circulară se integrează în strategia industrială globală a UE? Cum veți 

aplica în mod concret principiul „One In, One Out” în legătură cu propunerile legislative 

din portofoliul dumneavoastră?  

După zece ani în care a trebuit să gestionăm consecințele crizei financiare, economiile noastre 

se confruntă cu schimbări fără precedent legate de schimbările climatice, de revoluția digitală 

și de un mediu geopolitic aflat în schimbare rapidă, care transformă profund modul în care 

trăim, lucrăm, producem și facem schimburi de bunuri și servicii.  

Cursa mondială pentru obținerea autonomiei strategice și a poziției de lider tehnologic este în 

plină desfășurare, iar Europa riscă să rămână în urmă. Fără o bază industrială solidă, care să fie 

construită pe o strategie comună și pe resurse comune, Europa nu va fi în măsură să producă pe 

plan intern tehnologiile de care are nevoie pentru a rămâne în avangarda concurenței mondiale 

și a-și menține modelul social unic.  

Scopul meu este acela de a depune toate eforturile pentru a consolida și mai mult baza 

industrială a Europei prin politici solide bazate pe piață și a spori astfel capacitatea noastră 

colectivă de a conduce tranziția către o nouă lume digitală și de a deveni primul continent neutru 

din punct de vedere climatic. Acest lucru va necesita mobilizarea unei finanțări importante, care 

va fi inevitabil o combinație de fonduri publice și private, la nivel național și la nivelul UE, prin 

diferite instrumente financiare, inclusiv prin intermediul programului InvestEU și al Băncii 

Europene de Investiții. 

Obiectivul meu primordial va fi concilierea dimensiunii sociale cu cea a pieței în contextul 

economiei moderne actuale. 

Economia și societatea digitală 

Industria europeană joacă un rol central în ceea ce privește prosperitatea UE, poziția de lider 

mondial și coeziunea socială. Europa este liderul mondial în numeroase sectoare, în special în 

ceea ce privește produsele și serviciile cu valoare adăugată ridicată, inclusiv sectorul auto, 

aeronautica, ingineria, industria chimică și industria farmaceutică. Cu toate acestea, industria 

noastră trebuie să se adapteze la ritmul accelerat al transformării industriale, al tranziției către 

o economie neutră din punct de vedere climatic și al progreselor tehnologice, în special al 

dezvoltării tehnologiilor digitale, precum și la un mediu geopolitic aflat în schimbare rapidă.  
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În 2001, doar una dintre cele mai mari cinci societăți din lume din punctul de vedere al 

capitalizării bursiere era o întreprindere digitală. În prezent, primele cinci provin toate din 

sectorul digital și niciuna dintre acestea nu este europeană. Europa și-a pierdut poziția de lider 

tehnologic în domeniul digital, în ciuda faptului că această zonă rămâne una dintre cele mai 

mari piețe din lume pentru produsele și serviciile digitale.  

Recâștigarea poziției de lider tehnologic ar trebui să ne ajute să deschidem calea către un mod 

european de a concepe politica digitală. În acest context, stabilirea unor standarde este esențială. 

Dacă se plasează în fruntea plutonului de reglementare, UE va fi în măsură să contureze modul 

în care evoluează tehnologiile în funcție de propriile sale preferințe. Este o chestiune de 

principii, dar și una de strategie industrială: această abordare previne fragmentarea la nivel de 

piețe naționale și stabilește standardele mondiale, întrucât nimeni nu poate nega faptul că 

Europa este una dintre cele mai mari piețe din lume. Întreprinderile care își desfășoară 

activitatea la nivel mondial vor trebui să își adapteze produsele și serviciile la normele 

europene, astfel cum s-a întâmplat și în cazul Regulamentului general privind protecția datelor.  

Voi acționa în strânsă cooperare cu membrii relevanți ai colegiului pentru a asigura o 

transformare favorabilă incluziunii a industriilor noastre, de care să beneficieze toți cetățenii. 

Așa cum a subliniat președinta aleasă în orientările sale politice, trebuie să recunoaștem, în 

această tranziție, că nu pornim cu toții din același punct. Ambiția este aceeași pentru toți, dar 

unii pot avea nevoie de un sprijin mai adaptat decât alții. Fondurile structurale și de investiții 

europene și noul fond pentru o tranziție echitabilă vor contribui la asigurarea faptului că nimeni 

nu este lăsat în urmă. De asemenea, va trebui să sprijinim dezvoltarea de noi competențe. În 

acest context, voi contribui la actualizarea Planului de acțiune pentru educația digitală pentru a 

aborda lipsa din ce în ce mai acută de personal calificat din Europa și voi rămâne deosebit de 

vigilentă cu privire la impactul tranziției asupra celor mai vulnerabili dintre cetățenii noștri. 

Industria și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

O strategie pentru viitorul industrial al UE ar trebui să acopere toate aspectele care vizează 

industria și competitivitatea acesteia, de la investiții și achiziții publice până la comerț, 

competențe, inovare și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Aceasta poate fi concepută 

și elaborată numai în dialog cu toate părțile interesate.  

IMM-urile reprezintă marea majoritate a întreprinderilor și coloana vertebrală a economiei 

noastre. Acestea contribuie în cea mai mare măsură la bunăstarea economică a UE, asigurând 

două treimi din totalul locurilor de muncă. Crearea unui mediu favorabil întreprinderilor, în 

care întreprinderile mici, întreprinderile tinere și inovatoare cu un potențial de creștere ridicat 

(și anume startupurile și companiile în curs de extindere, „scale-up”), precum și IMM-urile 

„tradiționale” să poată prospera, rămâne o provocare importantă. 

La elaborarea strategiei noastre privind IMM-urile, voi ține seama întotdeauna de toate 

dificultățile cu care se confruntă zilnic antreprenorii: recrutarea, accesul la finanțare, birocrația, 

efectuarea cu întârziere a plăților etc. Această provocare multidimensională ar trebui abordată 

în strânsă coordonare cu alți membri ai colegiului, de exemplu în ceea ce privește finalizarea 

uniunii piețelor de capital, pentru a se asigura că IMM-urile au acces la finanțarea de care au 

nevoie pentru a crește. În cadrul portofoliului meu, birocrația și obstacolele rămase pe piața 

unică afectează în special întreprinderile care doresc să desfășoare activități comerciale 

transfrontaliere și să aibă acces la piețele țărilor terțe. Abordarea acestor provocări va constitui 

o prioritate pe agenda mea pentru IMM-uri. 
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Suveranitatea tehnologică 

Pentru a contribui la consolidarea suveranității tehnologice a Europei, voi sprijini investițiile în 

tehnologiile de generație viitoare (tehnologiile blockchain, calculul de înaltă performanță, 

algoritmii, precum și instrumentele de partajare a datelor și de utilizare a datelor). Sunt convinsă 

că putem obține mai multe rezultate în toate aceste domenii, dacă depunem eforturi comune la 

nivelul UE și la nivel național. Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă 

performanță, (EuroHPC) este un exemplu în acest sens, deoarece va reuni resurse europene cu 

scopul de a dezvolta supercalculatoare de vârf de tip exascale pentru prelucrarea volumelor 

mari de date, lucru pe care statele membre nu l-ar putea realiza singure. Intenționez să susțin 

tocmai acest tip de inițiativă concretă și mă voi asigura că utilizăm pe deplin resursele 

următorului cadru financiar multianual. 

Provocarea reprezentată de schimbările climatice și economia circulară 

După cum a subliniat președinta aleasă Ursula von der Leyen în orientările sale politice, a 

deveni primul continent din lume neutru din punct de vedere climatic până în 2050 reprezintă 

provocarea și oportunitatea cea mai mare a timpurilor noastre. Prin urmare, voi face tot ce îmi 

stă în putință pentru a ajuta industria UE să conducă tranziția către o economie durabilă. Acest 

lucru va necesita măsuri suplimentare pentru anumite regiuni în care tranziția reprezintă o 

provocare specială din cauza prezenței industriilor mari consumatoare de energie și de cărbune. 

Pe baza succesului planului de acțiune pentru economia circulară adoptat în 2015, noul nostru 

plan de acțiune pentru economia circulară va contribui la această strategie industrială globală. 

Intenția mea este de a valorifica exemplul Strategiei europene pentru materiale plastice cu 

scopul de a sprijini alte sectoare sau lanțuri valorice are au un impact ridicat asupra mediului și 

prezintă un potențial de circularitate. Sunt convinsă că putem avansa în direcția menținerii 

resurselor și a materialelor în economie pentru o perioadă mai lungă și a reducerii deșeurilor, 

prin proiectare ecologică, etichetare energetică, achiziții publice verzi și legislație sectorială. 

O industrie a apărării competitivă și inovatoare 

Industria europeană a apărării generează o cifră de afaceri totală de 100 de miliarde EUR pe an. 

Industria apărării se confruntă cu numeroase obstacole pe piața noastră internă din cauza 

practicilor statelor membre constând în a cheltui bugetele de apărare la nivel național și de a-și 

defini cerințele tehnice pentru echipamentele militare la nivel național. De exemplu, statele 

membre au 17 tipuri de tancuri de luptă, iar SUA unul singur. Nu există suficientă cooperare în 

domeniul apărării în Europa. Există mai multe suprapuneri în ceea ce privește cheltuielile, iar 

piața apărării este extrem de fragmentată. 

Avem o marjă considerabilă de progres la nivel european dacă eliminăm barierele din calea 

colaborării și deschidem accesul transfrontalier pentru noii operatori și pentru întreprinderile 

mici și mijlocii.  

Asigurarea faptului că Europa dispune de o industrie de apărare competitivă și inovatoare 

constituie una dintre prioritățile mele. Aceasta îi va permite Europei să devină mai puternică la 

nivel mondial și să consolideze astfel NATO, îmbunătățind repartizarea transatlantică a 

sarcinilor. 

Comisia are la dispoziție instrumente importante pentru a realiza progrese la nivel european în 

ceea ce privește eliminarea barierelor transfrontaliere din calea colaborării și valorificarea 
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oportunităților oferite de piața internă a Europei. Primul instrument important este Fondul 

european de apărare (FED), care va permite cofinanțarea contribuției din partea industriei 

europene de apărare pentru furnizarea de tehnologii și produse inovatoare și de ultimă generație, 

pe baza cerințelor militare ale statelor membre.  

FED va încuraja cooperarea între statele membre și industriile lor. Această cooperare ar trebui: 

- să contribuie la eliminarea fragmentărilor naționale și să evite suprapunerile și 

fragmentările inutile, reducând astfel costurile și ineficiențele. Pentru a fi eligibile, 

proiectele vor trebui să implice cooperarea între cel puțin trei întreprinderi din trei state 

membre diferite.  

- În plus, pentru a profita pe deplin de sinergiile dintre politicile în materie de 

antreprenoriat și cele în materie de apărare, se va acorda un bonus specific pentru a 

încuraja participarea IMM-urilor la FED. 

