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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? Care va fi 

contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? 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? 

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? 

  

  

Audierea mea în fața Parlamentului European din octombrie 2014 a fost o experiență de 

neuitat – o descriu de atunci ca pe un examen oral de 3 de ore în care mi-au fost testate 

cunoștințele din întreaga materie, dacă nu și mai mult de atât. Audierile sunt importante 

deoarece reprezintă unicitatea a ceea ce am creat împreună: un sistem democratic în cadrul 

căruia alegătorii din întreaga Europă își pot vota candidatul preferat să îi reprezinte în 

Parlamentul European. Reprezintă, de asemenea, asigurarea faptului că cei ca mine, care nu 

au fost aleși de alegători, ci numiți de guvernul lor în calitate de membri ai Comisiei, sunt, cu 

toate acestea, verificați și acceptați de către Parlamentul European.  

  

Mi-am început cariera politică acum mai bine de 30 de ani. Am încercat întotdeauna să le dau 

posibilitatea oamenilor să își trăiască viața așa cum doresc – respectând totodată dreptul 

celorlalți de a face același lucru. Mi-am dorit întotdeauna o societate în care noi, ca indivizi, 

să ne putem urmări visele. O societate în care să încercăm împreună să creăm o lume mai 

bună.  

  

Am avut privilegiul de a fi comisară pentru concurență. Din punctul meu de vedere, normele 

de concurență nu au fost instituite deoarece considerăm că, în sine, concurența este un lucru 

bun. Normele de concurență au fost instituite pentru a ne asigura că piața deservește 

consumatorul/clientul și că toate întreprinderile au șanse egale de a avea succes. Aceasta este 

una dintre piesele de puzzle necesare ca în societatea noastră oamenii să poată trăi mai bine. 

  

Acest obiectiv mă motivează și în calitatea mea de politician. Experiența mi-a arătat că nu îți 

poți atinge obiectivele decât muncind în echipă – lucru care este adevărat și în ceea ce 

privește dimensiunea europeană a democrației noastre. Parlamentul, Consiliul și Comisia au 
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roluri diferite, dar trebuie să lucreze împreună, în echipă. Îmi propun să îmi continuu 

activitatea în cadrul Comisiei cu aceeași convingere care m-a călăuzit în munca mea de zi cu 

zi cu normele de concurență din ultimii aproape cinci ani: acela de a ne asigura că avem 

opțiuni. Opțiunea de a găsi un preț mai bun sau de a avea la dispoziție o gamă mai largă de 

produse. De a găsi o calitate mai bună, indiferent ce înseamnă acest lucru pentru noi: un 

autoturism mai fiabil sau o rețea de socializare care ne protejează mai bine datele cu caracter 

personal. Achitându-ne de datoria pe care o avem – de a asigura respectarea normelor de 

concurență prevăzute de tratat – ne aducem contribuția la transformarea Europei într-un loc 

mai echitabil.  

 

Voi face și în continuare tot ceea ce-mi stă în putință pentru a ne îndeplini promisiunea 

fundamentală ca cei mici să fie tratați la fel ca cei mari. Și asta prin faptul că nu vom permite 

să fie hărțuiți, excluși sau exploatați de cei care dețin puterea și care pot avea intenția de a 

abuza de ea. Mă voi asigura că vom crea oportunități pentru a încuraja noile idei și pentru ca 

acestea să fie puse în practică. Că vom crea prosperitate și că le vom oferi oamenilor ocazia 

de a-și realiza visele. 

  

Dorința de a lucra împreună are la bază ambiții mărețe, profunde și vizionare. Am construit 

Uniunea Europeană pe cenușa a două războaie mondiale. I-am demonstrat lumii că am creat 

ceva unic, ce nu era prevăzut în niciun manual și ce nu reprezintă o copie a nimic altceva. Am 

creat o Europă în care putem trăi în pace și într-o relativă prosperitate. Angajamentul nostru 

față de valorile pe care se întemeiază Europa pe care am construit-o, valori precum libertatea, 

echitatea și democrația, ne oferă baza solidă care ar trebui să se reflecte în toate deciziile 

noastre și în agenda noastră strategică, și anume năzuința de a crea o societate mai bună 

pentru noi toți și de a plasa Europa în centrul acțiunii.  

  

În calitate de comisară pentru concurență, una dintre prioritățile mele absolute a fost 

asigurarea diversității în echipele mele și în procesul decizional. Voi proceda astfel și în 

continuare. Îmi voi menține angajamentul de a îmbunătăți echilibrul dintre genuri și de a pune 

în aplicare abordarea integratoare de gen prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispun 

în toate domeniile care intră în sfera mea de competență.   