Voi fi, de asemenea, atentă la respectarea principiilor etice în implementarea FED, cu un accent 

deosebit pe chestiunea importantă a inteligenței artificiale în domeniul apărării.  

O importantă linie de acțiune va fi punerea în aplicare a Planului de acțiune vizând mobilitatea 

militară. Împreună cu eforturile de modernizare a infrastructurilor cu dublă utilizare și cu o serie 

de măsuri din domeniul vămii și al taxei pe valoarea adăugată, pachetul de cofinanțare din 

cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei va spori capacitatea statelor membre de a 

contribui la îndeplinirea obiectivelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord referitoare la 

apărarea colectivă, precum și capacitatea acestora de a desfășura operațiuni militare ca reacție 

la amenințările externe. 

Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne a apărării, au fost instituite instrumente 

legislative, cum ar fi Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării și Directiva 

privind transferurile intra-UE de produse din domeniul apărării. Atunci când voi monitoriza 

îndeaproape aplicarea acestora, voi dori, de asemenea, să asigur faptul că aceste acte legislative 

devin mai eficace și că statele membre le aplică integral și în mod uniform.  

Lider în sectorul spațial 

Europa este a doua putere din lume în sectorul spațial. Dispunem de cel mai bun sistem de 

observare a Pământului (Copernicus) și de cel mai bun sistem de poziționare prin satelit 

(Galileo) din lume. Tehnologia, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața 

europenilor. Ne bazăm pe acestea atunci când folosim, de exemplu, telefoanele mobile și 

sistemele de navigație pentru automobile. Sateliții oferă, de asemenea, informații imediate în 

caz de dezastre cum ar fi cutremurele, incendiile forestiere sau inundațiile, permițând o mai 

bună coordonare între echipele de intervenție de urgență și cele de salvare.  

Politica spațială a UE vizează abordarea unora dintre cele mai presante provocări, cum ar fi 

combaterea schimbărilor climatice și stimularea inovării tehnologice. Sistemele spațiale aduc 

beneficii societății și economiei UE, în cazul în care o comunitate numeroasă și eterogenă de 

utilizatori beneficiază de ele și investește în acestea. Galileo, sistemul global de navigație prin 

satelit al UE este utilizat în întreaga lume de peste 1 miliard de utilizatori. Capacitatea 

operațională deplină ar trebui să fie atinsă în 2020. EGNOS oferă serviciile de asigurare a 

siguranței vieții utilizatorilor din sectorul aerian și maritim din Europa. Agricultorii se bazează 

pe EGNOS pentru o agricultură de precizie.  
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S-au înregistrat progrese în ceea ce privește utilizarea datelor spațiale și crearea de oportunități 

pentru IMM-uri și startupuri, însă activitatea tocmai a început și se poate face mai mult, de 

exemplu prin promovarea în continuare a utilizării serviciilor Galileo în autovehiculele 

automatizate și conectate, precum și în ceea ce privește datarea și sincronizarea infrastructurii 

critice europene. Noul Program spațial al UE va promova consolidarea capacităților în întreaga 

Uniune și va sprijini întreprinderile, de exemplu prin facilitarea accesului la finanțare, prin 

crearea de rețele de centre spațiale sau prin furnizarea de capacități de formare, sprijinind astfel 

startupurile și acțiunile inovatoare. Interacțiunea dintre aplicațiile spațiale și activitățile de 

cercetare ar trebui aprofundată pentru a dezvolta noi instrumente și noi soluții, de exemplu în 

ceea ce privește dezvoltarea noilor sateliți Copernicus, cu capacități noi de monitorizare a 

emisiilor globale de CO2, a schimbărilor în regiunea arctică etc.  

Programul spațial al UE reprezintă, de asemenea, un atu pentru securitatea și apărarea UE. De 

exemplu, serviciul public reglementat Galileo oferă o poziționare și o datare rezervate 

utilizatorilor autorizați de stat, pentru aplicații sensibile, ceea ce necesită un nivel ridicat de 

continuitate a serviciului. Aici sunt incluse serviciile de urgență, operațiunile de menținere a 

păcii și gestionarea crizelor. Sinergiile dintre aceste două domenii de politică trebuie explorate 

în continuare și consolidate ca și în cazul serviciului public reglementat. 

Accesul autonom, fiabil și rentabil al UE la spațiu, precum și poziția sa de lider mondial ar 

trebui păstrate, însă cooperarea internațională este esențială și constituie un element-cheie al 

strategiei spațiale. Ar trebui continuate dialogurile privind spațiul cu parteneri internaționali 

(SUA, China, Japonia sau Africa de Sud).  

Principiul „One In, One Out” 

Legislația UE poate atinge obiectivele și poate oferi avantaje pe care statele membre, acționând 

separat, nu le pot îndeplini. Cu toate acestea, pentru a-și atinge obiectivele, legislația UE poate 

impune sarcini asupra beneficiarilor sau utilizatorilor finali.  

Principiul „One In, One Out” va atenua aceste sarcini: fiecare propunere legislativă care creează 

noi sarcini ar trebui să scutească persoanele și întreprinderile de o sarcină existentă echivalentă 

la nivelul UE în același domeniu de politică. Acest principiu va fi aplicat prin examinarea 

întregului domeniu de politică și va depăși astfel actele legislative individuale care impun 

sarcini noi. Acest lucru va garanta că obiectivele de politică globală sunt realizate în mod 

eficient, cu o sarcină minimă, și că Comisia dispune întotdeauna de o marjă de manevră pentru 

a acționa atunci când este necesar.  

- Care vor fi principalele dumneavoastră priorități privind economia și societatea digitală, 

de exemplu în ceea ce privește securitatea cibernetică, desfășurarea rețelelor de nouă 

generație și viitoarele tehnologii mobile și în sprijinul Codului european al comunicațiilor 

electronice? În ceea ce privește, în special, securitatea cibernetică, în ce mod intenționați 

să instituiți o unitate cibernetică comună (din punctul de vedere al componenței, sarcinilor 

și impactului acesteia asupra actorilor existenți ai Uniunii în domeniu, printre altele), și 

v-ați angaja să propuneți un nou instrument juridic orizontal pentru a stabili sarcini de 

securitate cu caracter obligatoriu (de exemplu referitoare la actualizările de software) 

pentru toate produsele conectate? 

Digitalizarea a schimbat viața cetățenilor europeni și a revoluționat modul în care facem afaceri, 

ușurându-ne viața și creând oportunități enorme pentru întreprinderi, dar și noi provocări pentru 

oameni și întreprinderi, care trebuie să facă față evoluțiilor rapide. Inteligența artificială, 



 

12 
 

volumele mari de date, tehnologiile de tip cloud, supercapacitatea de procesare și în curând 

calculul cuantic, tehnologia blockchain și conectivitatea de mare viteză ne pot ajuta să 

soluționăm unele dintre cele mai mari provocări mondiale: de la combaterea schimbărilor 

climatice și până la tratarea cancerului și la producția de alimente abordabile și sigure, însă 

ridică, de asemenea, probleme fundamentale care trebuie abordate. 

În ultimii cinci ani, Strategia privind piața unică digitală a redus fragmentarea pieței, a sporit 

fluxurile de date și fluiditatea pieței și a adaptat normele existente la era digitală. Însă mai sunt 

multe de făcut. Prin urmare, intenționez să consolidez aceste realizări importante, cu ajutorul 

Parlamentului European, al statelor membre și al părților interesate.  

După cum s-a anunțat în orientările politice ale președintei alese, voi colabora cu vicepreședinta 

executivă desemnată Vestager cu privire la un nou cadru de reglementare al UE pentru 

inteligența artificială, care să promoveze dezvoltarea și adoptarea de către utilizatori a unei 

inteligențe artificiale fiabile, luând în considerare dimensiunile etice ale implementării acesteia.  

Pentru a stimula economia digitală europeană și pentru a asigura un mediu online deschis și 

sigur, de care societatea europeană are nevoie, președinta aleasă mi-a încredințat, de asemenea, 

sarcina de a pregăti Legea privind serviciile digitale, care va fi una dintre prioritățile mele 

principale. Principiile mele directoare în acest domeniu vor consta în consolidarea unor condiții 

de concurență echitabile pentru serviciile digitale, asigurarea unui comportament corect, 

responsabil și transparent al platformelor online, protejarea drepturilor noastre fundamentale, 

cum ar fi libertatea de exprimare și viața privată, precum și menținerea unor piețe deschise și 

nediscriminatorii în vederea promovării unei economii bazate pe date. Astfel cum se 

menționează în raportul Parlamentului European din 2017 privind platformele online și piața 

unică digitală, mă voi asigura, în special, că legea oferă claritate și prevede procese eficace 

pentru combaterea difuzării conținutului ilegal online. Trebuie, de asemenea, să reflectăm 

asupra modului optim de abordare a problemelor emergente legate, printre altele, de procesul 

algoritmic de luare a deciziilor, de accesul la informație, de publicitatea digitală, de condițiile 

de muncă și de preocupările legate de platformele economiei colaborative. 

Combaterea conținutului ilegal este comună tuturor jurisdicțiilor. Doresc să consolidez, pe piața 

unică, mecanismele de cooperare care le permit tuturor cetățenilor europeni să fie protejați în 

mod egal și eficace, iar autorităților să își acorde încrederea reciprocă. Propunerea de lege 

privind serviciile digitale se va baza pe o analiză solidă și pe un dialog incluziv cu părțile 

interesate.  

Tehnologiile registrelor distribuite bazate pe tehnologia blockchain sunt tehnologii 

transformaționale care oferă o mai mare încredere și eficiență în serviciile existente și în cele 

viitoare. Mă angajez să lucrez cu statele membre și cu industria pentru a câștiga poziția de lider 

a UE în domeniul tehnologiei blockchain, de exemplu prin realizarea de investiții în cercetare, 

dezvoltare și inovare, prin stabilirea de standarde și prin acordarea rolului de lider sectorului 

public. Mai precis, voi depune eforturi pentru a accelera lucrările privind infrastructura 

europeană a serviciilor bazate pe tehnologia blockchain, cu scopul de a o transforma într-o 

referință globală pentru performanță, securitate, reziliență și eficiență energetică.  

Rețelele de comunicații reprezintă coloana vertebrală a economiei și a societății digitale și sunt 

esențiale pentru antreprenoriat și inovare. Cu toate acestea, în prezent, prea multe întreprinderi 

mici nu își pot realiza potențialul maxim în zonele rurale cu o conexiune slabă la internet sau 

pot decide să își continue ideile de afaceri în afara Europei, deoarece mediul digital existent nu 

este adecvat pentru secolul 21. Îmi asum angajamentul de a schimba această situație. Mă voi 
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concentra pe colaborarea cu statele membre pentru a spori conectivitatea și a pregăti Europa 

5G.  

Pornind de la Codul european al comunicațiilor electronice, care a fost adoptat recent, și 

asigurând punerea deplină în aplicare a acestuia, vom continua acțiunile în acest domeniu. De 

exemplu, vom facilita instalarea de microcelule pentru comunicațiile wireless 5G și vom 

încuraja eliberarea în timp util a frecvențelor armonizate pentru 5G, precum și a spectrului 

pentru utilizarea fără licență pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune, Wi-Fi sau siguranța 

transporturilor. De asemenea, voi depune eforturi pentru a asigura punerea în aplicare la timp a 

normelor consolidate privind numărul european pentru apeluri de urgență 112, deoarece acesta 

poate salva vieți. 

Consider că este vital să ne asigurăm că dispunem de rețele 5G reziliente și sigure. Prin urmare, 

mă voi asigura că măsurile propuse în Recomandarea privind securitatea cibernetică a rețelelor 

5G sunt finalizate conform planului și că acestea includ procese de identificare a riscurilor de 

securitate și măsuri de contracarare. În aceste condiții, intenționez să facilitez implementarea 

ordonată și promptă a acestora, ținând totodată seama în mod corespunzător de interesele și 

preocupările părților interesate și ale cetățenilor.  

Asigurarea poziției de lider în domeniul digital și construirea unei economii puternice bazate 

pe date vor depinde, de asemenea, de capacitatea de a ne proteja împotriva atacurilor 

cibernetice. Prin urmare, importanța securității cibernetice va crește și mai mult, deoarece va 

trebui să consolidăm protecția infrastructurilor noastre critice și a serviciilor publice care depind 

de acestea, în special având în vedere că obiectele conectate vor prezenta mult mai multe puncte 

de vulnerabilitate. Securitatea cibernetică este un domeniu în care UE a înregistrat progrese prin 

creșterea nivelului de încredere în rândul statelor membre. Pe viitor, trebuie să continuăm pe 

această cale, astfel încât să trecem de la o cultură a „nevoii de a cunoaște” la o cultură a „nevoii 

de a partaja”, iar cooperarea în materie de securitate cibernetică și schimbul de informații să 

devină norma în toate domeniile, inclusiv în domeniul aplicării legii și în cel al apărării. 

Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice este primul act legislativ 

orizontal al Uniunii în materie de securitate cibernetică. Consider că dialogul în curs cu statele 

membre și cu întreprinderile vizate de directivă, precum și cooperarea strategică dintre 

autoritățile naționale ale statelor membre vor permite punerea sa în aplicare într-un mod mai 

eficace. Ca parte a punerii în aplicare a Regulamentului privind securitatea cibernetică, Comisia 

va lucra într-un ritm susținut cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică 

(ENISA) și cu statele membre pentru a pune în aplicare sisteme de certificare a securității 

cibernetice în domenii prioritare, cum ar fi tehnologia 5G sau tehnologia de tip cloud 

computing. Acest lucru va îmbunătăți în cele din urmă securitatea cibernetică pentru o gamă 

largă de produse și servicii digitale. 

Scrisoarea mea de misiune mă invită să conduc activitatea de constituire a unei unități comune 

în materie de securitate cibernetică. Acest lucru ar include reziliența, asigurarea respectării legii 

și dimensiunea legată de apărare a securității cibernetice, pentru a asigura o cooperare 

consolidată structurată, precum și un mecanism de asistență reciprocă la nivelul UE pentru 

perioade de criză. Unitatea cibernetică comună s-ar putea baza pe experiența și expertiza 

existente în cadrul organismelor de securitate cibernetică de la nivel național și de la nivelul 

UE. Pe termen lung va trebui să reflectăm mai mult asupra infrastructurilor adecvate de care 

avem nevoie pentru a face față acestor provocări cibernetice. 
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De asemenea, este necesar să se consolideze securitatea cibernetică a produselor și serviciilor 

TIC, care devine din ce în ce mai importantă. Regulamentul privind securitatea cibernetică este 

un pas important în direcția cea bună, deoarece a stabilit o abordare comună la nivelul UE în 

materie de certificare a securității cibernetice. Comisia va examina necesitatea certificării 

obligatorii pentru anumite categorii de produse și servicii în timp util, în conformitate cu 

dispozițiile Regulamentului privind securitatea cibernetică. 

- În orientările politice pentru următoarea Comisie Europeană, președinta aleasă a 

menționat o nouă strategie industrială, dar nu a furnizat detalii concrete. Cum vă veți 

asigura că noua strategie industrială integrată pe termen lung a UE contribuie, printre 

altele, la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, mărind contribuția industriei la 

PIB-ul Uniunii, reducând riscul delocalizării industriei în afara UE, garantând că 

participarea statelor terțe la industriile și infrastructurile strategice este analizată în mod 

adecvat, și promovând sinergii între diferitele politici ale UE pentru a reduce riscul de 

consecințe negative asupra industriilor UE, respectând în același timp obiectivele 

Acordului de la Paris? În acest scop, ați avea în vedere crearea unei „uniuni industriale” 

(similară conceptului de „uniune energetică”), pentru a consolida și a coordona eforturile 

depuse pentru a atinge obiectivele de mai sus?  

O nouă strategie industrială ar trebui să răspundă celor două transformări fundamentale ale 

economiilor și societăților noastre, digitalizarea și schimbările climatice, într-un mediu extern 

aflat în schimbare rapidă.  

Această strategie ar trebui dezvoltată în dialog cu toate părțile interesate. Voi coopera 

îndeaproape cu vicepreședinții executivi desemnați Margrethe Vestager și Valdis Dombrovskis 

pentru a contribui la o nouă strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al UE.  

Ar trebui să ne mobilizăm toate politicile și instrumentele, de la investiții și achiziții publice la 

comerț, competențe, inovare și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Noua 

strategie industrială ar trebui să orienteze o tranziție industrială reușită către era digitală și către 

o economie neutră din punct de vedere climatic și să păstreze și să îmbunătățească în același 

timp modelul unic european al economiei sociale de piață, sursa prosperității noastre și a 

echității noastre sociale. Globalizarea, digitalizarea și schimbările climatice vor necesita o 

reorganizare profundă a modului în care lucrăm, producem, consumăm și facem schimburi 

comerciale. Chestiunea condițiilor de concurență echitabile în comerțul mondial este una acută, 

într-o lume în care sistemul economic multilateral bazat pe reguli este supus unor presiuni.  

Piața unică se află în centrul strategiei noastre industriale. Aceasta reprezintă deja uniunea 

noastră industrială. Această construcție unică în lume elimină frontierele pentru libera circulație 

a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Negocierile privind retragerea 

Regatului Unit din UE au sporit gradul de sensibilizare cu privire la beneficiile acestei 

construcții. Asigurarea unei bune funcționări a pieței unice va fi un element-cheie al strategiei 

noastre industriale.  

Piața unică este, în mod evident, și cel mai bun atu de care dispunem pentru diplomația noastră 

economică, deoarece oferă un ghișeu unic pentru cea mai mare piață din lume. Însă atunci când 

acordăm accesul la piața noastră, ar trebui să asigurăm condiții de concurență echitabile. Deși 

trebuie să rămână deschisă, UE nu ar trebui să fie dezarmată.  

În acest context, în ultimii ani am înregistrat un număr din ce în ce mai mare de achiziții 

strategice efectuate de companii din țări terțe. Noul Regulament privind examinarea investițiilor 
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străine directe va intra în vigoare în octombrie 2020. Acesta va permite Comisiei să emită avize 

atunci când o investiție dintr-o țară terță amenință securitatea sau ordinea publică a mai multor 

state membre sau atunci când o investiție ar putea submina un proiect sau un program strategic 

de interes pentru întreaga UE. Voi sprijini comisarul desemnat pentru comerț în implementarea 

acestui nou instrument, în special din perspectiva industriilor și a programelor strategice aflate 

în responsabilitatea mea, cu scopul de a asigura suveranitatea tehnologică a Europei. Dar vom 

avea nevoie, de asemenea, de o colaborare industrială mai strânsă de-a lungul lanțurilor valorice 

europene, pentru a crea dimensiunea și masa critică necesară. Prin urmare, voi coordona în mod 

activ eforturile depuse de statele membre pentru a consolida lanțurile valorice cheie, cu 

respectarea deplină a competenței statelor membre în materie de politică industrială. 

Într-o lume în care activele intelectuale și cele necorporale (invenții, creații, mărci, date, know-

how) determină din ce în ce mai mult valoarea societăților, politicile în materie de proprietate 

intelectuală reprezintă o pârghie-cheie pentru stimularea competitivității industriale. Acesta 

este motivul pentru care intenționez să examinez cu atenție regimul nostru de proprietate 

intelectuală pentru a verifica și a mă asigura că este coerent, că este adecvat pentru era digitală 

și că sprijină competitivitatea noastră. Regimul ar trebui să abordeze noi provocări, cum ar fi 

IA, imprimarea 3D, economia circulară etc. și să asigure accesul IMM-urilor la protecția 

proprietății intelectuale. La nivel mondial, Europa ar trebui, de asemenea, să continue să își 

asume rolul de lider mondial, contribuind la stabilirea de norme internaționale și asigurând 

condiții de concurență echitabile.  

În cele din urmă, politica în domeniul achizițiilor publice este un factor puternic de stimulare a 

competitivității economiei europene. Achizițiile publice de lucrări, de bunuri și de servicii 

reprezintă peste 14 % din PIB în UE. Achizitorii publici vor trebui să valorifice cererea publică 

pentru a asigura utilizarea și a încuraja dezvoltarea unor soluții inovatoare și durabile. Aceștia 

trebuie să devină actori importanți în cadrul ecosistemului de inovare european, mobilizând 

achizițiile publice în materie de inovare pentru soluționarea problemelor sistemice, prin crearea 

unei cereri de inovații progresive și revoluționare și a unor oportunități pentru IMM-uri. Prin 

intermediul achizițiilor publice, administrațiile de la toate nivelurile pot atinge obiective de 

politică mai ample, cum ar fi cele legate de competitivitate, echitatea socială și dezvoltarea 

durabilă. Orientările privind participarea ofertanților și a mărfurilor din țări terțe pe piața 

achizițiilor publice din UE ar trebui, de asemenea, să contribuie la asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile la nivel internațional, iar în acest context obiectivul nostru îl constituie 

reciprocitatea cu privire la oportunitățile de achiziții publice.  

- Care sunt planurile dumneavoastră concrete de promovare a politicii Uniunii privind 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), în special în ceea ce privește integrarea 

principiului „să gândim mai întâi la scară mică”, dacă este necesar, conform celei mai 

recente hotărâri a CEJ, și acordând o atenție deosebită „microîntreprinderilor” și 

„startupurilor”? Cum vă veți asigura că IMM-urile beneficiază de finanțare adecvată și 

ușor accesibilă și că povara lor administrativă este redusă și mai mult? Cum va fi pusă în 

aplicare „strategia pentru IMM-uri” prevăzută în orientările politice pentru viitoarea 

Comisie Europeană? În plus, care ar fi funcția „reprezentantului pentru IMM-uri” 

menționat în scrisoarea dumneavoastră și cum va fi selecționat acesta? 