Admir și respect valorile pe care se întemeiază Europa: respectarea fundamentală a 

autorităților și instituțiilor noastre democratice, statul de drept, egalitatea de tratament, 

proporționalitatea și prosperitatea. Mă angajez să respect cele mai înalte standarde de etică și 

obligațiile prevăzute la articolul 17 alineatul (3) și la articolele 245 și 339 din TFUE, precum 

și Codul de conduită al comisarilor. Nu voi solicita și nu voi accepta instrucțiuni de la nicio 

instituție sau entitate externă. Voi lua în considerare toate interesele aflate în joc, indiferent de 

proveniența lor națională, regională, profesională sau personală. Declarația mea de interese 

este completă și accesibilă publicului și o voi actualiza în cazul în care va interveni vreo 

schimbare. 

  

Consider că independența nu este negociabilă. Voi evita orice situație în care imparțialitatea și 

independența mea ar putea fi puse sub semnul întrebării. O voi informa pe președinta 

Comisiei cu privire la orice situație care ar putea implica un conflict de interese. 
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2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? 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 procedurile în curs, sunteți dispus(ă) să oferiți aceleași 

informații și documente Parlamentului și Consiliului? 

  

  

Viața m-a învățat ce mult contează să știi să îi asculți pe ceilalți. Cred că nu degeaba noi, 

oamenii, avem două urechi, dar o singură gură – și anume pentru că ar trebui să ascultăm mai 

mult decât vorbim. Pentru că pentru a putea purta un dialog este important să ascultăm. Mai 

ales atunci când nu suntem de acord cu punctul de vedere al interlocutorului nostru. Dialogul 

în politică reprezintă o cale pentru luarea deciziilor. Pentru consens. Pentru a încerca să găsim 

un teren comun și soluții cu care să se identifice toată lumea. Democrația înseamnă 

posibilitatea de a-ți exprima opiniile, însă democrația mai înseamnă și să îi asculți pe ceilalți 

când își exprimă punctul de vedere.  

  

În luna mai, un număr mare de alegători europeni și-au spus punctul de vedere. Și anume 

peste jumătate dintre toți alegătorii europeni. Este pentru prima oară din 1994 când s-a 

înregistrat o cifră atât de mare. Trebuie să le arătăm alegătorilor că putem acționa pentru a 

răspunde așteptărilor acestora. Alegând să lucrăm împreună, putem crea o Europă mai bună și 

o lume mai puternică. Avem nevoie la conducerea Europei de oameni care să reflecte Europa. 

Componența următoarei Comisii va ilustra principiul potrivit căruia femeile și bărbații ar 

trebui să fie reprezentați în mod egal la cârma Europei.  

  

Îmi voi asuma responsabilitatea și voi răspunde pentru deciziile luate în cadrul Comisiei în 

calitate de organ colegial. Și vreau să subliniez faptul că îmi voi asuma această răspundere 

dând dovadă de respect față de cetățenii Europei. Am avut deja plăcerea de a vizita toate 

statele membre, dar aștept cu interes să o fac din nou și, de asemenea, să vizitez și alte orașe, 

nu doar capitalele. 

  

Dacă voi fi confirmată în funcție, voi acționa în colaborare deplină cu ceilalți membri ai 

Comisiei, respectând metodele de lucru stabilite de președinta aleasă. Cu serviciile Comisiei 

aflate sub responsabilitatea mea doresc să stabilesc o relație de încredere reciprocă și de 

transparență.  

  

Mai sunt atât de multe lucruri de făcut și trebuie să ne dezvoltăm în continuare viziunea 

politică, astfel încât să ne putem aduce contribuția și să putem lucra în direcția creării unei 

Europe mai bune. A unei Europe pregătite pentru era digitală. A unei Europe datorită căreia 

piețele funcționează mai bine atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi.  

 

Va trebui să ne axăm pe aplicarea efectivă și pe asigurarea respectării dreptului UE la nivel 

național, regional și local pentru a garanta funcționarea de zi cu zi a unei piețe interne fără 

bariere. 
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Concurența va fi esențială pentru ceea ce dorim să creăm, atât în Europa, cât și pentru Europa. 