Antreprenorii, startupurile și IMM-urile din Europa joacă un rol esențial în strategia noastră 

industrială. Acestea reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor și angajează două treimi din 

totalul angajaților. Cu toate acestea, numeroase IMM-uri întâmpină dificultăți în ceea ce 

privește complexitatea reglementărilor, accesul la finanțare și dificultatea de a găsi parteneri 

comerciali și de investiții. Prea puține startupuri europene supraviețuiesc fazei critice de 2-3 
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ani, iar și mai puține ajung să se extindă. De asemenea, a deveni antreprenor este mai dificil în 

anumite părți ale Europei, în special în regiunile cele mai defavorizate. O preocupare deosebită 

este rata relativ scăzută a antreprenoriatului în rândul femeilor. Femeile reprezintă mai puțin de 

30 % dintre antreprenorii din Europa, iar această lacună este deosebit de acută în domeniul 

inovării și al științei.  

Strategia privind IMM-urile va fi o componentă esențială a strategiei noastre industriale, 

datorită importanței acestora în modelul nostru economic și social. Aceasta ar trebui să 

mobilizeze toate instrumentele disponibile și să se bazeze pe principiul „a gândi mai întâi la 

scară mică”. 

Sarcina administrativă este un obstacol major pentru IMM-uri. Voi solicita serviciilor din 

subordinea mea să colaboreze îndeaproape cu Comitetul de analiză a reglementării pentru a 

asigura aplicarea sistematică și proporțională a testului privind IMM-urile în vederea evitării 

legislației care creează sarcini excesive pentru IMM-uri. Pe lângă aceasta, mă voi asigura că 

feedbackul întreprinderilor mici cu privire la barierele de reglementare este auzit și monitorizat 

după cum se cuvine. În acest context, Adunarea IMM-urilor și rețeaua reprezentanților pentru 

IMM-uri sunt foruri importante, a căror activitate va fi un element important al strategiei pentru 

IMM-uri. Decizia privind persoana care va fi reprezentantul Comisiei pentru IMM-uri va fi 

luată în acest context. 

Accesul la finanțare (inclusiv finanțare privată) și sprijinul specific (inclusiv prin intermediul 

Băncii Europene de Investiții) sunt elemente esențiale. Mă voi asigura că toate resursele noastre 

financiare disponibile care ar trebui să faciliteze accesul la finanțare pentru sute de mii de IMM-

uri sunt pe deplin utilizate. În plus, programul Europa digitală poate oferi un sprijin valoros 

IMM-urilor în tranziția lor către o economie mai durabilă și digitalizată, atât prin axarea pe 

competențele digitale avansate, cât și prin sprijinirea schimbului de know-how privind 

tehnologiile de vârf, prin intermediul așa-numitelor centre de inovare digitală.  

Pe lângă aceasta, strategia privind IMM-urile ar trebui să fie completată și susținută prin eforturi 

mai ample aferente strategiei noastre industriale privind competențele, achizițiile publice, 

proprietatea intelectuală, condițiile de concurență echitabile la nivel mondial, astfel cum se 

descrie mai sus. 

Definiția pe care o dăm IMM-urilor ar trebui să fie relevantă și adaptată exigențelor viitorului, 

ținând seama de diversitatea IMM-urilor din Europa. Comisia care își încheie mandatul a 

efectuat o evaluare a definiției IMM-urilor, în cadrul căreia s-a organizat și o amplă consultare 

cu toate părțile interesate: întreprinderi, asociații, administrații și autorități de management de 

la toate nivelurile. Această evaluare se referă la o gamă largă de aspecte. Voi evalua cu atenție 

orice modificări necesare.  

- Ce acțiuni preconizați pentru a contribui la competitivitatea industriei UE? Veți adopta 

măsuri sectoriale pentru a sprijini sectoarele industriale europene în care concurența 

globală este acerbă, cum ar fi industria aerospațială (inclusiv elicopterele și dronele), 

industria apărării, industria telecomunicațiilor, industria automobilelor, industriile 

energointensive, precum și industria prelucrătoare? Cum vă veți asigura că componentele 

lanțurilor valorice strategice aflate în UE vor rămâne parte a viitoarelor lanțuri valorice 

mondiale, în special pentru noile tehnologii? Mai mult, cum vă veți asigura că 

transformarea industrială stimulează adoptarea de produse, procese și tehnologii sigure 

și ecologice, prevenind totodată relocarea emisiilor de dioxid de carbon către state terțe? 
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Ce măsuri specifice aveți în vedere pentru a preveni relocarea emisiilor de dioxid de 

carbon? 

Industria europeană joacă un rol central în ceea ce privește prosperitatea UE, poziția de lider 

mondial și coeziunea socială. Industria reprezintă aproximativ 17,5 % din PIB-ul UE (22 %, 

dacă includem și construcțiile) și furnizează în mod direct locuri de muncă pentru aproape 24 % 

dintre angajați, iar contribuția reală la ocuparea forței de muncă și la creștere economică este 

chiar mult mai importantă, având în vedere importanța serviciilor conexe industriei și tendința 

către servicializare. Cu toate acestea, industria europeană se confruntă în prezent cu o 

concurență mult mai puternică, pe fondul dezvoltării unor noi puteri economice. Această 

tendință este deosebit de vizibilă în ceea ce privește poziționarea pe plan mondial a 

întreprinderilor europene.  

În prezent, industria este extrem de diferită față de acum câteva decenii, datorită ritmului 

accelerat al transformărilor economice, societale și de mediu, precum și datorită progreselor 

tehnologice și noilor modele de afaceri. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește 

tehnologiile digitale, cum ar fi inteligența artificială, calculul de înaltă performanță sau 

securitatea cibernetică, domenii în care Europa depinde tot mai mult de tehnologiile străine. În 

cazul în care această dependență continuă, este posibil ca lanțurile valorice europene esențiale 

să fie pe viitor modelate în totalitate de țări terțe.  

Competitivitatea 

Consolidarea competitivității industriei europene, în special a IMM-urilor, va fi esențială pentru 

abordarea acestor noi provocări. Acesta este motivul pentru care competitivitatea va fi în centrul 

strategiei noastre pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei. Nu există o soluție 

miraculoasă pentru creșterea competitivității, ci mai degrabă o gamă largă de instrumente de 

autoconsolidare, de la investiții și achiziții publice și până la competențe, schimburi comerciale, 

proprietatea intelectuală, inovarea și sprijinirea IMM-urilor. 

În lipsa unor investiții publice și private concertate, Europa riscă să excludă sau să investească 

insuficient în lanțuri valorice strategice cheie cum ar fi securitatea cibernetică, sănătatea 

inteligentă, hidrogenul, industria cu emisii scăzute de CO2, vehiculele conectate, ecologice și 

autonome, internetul industrial al obiectelor, bateriile sau microelectronica. Dincolo de 

utilizarea instrumentelor financiare ale UE, aceste investiții ar putea fi sprijinite prin cadre 

specifice, cum ar fi proiectele importante de interes european comun. 

Utilizarea strategică a achizițiilor publice de către organismele locale, regionale și naționale 

este, de asemenea, un instrument esențial pentru investiții. Scopul meu va fi transformarea 

achizițiilor publice într-un instrument strategic pentru îndeplinirea obiectivelor noastre. Prin 

urmare, voi sprijini achizitorii publici din întreaga UE. În special, voi sprijini demersul constând 

în a reuni comunități de practici (cum ar fi marii cumpărători – orașe mari din întreaga UE sau 

specialiști din sectorul sănătății) pentru a ajuta aceste comunități să implementeze strategii de 

achiziții mai bune și să instituie o mai bună funcționare a sistemelor de achiziții publice. 

O strategie ambițioasă privind competențele va fi, de asemenea, esențială pentru a garanta faptul 

că europenii rămân competitivi. Numai o acțiune coordonată care să reunească Comisia, 

avându-l ca lider în acest domeniu pe Nicolas Schmit, statele membre, regiunile, industria, 

sistemele de educație și formare, precum și sindicatele va permite accesul industriei din UE la 

talentele și la forța de muncă calificată de care are nevoie. 
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Să nu uităm că un instrument major de stimulare a competitivității industriei europene îl va 

constitui și în continuare o piață unică cu o bună funcționare, aceasta oferind întreprinderilor 

accesul la o piață mare și competitivă și eliminând obstacolele din calea creșterii și a inovării. 

Intenționez să abordez obstacolele rămase în ceea ce privește bunurile și serviciile (inclusiv 

cele digitale), să îmbunătățesc punerea în aplicare și respectarea legislației UE și să 

îmbunătățesc funcționarea pe teren a pieței unice prin instrumente practice, cum ar fi SOLVIT.  

Adoptarea de produse, procese și tehnologii ecologice și sigure 

În următorii ani, tranziția digitală ar trebui să ne ajute, de asemenea, să ne atingem obiectivele 

de mediu. În acest scop, ar trebui să avem în vedere două dimensiuni ale acestei politici:  

- În primul rând, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a ajuta alte sectoare industriale să 

devină mai ecologice. Soluțiile TIC care permit crearea de rețele de energie electrică 

fără emisii de carbon care să fie stabile și sigure reprezintă un exemplu în acest sens. 

Alte exemple includ soluțiile TIC pentru o mobilitate și o logistică inteligente sau 

supercalculatoarele și calculatoarele de înaltă performanță concepute pentru a modela 

și a prognoza fenomenele meteorologice extreme. 

- În al doilea rând, reducerea amprentei de carbon a industriei TIC, care va necesita o 

combinație de măsuri, de la o mai bună reciclare a dispozitivelor vechi și cicluri mai 

lungi de viață ale produselor și până la finanțarea de soluții inovatoare pentru a ajuta 

centrele de date să devină mai eficiente din punct de vedere energetic și la o mai bună 

utilizare a normelor privind achizițiile publice verzi. 

O altă prioritate va fi accelerarea decarbonizării sectoarelor mari consumatoare de energie, cum 

ar fi industria oțelului și a produselor chimice, precum și o analiză mai atentă a lanțului valoric 

al sectorului autovehiculelor. Activitatea desfășurată în cadrul Grupului la nivel înalt privind 

industriile mari consumatoare de energie oferă o bază solidă pentru lucrările viitoare. Voi 

acționa în direcția elaborării unor soluții neutre din punct de vedere climatic și voi contribui la 

finanțarea introducerii pe piață a acestora.  

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon în țări terțe 

Transformarea proceselor noastre industriale în sensul fabricării de produse ecologice va 

presupune dezvoltarea de tehnologii și proceduri noi, ceea ce, la rândul său, va necesita 

investiții considerabile. Este posibil ca, într-o primă etapă, produsele ecologice să fie mai 

scumpe decât produsele convenționale. Vom continua să ne asigurăm că se garantează cel mai 

ridicat nivel de siguranță pentru aceste noi produse, procese și tehnologii.  

 

Lipsa unor condiții de concurență uniforme la nivel mondial în domeniul politicilor privind 

clima, în special în ceea ce privește stabilirea prețului carbonului, poate crea riscul relocării 

emisiilor de dioxid de carbon. Tranziția către o UE neutră din punctul de vedere al impactului 

asupra climei face ca problema relocării emisiilor de dioxid de carbon să fie mai relevantă ca 

oricând. De aceea Comisia va propune introducerea unei taxe vamale pe carbon la frontieră, 

care să fie pe deplin conformă cu normele OMC. Dat fiind că o astfel de taxă pe emisiile de 

carbon la frontieră poate fi concepută și pusă în practică în mai multe feluri, Comisia, sub 

responsabilitatea comisarului desemnat pentru economie Paolo Gentiloni, va examina cu atenție 

diferitele opțiuni de politică. 
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- Cum intenționați să sprijiniți companiile și startupurile europene, inclusiv prin 

intermediul normelor în materie de concurență, să se extindă, să crească și chiar să devină 

lideri la nivel mondial? Veți urmări o „politică a campionilor UE”? În acest context, care 

este opinia dumneavoastră cu privire la evoluția viitoare a normelor antitrust și a 

normelor privind ajutoarele de stat? 

O economie rezilientă nu poate exista fără o cultură înfloritoare de startupuri și de companii în 

curs de extindere („scale-up”). Există date solide care demonstrează potențialul important al 

acestor companii în materie de inovare, de creare de locuri de muncă și de creștere a 

productivității în Europa. Startupurile și companiile în curs de extindere oferă soluții inovatoare 

la provocările societale și, de multe ori, au ambiția să funcționeze într-o manieră durabilă – 

concentrându-se nu numai asupra profitului pe care îl oferă acționarilor lor, ci și asupra creării 

de valoare economică, socială și de mediu pentru toate părțile interesate. Această abordare 

reprezintă avantajul competitiv al Europei.  

Consultarea publică derulată în 2016 a arătat că startupurile care doresc să se extindă se 

confruntă în continuare cu multe obstacole de natură juridică, normativă și administrativă, în 

special atunci când vor să facă acest lucru într-o altă țară. Problemele cu care se confruntă au 

fost imputate în principal finanțării insuficiente cu capital de risc, lipsei unei piețe digitale reale, 

dar și dificultății de a intra pe noi piețe și de a angaja lucrători calificați.  

Voi continua să lucrez în cadrul trasat de Inițiativa privind startupurile și companiile în curs de 

extindere și, în special, în cadrul portofoliului care îmi revine, voi urmări în continuare 

eliminarea sarcinii impuse de reglementare și a obstacolelor rămase în calea pieței unice. 

Simplificarea formalităților administrative în cazul furnizării de servicii transfrontaliere este o 

primă condiție pentru dezvoltarea companiilor, chiar dacă sunt și alte aspecte în privința cărora 

trebuie să continuăm să realizăm progrese semnificative, cum ar fi, de exemplu, crearea unor 

condiții de concurență echitabile la nivel mondial, inclusiv prin abordarea efectelor de 

denaturare a concurenței create de subvențiile străine și a fenomenului piețelor de achiziții 

publice pe care accesul este limitat. Startupurile europene nu ar trebui să respecte regulile din 

27 de jurisdicții diferite, iar dacă ne dorim ca întreprinderile noastre autohtone să ocupe poziții 

de frunte, avem nevoie de norme comune privind serviciile digitale. 

Concurența loială pe piața unică este un motor important al competitivității întreprinderilor, 

deoarece obligă companiile să inoveze și să facă investiții. Normele noastre în materie de 

concurență garantează concurența loială între companii. Ele sunt și o resursă importantă pe plan 

internațional. Comisia își va analiza și revizui normele în materie de concurență sub 

coordonarea vicepreședintei executive desemnate pentru o Europă pregătită pentru era digitală, 

Margrethe Vestager.  

 

- Ce măsuri veți lua pentru a garanta că politica spațială a UE promovează dezvoltarea și 

utilizarea aplicațiilor și serviciilor spațiale în aval, asigurându-vă astfel că Uniunea ține 

pasul cu alți actori internaționali majori, pentru a sprijini creșterea și securitizarea 

societății și economiei europene? În acest context, veți sprijini acțiuni specifice, menite să 

faciliteze cercetarea și desfășurarea unor tehnologii specifice, de exemplu cuantice, în 

sectorul spațial? Care este viziunea dumneavoastră asupra „legăturii cruciale dintre 

spațiu și apărare și securitate”, astfel cum se menționează în scrisoarea dumneavoastră 

de misiune, și ce măsuri intenționați să luați pentru a îmbunătăți această legătură? 
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Spațiu 

Politicile spațiale sprijină competitivitatea sectorului industrial european prin stimularea 

inovării. UE este pe cale să se impună drept lider mondial în ceea ce privește furnizarea de 

volume mari de date datorită programului Copernicus. Combinarea datelor spațiale cu 

tehnologiile digitale și cu alte surse de date oferă numeroase oportunități de afaceri tuturor 

statelor membre.  

Spațiul facilitează dezvoltarea unui evantai larg de activități industriale și tehnologice. 

Implicațiile activităților spațiale sprijină evoluțiile din alte sectoare (de exemplu, senzorii 

digitali utilizați în prezent în telefoanele noastre mobile au fost concepuți inițial pentru 

aplicațiile spațiale). Datele și serviciile spațiale permit dezvoltarea de noi produse și servicii (de 

exemplu, tranzacțiile financiare utilizează timbrele temporale furnizate de sistemele de 

navigație prin satelit, datele de observare a Pământului permit evaluarea stării culturilor și 

formularea de predicții privind producția, EGNOS contribuie la aterizarea mai sigură a 

aeronavelor). Politica spațială poate aduce beneficii în multe sectoare ale economiei noastre, de 

la agricultură la aviație sau pescuit, de la serviciile de gestionare a situațiilor de urgență la 

acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. 

Un obiectiv-cheie al politicii spațiale a UE este de a maximiza beneficiile pe care Programul 

spațial european le poate aduce cetățenilor noștri. Prin urmare, acțiunile noastre ar trebui să 

vizeze două obiective: 1) crearea unui ecosistem care să îi sprijine pe întreprinzători, indiferent 

de dimensiunea companiilor lor, de exemplu, prin intermediul inițiativei „Startupuri spațiale 

competitive pentru inovare” (CASSINI), care vizează extinderea „ecosistemului spațial”, 

sporirea numărului de startupuri europene active în domeniul spațial și atragerea mai multor 

investiții private în companiile în curs de extindere și 2) promovarea utilizării datelor și a 

serviciilor furnizate de componentele Programului spațial al UE. 

Un obiectiv-cheie al politicii spațiale a UE este de a asigura faptul că cetățenii europeni 

utilizează tehnologiile create de Programul spațial al UE (Galileo, EGNOS, Copernicus), iar 

una dintre prioritățile mele principale va fi de a încuraja penetrarea mai puternică pe piață a 

serviciilor oferite de aceste tehnologii. În prezent, există numeroase activități care au drept 

obiectiv sprijinirea utilizării aplicațiilor și a serviciilor spațiale europene. Intenționez să extind 

și să consolidez astfel de activități, de exemplu, analizând în ce măsură ar fi posibil să folosim 

arhivele Copernicus pentru descoperirea automată astfel încât acestea să fie refolosite pentru a 

stimula dezvoltarea în domeniul IA, să integrăm mai multe produse spațiale bazate pe analiza 

datelor în procesele de achiziții publice pentru elaborarea de politici, să consolidăm 

standardizarea aplicațiilor Galileo și EGNOS etc. Agenția pentru Programul spațial al UE, cu 

sediul la Praga, va juca un rol esențial în asigurarea unei penetrări mai puternice pe piață a 

datelor și a serviciilor furnizate de componentele Programului spațial al UE. 

În plus, dezvoltarea programelor spațiale contribuie la apariția unui nou ecosistem în sectorul 

din aval. Prin furnizarea gratuită de date și servicii, Copernicus, Galileo și EGNOS favorizează 

crearea de noi modele de afaceri și dezvoltarea de inovații disruptive de către antreprenori, 

IMM-uri și startupuri.  

Tehnologii cuantice 

Având în vedere importanța pe care o are încrederea în sistemele noastre informatice pentru 

economiile și societățile noastre, este esențial ca Europa să investească în dezvoltarea de 

criptografie de următoarea generație. Acest lucru este deosebit de relevant deoarece știm că se 
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pot dezvolta metode sigure de criptare prin utilizarea proprietăților cuantice (în special, a 

distribuției cuantice a cheilor). Acestea ar avea avantajul suplimentar de a fi viabile pe termen 

lung, întrucât ar fi imposibil de spart.  

În următorul deceniu vom fi martorii dezvoltării unor tehnologii-cheie bazate pe fizica cuantică, 

de la comunicarea cuantică la informatica cuantică și metrologia cuantică. Va fi esențial pentru 

prosperitatea și securitatea sa pe termen lung ca Europa să fie prezentă în lanțurile valorice ale 

acestor tehnologii, de îndată ce acestea vor fi introduse pe piață. În acest scop, Europa va trebui 

să își valorifice excelența în cercetarea în domeniul fizicii cuantice în componenta de 

implementare comercială.  

A fost lansată recent o nouă inițiativă emblematică denumită „infrastructura de comunicații 

cuantice”, bazată pe conceptul de distribuție cuantică a cheilor. Intenționez să sprijin în 

continuare punerea sa în aplicare, în strânsă cooperare cu statele membre ale Agenției Spațiale 

Europene. 

Legătura dintre spațiu, apărare și securitate 

Spațiul reprezintă un atu strategic pentru Europa. Este important atât din perspectiva industriei, 

cât și din perspectiva autonomiei strategice a UE. Într-adevăr, există o „legătură esențială între 

spațiu, apărare și securitate”. 

Spațiul este un element pe care se bazează securitatea. Actorii din domeniul apărării se bazează, 

printre altele, pe servicii spațiale, cum ar fi sistemele de poziționare globală, comunicațiile prin 

satelit sau supravegherea spațială. Tehnologiile spațiale și de apărare și baza lor industrială din 

UE se suprapun în mare măsură. Ambele au nevoie de fonduri publice pentru dezvoltare și 

cercetare pentru a permite menținerea expertizei și a capacităților industriale. Industriile de 

apărare și spațială se confruntă cu o concurență fără precedent la nivel mondial și cu provocări 

tehnologice majore legate de apariția tehnologiilor de vârf (din domeniul roboticii, inteligenței 

artificiale, informaticii etc.). Încercând să identificăm sinergiile și domeniile de confluență și 

de îmbogățire reciprocă dintre spațiu și apărare în programele UE, intenționăm să utilizăm mai 

eficient resursele și tehnologiile pe care le avem.  