Politica în domeniul concurenței este esențială pentru succesul agendei noastre pentru 

susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor și pentru găsirea 

celor mai bune soluții pentru combaterea schimbărilor climatice. Acest lucru trebuie să se 

reflecte în strategiile noastre pe termen lung pentru industria și IMM-urile noastre. Va trebui 

să facă parte din modul în care abordăm inteligența artificială și în care ne modernizăm 

normele în materie de răspundere și siguranță pentru platformele, serviciile și produsele 

digitale. Acest lucru va fi, de asemenea, necesar dacă dorim să creăm un nou pact ecologic și 

o politică privind schimbările climatice care să fie reziliente și orientate spre viitor.  

  

Mă angajez să asigur deschidere, echitate și condiții de concurență egale. Pentru cetățeni și 

societate. Mă angajez să susțin condițiile necesare pentru ca tehnologia și digitalizarea să 

evolueze în beneficiul nostru, în calitate de consumatori și cetățeni. În calitate de oameni.  

 

Voi colabora strâns cu Parlamentul European și voi purta un dialog deschis și structurat cu 

acesta. Cred că trebuie să dăm dovadă de transparență cu privire la contextul economic, la 

motivele de politică și la ideile de bază care stau în spatele normelor și deciziilor noastre. Voi 

asigura, de asemenea, o informare regulată a Parlamentului European, în special înainte de 

evenimentele importante și în etapele esențiale ale negocierilor internaționale din domeniile 

care intră în sfera mea de competență.  

  

Președinta aleasă von der Leyen sprijină ideea acordării unui drept de inițiativă pentru 

Parlamentul European. Președinta aleasă s-a angajat ca Comisia pe care o va conduce să dea 

curs, printr-un act legislativ, rezoluțiilor parlamentare adoptate de majoritatea membrilor 

Parlamentului European, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității 

și al unei mai bune legiferări. Subscriu pe deplin acestui obiectiv și mă voi asigura că, în 

domeniile care intră în sfera mea de competență, Comisia va transmite un răspuns la 

rezoluțiile sau la solicitările parlamentare formulate în temeiul articolului 225 din TFUE în 

termen de 3 luni de la adoptarea acestora. 

 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE): 

Prima întrebare  

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

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, inclusiv instrumente 

financiare, aveți în vedere pentru realizarea acestor priorități? Ce măsuri specifice aveți 

în vedere în contextul noii strategii pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei 

și noua strategie pentru IMM-uri menționată în scrisoarea dumneavoastră de misiune? 

Ce măsuri aveți în vedere în ceea ce privește un nou act legislativ privind serviciile 

digitale și legislația privind inteligența artificială în primele 100 de zile? Care ar fi 

conținutul principal și calendarul tuturor inițiativelor dumneavoastră? Cum se vor 

încadra acestea în pactul ecologic european și în obiectivul privind neutralitatea 

climatică până în 2050 la care se face referire în orientările politice pentru viitoarea 

Comisie Europeană? Cum veți aplica în mod concret principiul „One In, One Out” în 

legătură cu propunerile legislative privind inteligența artificială și un nou act legislativ 

privind serviciile digitale? În plus, cum veți asigura punerea în aplicare deplină și 

efectivă a legislației existente în cadrul portofoliului dumneavoastră? Ce mijloace și 
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măsuri concrete veți aplica pentru a asigura punerea în aplicare și asigurarea 

respectării acquis-ului UE de către statele membre? 

Obiective de politică generale  

Prioritatea mea absolută în ceea ce privește o Europă pregătită pentru era digitală este să mă 

asigur că progresul tehnologic și transformarea digitală îi servesc pe cetățeni și răspund 

nevoilor societății. Aceasta înseamnă că trebuie să modelăm transformarea digitală de așa 

manieră încât să ne asigurăm că poate beneficia de ea toată lumea – societatea, consumatorii 

și întreprinderile – și că noile tehnologii servesc valorilor noastre. Trebuie să consolidăm 

poziția de lider a Europei în domeniul digital, recuperând decalajele acolo unde este necesar și 

făcând noi prima mutare în ceea ce privește noile tehnologii. Și trebuie să recunoaștem că 

există doar două tipuri de întreprinderi: cele care sunt deja digitale și cele care vor fi în 

curând. Prin urmare, este vorba cu adevărat de o sarcină orizontală. 

Pentru ca Europa să rămână lider industrial la nivel mondial, va trebui ca industria să își 

accelereze nu numai transformarea digitală, ci și tranziția către o economie neutră din punct 

de vedere climatic. Consider că la baza politicii industriale ar trebui să stea trei principii 

esențiale: politica industrială ar trebui să fie verde, să aducă beneficii tuturor și să se 

întemeieze pe o concurență loială. Politica industrială ar trebui să încurajeze un mediu adecvat 

pentru sprijinirea întreprinderilor europene de toate dimensiunile să își dezvolte sau să își 

consolideze o poziție de lider la nivel mondial în domeniul tehnologiilor curate, construind 

astfel o economie durabilă. Ecologizarea economiei va fi, pe de o parte, o provocare majoră, 

dar, pe de alta, ocazia de a concepe produse și procese de producție inovatoare, precum și de a 

dezvolta economia circulară. 

Întreprinderile europene sunt foarte diverse. Unele sunt mari. Multe dintre ele însă sunt mici. 

Unele sunt start-upuri dinamice și tinere, în timp ce altele au o istorie îndelungată, fiind 

dezvoltate cu succes de-a lungul mai multor decenii. Având acces la o piață integrată vastă, 

care numără o jumătate de miliard de consumatori, toate aceste întreprinderi se pot dezvolta și 

se pot extinde transfrontalier. 

Asigurarea unei piețe unice pe deplin funcționale va constitui, prin urmare, o prioritate majoră 

pentru mine, iar acest obiectiv va presupune și elaborarea unei noi strategii privind IMM-

urile, pentru a aborda provocările specifice cu care se confruntă acestea. Ar putea fi necesară 

revizuirea și ajustarea normelor privind piața unică pentru a asigura faptul că rămân adecvate 

și în era digitală. Pot fi necesare măsuri mai bine orientate pentru sprijinirea tehnologiilor și a 

lanțurilor valorice strategice, care să fie bazate pe principiile deschiderii, diseminării 

cunoștințelor și concentrării pe domeniile în care este nevoie de sprijin.  

Este extrem de important să se asigure condiții de concurență echitabile la nivel mondial, în 

special atunci când concurenții noștri nu sunt supuși acelorași norme în ceea ce privește 

subvențiile de stat. Acesta este motivul pentru care voi depune eforturi în direcția dezvoltării 

instrumentelor adecvate care să garanteze o concurență loială atât pe piața unică, cât și la 

nivel mondial.  

De asemenea, mă angajez să asigur sinergii și interacțiuni între sectorul civil și cel militar, în 

special între industria civilă, industria apărării și cea spațială. Atât spațiul, cât și apărarea au o 

importanță strategică pentru viitorul Europei și sunt, fiecare în parte, sectoare economice 

importante. Și în cazul lor prioritatea mea imediată va fi să colaborez cu comisara pentru piața 
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internă în vederea încheierii cât mai curând posibil a negocierilor privind Fondul european de 

apărare și Programul spațial prevăzute în următorul cadru financiar multianual. 

În toate aceste domenii și pe lângă finalizarea negocierilor privind cadrul financiar multianual, 

mă voi axa în principal pe concretizarea inițiativelor prevăzute în Orientările politice și în 

scrisoarea mea de misiune, așa cum voi explica mai în detaliu în continuare.  

O nouă strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei și noua strategie 

privind IMM-urile  

Una dintre sarcinile mele principale va consta în elaborarea unei strategii pe termen lung 

pentru viitorul industrial al Europei. Voi face acest lucru împreună cu vicepreședintele 

executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor. Pentru a asigura prosperitatea și 

competitivitatea pe termen lung a Uniunii este esențial ca aceasta să aibă o industrie 

înfloritoare. Pentru ca Uniunea să își consolideze poziția de lider economic la nivel mondial, 

industria noastră va trebui să participe la tranziția cauzată de globalizare și digitalizare și la 

tranziția către o economie durabilă și neutră din punct de vedere climatic. În același timp, 

industria noastră ar trebui să contribuie la modelarea acestor evoluții prin crearea de noi 

produse și servicii și prin sprijinirea modelului nostru social european. Aceste provocări 

necesită investiții sporite în cercetare și inovare, inclusiv în tehnologii digitale inovatoare și în 

aplicarea acestora. 