Spațiul este un instrument important pentru actorii din domeniul securității, pentru armată, 

poliție, protecția civilă, serviciile de intervenție în situații de urgență, entitățile cu competențe 

în domeniul gestionării frontierelor etc. Programele spațiale existente Galileo și Copernicus 

includ deja servicii legate de securitate, cum ar fi serviciile Copernicus de securitate și de 

urgență, în special Serviciul public reglementat al sistemului Galileo, care poate fi utilizat de 

guverne pentru serviciile de urgență, operațiunile de menținere a păcii și gestionarea crizelor. 

Voi sprijini statele membre în eforturilor lor de a asigura utilizarea pe scară mai largă a acestor 

servicii.  

În următorul cadru financiar multianual (CFM 2021-2027), comunicațiile guvernamentale prin 

satelit vor furniza comunicații securizate prin satelit actorilor din domeniul securității.  

Vom continua să identificăm domeniile prioritare care ar putea beneficia de finanțare din partea 

Fondului european de apărare, astfel încât să îmbunătățim legătura esențială dintre spațiu, 

apărare și securitate. Printre acestea s-ar putea număra cunoașterea situației spațiale și 

capacitățile de alertă timpurie, precum și capacitățile de poziționare, de navigație și de 

sincronizare și cele de comunicare prin satelit.  
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Asigurarea unei legături mai bune între spațiu, apărare și securitate nu înseamnă că UE va 

modifica dimensiunea civilă a investițiilor sale în domeniul spațial. Va fi menținut și aprofundat 

caracterul civil al investițiilor UE pentru a putea beneficia pe deplin de avantajele pe care le 

oferă tehnologiile și serviciile spațiale pentru creșterea inteligentă, precum și pentru bunăstarea 

cetățenilor în viața lor de zi cu zi printr-o paletă largă de aplicații spațiale.  

- În orientările sale politice, președinta aleasă și-a exprimat intenția de a consolida Fondul 

european de apărare (FEA) pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea capacităților. Ce 

măsuri concrete, inclusiv de ordin financiar, intenționați să adoptați pentru a consolida 

FEA? Cum intenționați să vă asigurați că fondul va promova cooperarea între companii 

și state din întreaga Uniune și va facilita crearea unor noi rețele de cooperare, inclusiv a 

celor care implică IMM-uri? 

Se dorește ca Fondul european de apărare să contribuie la dezvoltarea unei piețe interne a 

serviciilor de apărare funcționale. Prima mea provocare va fi să mă asigur că atât Consiliul, cât 

și Parlamentul sunt fi de acord cu finanțarea acestui nou instrument. 

A doua provocare va fi să veghez la executarea cu succes a acestui fond, începând cu definirea 

unei viziuni coerente și strategice cu privire la acțiunile care urmează să fie finanțate din Fondul 

european de apărare. Fondul trebuie să atragă proiectele care vor contribui la autonomia 

strategică a Europei în viitor. Intenționez să ofer o orientare strategică cu privire la prioritățile 

de finanțare. Desigur, voi informa sistematic Parlamentul European cu privire la aceste discuții.  

A treia provocare va fi de a asigura coerența cu alte inițiative ale UE din domeniul apărării, cum 

ar fi cooperarea structurată permanentă în domeniul apărării (PESCO) și planul de dezvoltare a 

capabilităților (CDP), care țin de responsabilitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

politica externă și de securitate externă/ vicepreședintelui Josep Borrell. La fel ca programul 

său pilot derulat în contextul actualului cadru financiar multianual (Programul european de 

dezvoltare industrială în domeniul apărării), Regulamentul privind FEA prevede un bonus de 

10 % pentru proiectele selectate care sunt și executate în cadrul PESCO. Acest stimulent major 

arată nivelul angajamentului nostru în direcția asigurării coerenței în domeniul apărării. 

În al patrulea rând, voi monitoriza atent modul în care este executat FEA, în special din 

perspectiva participării întreprinderilor mici și mijlocii, dar și a altor companii care sunt noi în 

sectorul apărării. Se prevăd fonduri suplimentare pentru a încuraja participarea IMM-urilor 

împreună cu companiile mari. Doresc, de asemenea, să explorez și să exploatez sinergiile dintre 

politicile civile și sectoriale (inclusiv în domeniul spațial) și politicile de apărare. 

Ar trebui exploatate pe deplin și alte instrumente legislative care vizează îmbunătățirea pieței 

interne a apărării. Este cazul Directivei privind achizițiile în domeniul apărării și al Directivei 

privind transferurile intracomunitare de produse din domeniul apărării. Doresc ca aceste acte 

legislative să devină mai eficace și ca statele membre să le aplice integral și în mod uniform. 

- În plus, cum veți asigura punerea în aplicare deplină și efectivă a legislației existente în 

cadrul portofoliului dumneavoastră, în special în ceea ce privește piața unică digitală? Ce 

mijloace și măsuri concrete veți aplica pentru a asigura punerea în aplicare și asigurarea 

respectării acquis-ului UE de către statele membre?  

Punerea în aplicare și aplicarea corectă a normelor privind piața unică se vor număra printre 

principalele mele priorități. Piața unică se bazează pe norme asupra căror am căzut de acord 

împreună: doar respectând aceste norme vom avea o piață unică funcțională, atât pentru 
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serviciile digitale, cât și pentru cele offline. O punere în aplicare ambițioasă a normelor 

convenite oferă un potențial semnificativ în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și 

creșterea economică, care este estimată, în cazul Directivei privind serviciile, la 1,6 % din PIB-

ul UE.  

În ceea ce privește piața unică digitală, Comisia precedentă a adoptat 28 de instrumente 

legislative. Este esențial ca aceste noi acte juridice să fie acum puse integral în aplicare și să se 

asigure respectarea lor deplină. Companiile și cetățenii europeni trebuie să beneficieze de toate 

avantajele oferite de acest nou cadru, fie că e vorba de sfârșitul geoblocării nejustificate, de 

drepturile de autor, de serviciile mass-media audiovizuale, de fluxul liber al datelor fără caracter 

personal sau de consolidarea securității cibernetice. 

Deși Comisia și statele membre au fiecare responsabilitățile proprii în ceea ce privește punerea 

în aplicare și asigurarea respectării dreptului UE, asigurarea faptului că legislația UE este pusă 

în aplicare integral și în mod eficace este o responsabilitate comună. Părțile interesate, cum ar 

fi cetățenii, întreprinderile și autoritățile publice, ar trebui să fie, la rândul lor, implicate în acest 

proces, după caz. Orientările privind economia colaborativă, elaborate anterior de Comisie în 

consultare cu statele membre și cu părțile interesate, reprezintă un exemplu de efort comun de 

îmbunătățire a aplicării legislației UE într-un anumit context. Un alt exemplu îl constituie cele 

mai bune practici identificate de Comisie împreună cu statele membre în ceea ce privește 

reglementarea serviciilor cu amănuntul.  

Serviciile pe care le voi coordona vor oferi sprijin deplin statelor membre și părților interesate 

în vederea asigurării aplicării consecvente a legislației UE nou adoptate. Un exemplu concret 

în acest sens este noul regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru 

întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online (P2B), primul regulament 

orizontal care reglementează platformele online. Obligațiile proporționale impuse de acest 

regulament trebuie să fie aplicate și respectate în mod corespunzător, astfel încât să fie 

maximizate efectele lor pozitive asupra economiei platformelor europene și să se instituie cu 

adevărat un climat bazat de încredere, echitate și transparență. Tot astfel, în ceea ce privește 

geoblocarea nejustificată, vom continua să oferim asistență autorităților naționale implicate în 

aplicarea Regulamentului privind geoblocarea. Operaționalizarea portalului digital unic, care a 

fost convenit de curând, va fi un alt obiectiv important care necesită o cooperare strânsă între 

Comisie și statele membre și implică mai multe administrații diferite de la nivel național, 

regional și local. 

Dacă voi primi semne clare, din partea pieței sau din alte surse, că normele nu sunt puse în 

aplicare în mod corespunzător sau nu se asigură în mod corespunzător respectarea lor, nu voi 

ezita să iau măsuri pentru a asigura conformitatea cu aceste norme. Comisia este gardianul 

tratatelor UE și, în această calitate, trebuie să ia măsuri de asigurare a respectării legii atunci 

când consideră că astfel de măsuri sunt necesare și adecvate. 

 

2. Cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, coordonarea eficientă cu 

ceilalți comisari responsabili de domenii de politică având un impact asupra portofoliului 

dumneavoastră, sau care sunt afectate de acesta, și în special cu vicepreședintele executiv 

pentru o Europă pregătită pentru era digitală și cu vicepreședintele executiv pentru o 

economie în serviciul cetățenilor? Cum veți asigura personal buna calitate a propunerilor 

legislative, transparența deplină a activităților de lobby (care vă vizează pe 

dumneavoastră și serviciile dumneavoastră), precum și o consultare coerentă și 

echilibrată a tuturor părților interesate, ținând cont, de asemenea, de necesitatea de a 
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efectua evaluări detaliate ale impactului, mai ales în ceea ce privește impactul întregii 

legislații asupra IMM-urilor? 

Cooperarea între politici  

Voi lucra în strânsă colaborare cu toți colegii din cadrul colegiului pentru a asigura îndeplinirea 

priorităților politice stabilite în orientările politice ale președintei alese. Dat fiind caracterul 

transversal al portofoliului pieței unice, voi colabora îndeaproape cu numeroșii membri ai 

colegiului care vor fi implicați în aceste chestiuni. 

De exemplu, voi colabora strâns cu vicepreședintele executiv desemnat pentru o Europă 

pregătită pentru era digitală și cu vicepreședintele executiv desemnat pentru o economie în 

serviciul cetățenilor pentru a elabora o nouă strategie pe termen lung privind viitorul industrial 

al UE. Aceasta va fi o strategie integrată, care va asigura coerența și sinergiile dintre diferitele 

politici, acoperind toate aspectele care afectează sectorul industrial și competitivitatea acestuia, 

fie pe plan intern, pe piața unică, fie pe plan extern. Va trebui să mobilizăm toate politicile și 

instrumentele noastre, de la investiții și achiziții publice la comerț, competențe, inovare și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), implicându-i în acest efort pe mulți dintre 

membrii colegiului. În aceeași logică, atunci când vor contribui la strategia privind IMM-urile 

anunțată de președinta aleasă, mulți colegi vor fi implicați în diferitele aspecte ale unei strategii 

holistice.  

Voi lucra sub îndrumarea vicepreședintelui executiv desemnat pentru o Europă pregătită pentru 

era digitală în vederea pregătirii unor inițiative-cheie în domeniul digital, cum ar fi Legea 

privind serviciile digitale și cadrul european privind inteligența artificială. 