Sunt convinsă că strategia noastră industrială ar trebui să mobilizeze setul de instrumente de 

care dispune UE pentru a sprijini dezvoltarea unor lanțuri valorice și a unor tehnologii 

esențiale, care sunt de importanță strategică pentru Europa. Acestea ar trebui alese pe baza 

unor criterii obiective, și anume deoarece contribuie la suveranitatea tehnologică sau datorită 

faptului că sprijină o gamă largă de sectoare industriale în întreaga Europă. Acestea ar trebui 

să fie deschise, cu adevărat europene, inovatoare și să conducă la diseminarea pe scară largă a 

cunoștințelor. Rolul nostru ar trebui să fie acela de a identifica domeniile în care este nevoie 

de sprijin în cadrul acestor lanțuri valorice strategice și de a le aborda în parteneriat cu statele 

membre și cu toate părțile interesate relevante. 

O altă prioritate ar trebui să fie aprofundarea și modernizarea pieței noastre unice. Piața unică 

este un atu esențial pentru industrie, promovând creșterea acesteia și stimulând inovarea. 

Oferă acces la o piață integrată mare, bazată pe un set unic de norme. Prin faptul că oferă un 

spațiu sigur pentru experimentare și inovare, le permite întreprinderilor să se dezvolte și să se 

extindă. Trebuie să ne asigurăm că piața unică rămâne relevantă. Una dintre sarcinile mele 

principale va fi de a întreprinde măsurile necesare pentru a elimina barierele noi și pe cele 

rămase, adaptând, în același timp, legislația la schimbările aduse de digitalizare. 

IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei europene. Acestea se confruntă cu 

provocări specifice atunci când încearcă să își extindă operațiunile în alte țări din Europa. 

Deși IMM-urile reprezintă o sursă de inovare importantă, ele se confruntă adesea cu dificultăți 

în accesarea finanțării necesare. În plus, le poate fi greu să identifice și să respecte toate 

normele legislative și administrative de la nivel european și național atunci când încearcă să 

își extindă activitatea transfrontalier. De asemenea, întreprinderile nou-înființate și IMM-urile 

europene au nevoie de ajutor pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de acordurile 

comerciale ale UE.  

Pentru a mă asigura că avem o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește eliminarea 

diferitelor obstacole cu care IMM-urile se confruntă în continuare, precum accesul la 
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finanțare, accesul la piețe sau sarcina administrativă, voi coordona, împreună cu 

vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, activitatea cu privire la o 

strategie destinată IMM-urilor care să acopere o gamă largă de măsuri în toate domeniile de 

politică relevante. De exemplu, va trebui să examinăm rolul achizițiilor publice în sprijinirea 

creșterii IMM-urilor. 

Actul legislativ privind serviciile digitale  

Serviciile digitale sunt prezente în toate sectoarele economiei și au devenit un element tot mai 

întâlnit în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Actul legislativ privind serviciile digitale își 

va propune să asigure faptul că platformele digitale și serviciile pe care le oferă acestea 

deservesc cetățenii, și nu invers, și că un ecosistem puternic de actori digitali, inclusiv din 

Europa, se poate dezvolta și poate da roade în toate sectoarele economiei. Pentru atingerea 

acestor obiective ambițioase, orice inițiativă legislativă din acest sector, inclusiv Actul 

legislativ privind serviciile digitale, va trebui să abordeze chestiuni complexe. Printre acestea 

se numără modernizarea normelor noastre privind răspunderea și siguranța pentru platformele, 

serviciile și produsele digitale, tratamentul acordat așa-numiților „lucrători pe platforme 

online”, precum și rolul anumitor platforme în calitate de gardieni pentru utilizatori și pentru 

întreprinderi într-o serie de sectoare-cheie ale economiei digitale. 

 

Având în vedere complexitatea acestor aspecte, ar fi necesară o consultare amplă și 

aprofundată a tuturor părților interesate. Orice inițiativă legislativă în acest domeniu va fi, prin 

urmare, precedată de o analiză solidă bazată pe dovezi și de un dialog incluziv cu părțile 

interesate. Vom analiza cu atenție impactul unor astfel de inițiative în toate domeniile și ne 

vom asigura că noile norme sunt clar orientate, proporționale și ușor de respectat, fără a crea 

birocrație inutilă.  