O altă provocare va fi de a asigura coerența cu alte inițiative ale UE din domeniul apărării, cum 

ar fi cooperarea structurată permanentă în domeniul apărării (PESCO) și planul de dezvoltare a 

capabilităților, care țin de responsabilitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica 

externă și de securitate externă/ vicepreședintelui Josep Borrell. 

O mai bună reglementare 

Voi acționa cu respectarea deplină a dispozițiilor programului REFIT al Comisiei și a 

Orientărilor privind o mai bună reglementare. Cred că accentul pus pe transparență, pe date 

factuale și pe incluziune ar trebui să joace un rol esențial în sporirea legitimității acțiunii UE. 

De aceea, mă voi asigura că serviciile pe care le voi coordona vor continua:  

- să informeze în mod transparent deputații și publicul larg cu privire la inițiativele aflate 

în pregătire;  

- să evalueze rezultatele legislației existente înainte de a propune noi norme;  

- să poarte sistematic consultări cu deputații din Parlamentul European, cu reprezentanții 

statelor membre și cu toate părțile interesate;  

- să informeze în mod transparent cu privire la feedbackul primit și  

- să efectueze evaluări detaliate ale impactului care vor fi analizate în mod sistematic de 

către Comitetul de analiză a reglementării.  
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În ceea ce privește aspectul esențial al transparenței, împreună cu serviciile pe care le voi 

coordona voi utiliza cu conștiinciozitate registrul de transparență atunci când voi fi abordată de 

către o parte interesată, precum și pentru a facilita, ori de câte ori este posibil, accesul publicului 

la documente. 

Impactul întregii legislații propuse asupra IMM-urilor 

Am convingerea că trebuie să depunem eforturi susținute pentru a evita impunerea unor sarcini 

disproporționate IMM-urilor. Prin urmare, mă voi asigura că serviciile pe care le voi coordona 

vor aplica principiile testului IMM atunci când vor efectua evaluări ale impactului. În plus, 

feedbackul din partea IMM-urilor, în special prin intermediul rețelei reprezentanților IMM-

urilor, va reprezenta o contribuție importantă la evaluarea ex post. 

 

3. Cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, cooperarea consolidată 

cu Comisia ITRE? Ce măsuri concrete veți lua pentru a vă asigura că Comisia ITRE 

primește, în timp util și în mod proactiv, aceleași informații ca și Consiliul și statele 

membre în ceea ce privește inițiativele legislative planificate sau alte inițiative majore? 

Cum veți facilita examinarea de către Comisia ITRE a procedurilor legislative și 

nelegislative, furnizând într-un stadiu incipient toate informațiile necesare referitoare la 

pregătirea actelor legislative, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, și cum 

veți facilita monitorizarea punerii lor în aplicare? Cum intenționați să vă asigurați că 

ITRE este informată și implicată în mod corespunzător în legătură cu orice acorduri 

internaționale în domeniul dumneavoastră de politică? 

În calitate de fost deputat în Parlamentul European, sunt convinsă de importanța crucială a 

construirii unei relații între Comisia Europeană și Parlamentul European bazate pe cooperare, 

încredere și transparență. 

Prin urmare, voi colabora cu Parlamentul European și cu diferitele sale comisii, inclusiv cu 

ITRE, în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului politic, în cadrul 

procedurilor legislative și nelegislative. 

Intenționez să îi informez periodic pe membrii comisiei, în special pe coordonatorii și raportorii 

competenți pe un anumit dosar, cu privire la propunerile legislative relevante și voi lucra 

îndeaproape cu dumneavoastră într-un spirit deschis și de cooperare pe parcursul întregului 

proces legislativ, de la elaborarea politicilor la acordul final. În conformitate cu orientările 

politice ale președintei alese, sunt deschisă participării la reuniunile comisiilor relevante și la 

trialoguri. Voi asigura implicarea comisiilor parlamentare în orice evoluții majore din domeniile 

aflate în responsabilitatea mea. 

De asemenea, voi încuraja serviciile pe care le voi coordona să colaboreze cu membrii 

comisiilor relevante ale Parlamentului în toate etapele procesului legislativ.  

Sunt ferm hotărâtă să pun în aplicare dispozițiile Acordului interinstituțional privind o mai bună 

legiferare, care este întruchiparea responsabilității noastre comune ca actele legislative ale 

Uniunii să fie de înaltă calitate și să se întemeieze pe principiile unei mai bune reglementări, 

ale transparenței și ale cooperării pe parcursul întregului ciclu legislativ.  

Relația noastră ar trebui să se bazeze pe fluxul de informații în ambele sensuri și pe asistența 

reciprocă. Mai concret, mă voi asigura că se transmit în mod regulat informații comisiilor 
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parlamentare relevante, voi comunica în mod direct cu membrii comisiilor respective și mă voi 

asigura că sunt disponibilă dacă este nevoie pentru întâlniri bilaterale. Mă voi asigura, de 

asemenea, că Parlamentul European este informat sistematic cu privire la ultimele evoluții, în 

special înaintea unor evenimente majore și în etape-cheie ale negocierilor internaționale în 

domeniile aflate în responsabilitatea mea.  

Întrebări adresate de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor: 

1. Fragmentarea pieței interne creează provocări atât pentru consumatori, cât și pentru 

întreprinderi. Ce măsuri/instrumente pe termen lung veți propune pentru a consolida 

piața internă și pentru a vă asigura că normele existente sunt puse în aplicare și respectate 

în mod corespunzător și în timp util, sprijinind competitivitatea întreprinderilor europene 

și aducând beneficii concrete consumatorilor? Având în vedere necesitatea de a asigura 

un echilibru între protecția consumatorilor și simplificările pentru întreprinderi, cum ați 

aborda complexitatea în materie de reglementare și barierele naționale nejustificate, 

normative sau de altă natură, de pe piața internă? 

Pentru a-și putea atinge potențialul maxim, piața unică trebuie să evolueze și să se adapteze 

continuu la provocări precum schimbările climatice, revoluția digitală, globalizarea sau 

schimbările demografice. Consider că piața unică este un instrument important care ne poate 

ajuta să ne îndeplinim obiectivul de a avea o economie aflată în egală măsură în serviciul 

întreprinderilor, al consumatorilor și al lucrătorilor.  

Piața unică trebuie să creeze condițiile necesare pentru ca întreprinderile europene, în special 

microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), să beneficieze de economii de 

scară, să se dezvolte și să își consolideze competitivitatea la nivel mondial.  

Comerțul cu bunuri între țările din UE reprezintă 64 % din volumul total al schimburilor de 

mărfuri ale UE. A avea produse neconforme pe piață este nu numai periculos pentru 

consumatori, dar subminează și șansele de a putea oferi condiții de concurență echitabile 

întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor. Consider consolidarea supravegherii pieței drept una 

dintre principalele mele priorități. Intenționez să continuu un dialog deschis cu partenerii noștri 

din sectorul industrial pentru a mă asigura că dispunem de standarde armonizate care asigură 

intrarea ușoară și fără restricții al întreprinderilor pe piață.  

Sectorul serviciilor reprezintă 71 % din PIB-ul UE și 69 % din locurile de muncă din UE. Cu 

toate acestea, piața unică a serviciilor nu este încă suficient dezvoltată: comerțul intra-UE cu 

servicii reprezintă doar o treime din comerțul cu mărfuri între țările UE. În același timp, lanțurile 

complexe de aprovizionare cu bunuri depind din ce în ce mai mult de sectorul serviciilor 

(fenomenul „servicializării”), iar digitalizarea duce la apariția unor noi modele de furnizare de 

servicii. Prin urmare, existența unor piețe ale serviciilor mai bine integrate este benefică pentru 

întreaga economie. Voi acționa așadar în vederea unei integrări mai aprofundate a pieței unice, 

inclusiv în domeniul serviciilor și, pentru aceasta, voi veghea inclusiv la o mai bună punere în 

aplicare a Directivei privind serviciile.  

Va fi esențial să asigurăm un just echilibru între protejarea consumatorilor și simplificările 

acordate întreprinderilor. Aștept cu interes să colaborez îndeaproape cu alți membri ai 

colegiului, în special cu comisarul desemnat pentru justiție, pentru a asigura coordonarea 

necesară între serviciile noastre.  
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Persistă încă unele obstacole în calea funcționării corespunzătoare a pieței unice și apar noi 

obstacole. Îndeplinirea obiectivului pieței unice pe teren este o responsabilitate comună a 

Comisiei și a statelor membre. Sunt hotărâtă să sprijin statele membre să își îmbunătățească 

capacitatea de a asigura respectarea legislației UE. Consider că, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, se poate face mai mult la nivelul statelor membre, într-un mod mai rapid și mai 

aproape de cetățeni și de întreprinderi. Obiectivul meu este de a lucra în parteneriat cu statele 

membre pentru a realiza acest lucru. Cu toate acestea, dacă este necesar, nu voi ezita să iau 

măsurile care se impun astfel încât să asigur respectarea legislației UE. 

 

2. Ce măsuri prevedeți în domeniul liberei circulații a mărfurilor, ținând cont și de 

legislația recent adoptată privind recunoașterea reciprocă și supravegherea pieței 

produselor? În acest sens, care sunt planurile dumneavoastră pentru a vă asigura că 

legislația UE privind mărfurile este adecvată pentru era digitală, pentru a valorifica 

beneficiile și a aborda provocările create de progresul tehnic în domeniul digitalizării, 

cum ar fi cele legate de inteligența artificială, prevenind, totodată, circulația pe piața UE 

a produselor neconforme sau nesigure, oferind consumatorilor informații detaliate în 

acest sens și asigurând condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi? 

Regulamentul privind recunoașterea reciprocă va garanta faptul că întreprinderile și 

consumatorii vor putea avea cu ușurință acces la informațiile relevante privind normele 

naționale aplicabile produselor. Regulamentul privind supravegherea pieței și conformitatea 

produselor modernizează măsurile de asigurare a respectării legislației, abordând problema 

produselor vândute online și asigurând o mai bună cooperare între autoritățile competente. 

Aceasta este o evoluție pozitivă pentru piața unică a bunurilor. Produsele neconforme sunt nu 

numai periculoase pentru consumatori, dar subminează și șansele de a putea oferi condiții de 

concurență echitabile întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor. În 2017 nu mai puțin de 32 % din 

jucării, 58 % din produsele electronice, 47 % din produsele pentru construcții și 40 % din 

echipamentele individuale de protecție nu îndeplineau încă cerințele în materie de siguranță sau 

de informare a consumatorilor prevăzute de legislația UE. Sunt convinsă că pachetul privind 

mărfurile care a fost adoptat recent reprezintă un pas important înainte. În ceea ce privește 

supravegherea pieței, voi sprijini înființarea Rețelei UE pentru conformitatea produselor pentru 

a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile naționale, pentru a le permite să își consolideze 

capacitățile și pentru a organiza acțiuni de supraveghere la nivelul UE. 

Voi lucra în parteneriat cu statele membre pentru a asigura o mai bună aplicare a principiului 

recunoașterii reciproce. În plus, întreprinderile vor putea recurge la o procedură alternativă de 

soluționare a problemelor, bazată pe SOLVIT, prin care centrele SOLVIT pot solicita avizul 

Comisiei.  

Inteligența artificială ne poate fi utilă în multe sectoare ale economiei, cum ar fi sănătatea, 

transporturile, comunicarea și educația. Prin urmare, intenționăm să prezentăm, în primele 100 

de zile ale noii Comisii, propuneri care să dezvolte abordarea europeană privind inteligența 

artificială. Obiectivul nostru este de a promova utilizarea aplicațiilor bazate pe inteligența 

artificială. Trebuie să ne asigurăm că implementarea unor astfel de aplicații în produse și 

servicii se face cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și că putem avea încredere 

(din punct de vedere juridic, etic și al robusteții) în astfel de aplicații pe piața unică. Această 

abordare trebuie să ofere claritate în materie de reglementare, să inspire încredere și să ofere 

stimulente pentru realizarea de investiții în sectorul industrial european. Abordarea ar trebui să 

favorizeze, de asemenea, dezvoltarea inteligenței artificiale și penetrarea sa pe scară largă în 
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Uniune, protejând totodată capacitatea de inovare a Europei. Ca parte a abordării noastre 

privind un cadru global pentru inteligența artificială, vom asigura un nivel uniform de protecție 

pentru toți consumatorii, indiferent dacă utilizează produse tradiționale sau produse inteligente, 

bazate pe tehnologii digitale (de exemplu, frigidere inteligente, ceasuri inteligente, asistenți 

virtuali care folosesc funcția de recunoaștere vocală).  

Având în vedere complexitatea aspectelor de care trebuie să ținem seama, va fi necesară o 

consultare amplă și detaliată cu toate părțile interesate, inclusiv cu cele care au participat la 

proiectul-pilot privind punerea în aplicare a orientărilor în materie de etică elaborate de grupul 

de experți la nivel înalt. Orice inițiativă legislativă din acest domeniu se va baza, prin urmare, 

pe o analiză solidă, bazată pe date concrete și pe un dialog la care vor putea să participe toate 

părțile interesate. Vom analiza cu atenție impactul pe care inițiativa respectivă îl poate avea în 

toate domeniile și ne vom asigura că noile norme au un domeniu de aplicare bine delimitat, sunt 

proporționale, ușor de respectat și nu presupun formalități administrative inutile. 

Consolidarea securității cibernetice a produselor digitale este de extrem de importantă în 

condițiile în care numărul dispozitivelor conectate (internetul obiectelor) care intră pe piață este 

de ordinul miliardelor. Dacă totul este conectat, un incident poate afecta întregul sistem, ceea 

ce poate avea consecințe economice și sociale grave. Intenționez să duc mai departe inițiativele 

lansate în temeiul Legii privind securitatea cibernetică și să implementez sisteme de certificare 

a securității cibernetice în domenii prioritare precum 5G, tehnologiile de cloud și dispozitivele 

conectate. În strânsă cooperare cu părțile interesate relevante, Agenția UE pentru Securitate 

Cibernetică (ENISA) și statele membre, voi reanaliza în timp util necesitatea ca anumite 

categorii de produse să fie certificate în mod obligatoriu, în conformitate cu dispozițiile Legii 

privind securitatea cibernetică. După o analiză detaliată a cadrului nostru în materie de 

proprietate intelectuală, voi evalua în ce măsura acesta este în continuare coerent, adaptat erei 

digitale și util pentru susținerea competitivității noastre.  

3. Ce inițiative politice concrete și măsuri de punere în aplicare veți propune pentru a 

îmbunătăți piața unică a serviciilor, inclusiv a serviciilor și calificărilor profesionale, a 

serviciilor economiei colaborative, a serviciilor și achizițiilor publice, în special având în 

vedere oportunitățile oferite de tehnologiile digitale, pentru a reduce sarcina 

administrativă nejustificată, a promova antreprenoriatul și a face sectorul european al 

serviciilor competitiv la nivel mondial în următoarele decenii? Dat fiind că 

productivitatea și creșterea economică europeană sunt strâns legate de sectorul 

serviciilor, ce acțiuni ambițioase veți întreprinde pentru a promova libera circulație a 

serviciilor digitale și dezvoltarea unor servicii fiabile bazate pe IA?  

Îmbunătățirea funcționării pieței unice a serviciilor, care este de departe cel mai mare sector al 

economiei UE, oferă un potențial semnificativ de creștere economică și de creare de locuri de 

muncă, precum și de consolidare a rolului Europei în lume. Doresc ca piața unică a UE în 

domeniul serviciilor să își atingă pe deplin potențialul și să se adapteze la economia modernă, 

rămânând totodată fidelă modelelor noastre sociale. Voi pune accentul pe domeniile în care UE 

poate aduce valoare adăugată și modificări importante. 

În primul rând, dispunem de o serie de instrumente care pot facilita funcționarea pieței unice a 

serviciilor, inclusiv libera circulație a membrilor diferitelor profesii. Mă voi asigura că aceste 

instrumente, în special Directiva privind serviciile și Directiva privind recunoașterea 

calificărilor profesionale, își ating pe deplin obiectivele. Pentru aceasta va fi nevoie de o mai 

mare implicare din partea statelor membre. Prin urmare, intenționez să dezvolt și să intensific 
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parteneriatul cu statele membre în vederea unei mai bune puneri în aplicare a normelor 

existente. 

Voi acționa pentru a mă asigura că Directiva privind efectuarea unui test de proporționalitate, 

adoptată recent, și Regulamentul privind portalul digital unic vor fi transpuse și puse în aplicare 

într-un mod ambițios și vor fi aplicate integral. Aceste instrumente se bazează pe un parteneriat 

între statele membre și Comisie în vederea unei mai bune puneri în aplicare a normelor privind 

piața unică. 

Un alt obiectiv pe care îl voi urmări va fi acela al îmbunătățirii recunoașterii calificărilor 

profesionale, în special prin utilizarea unor instrumente digitale precum cardul profesional 

european, o procedură integral electronică pentru recunoașterea transfrontalieră a calificărilor 

profesionale. Deși în prezent acesta este disponibil doar pentru un număr limitat de profesii, 

feedbackul primit până acum a fost pozitiv. Având în vedere potențialul său, sunt nerăbdătoare 

să colaborez cu statele membre și cu membrii diferitelor profesii pentru a extinde și mai mult 

utilizarea sa. 

În al doilea rând, schimburile comerciale prin intermediul platformelor online a devenit o 

componentă-cheie a economiei UE. Peste 1 milion de întreprinderi din UE derulează tranzacții 

comerciale prin intermediul platformelor online. În același timp, trebuie să ne asigurăm că mai 

ales actorii cei mai importanți din acest sector aplică regulile și nu profită în folosul propriu de 

dependența sporită a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de aceste servicii. Comisia 

precedentă a luat măsuri importante în acest sens, inclusiv prin Regulamentul recent adoptat 

privind relațiile dintre platforme și întreprinderi, primul regulament global privind platformele 

online. Voi face o prioritate din asigurarea respectării eficace a acestui regulament. 

Prin Legea privind serviciile digitale, doresc să consolidez piața unică pentru libera circulație 

și libera stabilire a serviciilor digitale în Uniune. Aceasta va aborda, în mod armonizat, 

provocările de la nivelul UE, cum ar fi combaterea conținutului ilegal online, asigurarea 

clarității și a previzibilității necesare a cadrului legislativ și a responsabilităților care pot fi 

impuse în mod rezonabil furnizorilor de servicii online relevanți. Serviciile digitale nu cunosc 

frontiere – adoptarea de acțiuni la nivel european este, așadar, importantă pentru a se evita 

fragmentarea și crearea unei pletore de norme naționale. Vom crea astfel condiții favorabile 

pentru dezvoltarea platformelor europene și a serviciilor digitale precum serviciile de 

infrastructură de tip cloud sau serviciile de găzduire web. 

În al treilea rând, economia colaborativă se bucură de un interes puternic din partea 

consumatorilor în UE și creează multe oportunități pentru cetățeni în calitate de antreprenori și 

consumatori. Economia colaborativă ridică și probleme și preocupări importante la nivelul 

politicilor, inclusiv în ceea ce privește condițiile de muncă, asigurarea respectării normelor 

existente și protejarea obiectivelor de interes public. Voi depune eforturi pentru a mă asigura 

că economia colaborativă se dezvoltă într-o manieră durabilă și responsabilă.  

Este esențial să existe un cadru de reglementare solid privind inteligența artificială, care să 

garanteze faptul că dezvoltarea și implementarea sistemelor de inteligență artificială în produse 

și servicii se realizează cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și că putem avea 

încredere (din punct de vedere juridic, etic și al robusteții) în aceste sisteme pe piața unică a 

UE. O astfel de abordare va oferi claritate în materie de reglementare, va inspira încredere, va 

oferi un avantaj competitiv și va stimula realizarea de investiții în sectorul industrial european. 

Acest cadru privind inteligența artificială va consolida și va completa corpusul cuprinzător de 

legislație în materie de siguranță de care dispune UE în prezent. Având în vedere că va exista o 
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întrepătrundere tot mai mare între inteligența artificială și toate celelalte tehnologii digitale, 

care, la rândul lor, vor fi integrate din ce în ce mai mult în tot felul de activități economice și 

servicii, barierele normative transfrontaliere în materie de inteligență artificială ar putea afecta 

grav întreaga piață unică. Prin urmare, este imperativ ca politica europeană în materie de 

inteligență artificială să împiedice adoptarea unei abordări în mod inutil fragmentate. 

În ceea ce privește transformarea digitală a serviciilor publice, voi utiliza toate instrumentele 

disponibile la nivel european pentru a ajuta administrațiile publice naționale, locale și regionale 

din întreaga Europă să fie mai incluzive, mai competitive și mai atente la nevoile cetățenilor. 

Trebuie să ne extindem realizările din ultimii ani în sectoarele în care vor exista avantaje 

relevante pentru cetățenii europeni (de exemplu, în domeniul sănătății digitale), ceea ce va 

presupune o colaborare strânsă cu membrii relevanți ai colegiului.  

În cele din urmă, pentru o mai mare competitivitate și transparență a sectorului public în cadrul 

pieței unice, voi acorda prioritate transformării digitale a sectorului achizițiilor publice. Piața 

achizițiilor publice are un potențial important: valoarea estimată a achizițiilor publice din UE 

este de aproximativ 2 mii de miliarde EUR pe an, ceea ce reprezintă 14 % din PIB-ul UE. Prin 

urmare, voi sprijini achizitorii publici din întreaga UE. Voi sprijini în special punerea în legătură 

a comunităților de practici (cum ar fi achizitorii mari – orașe mari din întreaga UE sau specialiști 

din sectorul sănătății) pentru a-i ajuta să adopte strategii de achiziție mai bune și sisteme de 

achiziții publice care funcționează mai eficient. 