 

Inteligența artificială 

Inteligența artificială ne poate fi de ajutor în multe sectoare ale economiei, inclusiv în sectorul 

sănătății, al transporturilor, al comunicațiilor și al educației. Aceasta poate permite o 

automatizare la scară largă a unor decizii și procese, ceea ce poate duce la o creștere 

exponențială a calității, eficienței și productivității. Va avea un impact asupra multor aspecte 

ale vieții noastre, de la automobilele autonome la îmbunătățirea procedurilor medicale. În 

același timp, această tehnologie, care se bazează pe algoritmi care învață și se îmbunătățesc 

singuri, poate ridica multe probleme de politică, ca de exemplu în materie de răspundere sau 

de acceptare socială. În acest context, președinta aleasă mi-a încredințat responsabilitatea de a 

coordona activitatea cu privire la o abordare europeană privind inteligența artificială, inclusiv 

cu privire la implicațiile sale umane și etice. Acest efort va fi integrat în cadrul mai larg de 

lucru privind politica industrială și suveranitatea tehnologică, întrucât trebuie să ne asigurăm 

că cetățenii și întreprinderile europene pot profita de avantajele acestei tehnologii și pot 

modela dezvoltarea acesteia. Activitatea noastră se va baza, de asemenea, pe ceea ce s-a 

realizat deja în materie de politică, în special pe orientările etice adoptate în iunie 2019, care 

sunt în prezent în curs de testare.  

Prin urmare, intenția noastră este ca în primele 100 de zile ale noii Comisii să prezentăm 

propuneri care să stabilească abordarea europeană privind inteligența artificială.  

Obiectivul nostru este de a promova utilizarea aplicațiilor bazate pe inteligența artificială. 

Trebuie să ne asigurăm că implementarea sa în produse și servicii este realizată cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale și funcționează într-un mod ce insuflă încredere (legal, etic 
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și robust) în întreaga piață unică. Această abordare va trebui să ofere claritate în materie de 

reglementare, să inspire încredere și să stimuleze investițiile în industria europeană. Aceasta 

ar trebui să îmbunătățească dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în UE, protejând în 

același timp capacitatea de inovare a Europei. În cadrul abordării noastre privind un cadru 

general pentru inteligența artificială, vom revizui, de asemenea, legislația existentă în materie 

de siguranță și de răspundere aplicabilă produselor și serviciilor. Acest lucru va asigura, în 

special, faptul că consumatorii beneficiază de aceleași niveluri de protecție, indiferent dacă 

utilizează produse tradiționale sau produse inteligente, digitalizate (de exemplu, frigidere 

inteligente, ceasuri inteligente, asistenți virtuali controlați vocal).  

Având în vedere complexitatea aspectelor în cauză, va fi necesară o consultare amplă și 

aprofundată a tuturor părților interesate, inclusiv a celor care au participat la proiectul-pilot 

privind punerea în aplicare a orientărilor privind etica elaborate de grupul de experți la nivel 

înalt. Vom analiza cu atenție impactul unor astfel de inițiative în toate domeniile și ne vom 

asigura că noile norme sunt clar orientate, proporționale și ușor de respectat, fără a crea 

birocrație inutilă.  

Legăturile cu Pactul ecologic european și cu obiectivul privind obținerea neutralității 

climatice până în 2050  

Strategia noastră industrială europeană trebuie să completeze tranziția către o economie neutră 

din punct de vedere climatic și durabilă. Promovarea utilizării inteligenței artificiale, de 

exemplu, poate avea o contribuție importantă la o economie neutră din punct de vedere 

climatic prin îmbunătățirea stocării energiei, prin creșterea eficienței energetice a produselor 

și serviciilor sau prin optimizarea alegerii siturilor adecvate pentru producția de energie din 

surse regenerabile. În acest mod, noua strategie privind industria va contribui la realizarea 

obiectivelor Pactului ecologic european.  

Principiul compensării („One In, One Out”) 

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

individual, nu le pot oferi. 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 echivalentă existentă la nivelul UE în 

același domeniu de politică. 

Acest principiu va fi aplicat prin examinarea întregului domeniu de politică. Se va asigura 

astfel faptul că ne atingem obiectivele de politică globale în mod eficient și impunând sarcini 

minime și că există întotdeauna o marjă de manevră care să îi permită Comisei să acționeze 

atunci când este necesar.  

 

Noul instrument de sprijinire a punerii în aplicare a principiului „One In, One Out” va fi 

elaborat de vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă.  

 

Punerea în aplicare a legislației și asigurarea respectării acesteia  

Piața unică le oferă cetățenilor și întreprinderilor oportunități enorme, iar consumatorilor, o 

mai mare varietate de opțiuni și prețuri mai mici. Aceste beneficii nu vor putea fi însă obținute 

decât dacă normele privind piața unică sunt puse în aplicare în mod corespunzător și se 
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asigură în mod adecvat respectarea acestora. Aplicarea neuniformă a normelor UE 

subminează condițiile de concurență echitabile pentru întreprinderi pe piața noastră unică. În 

plus, nerespectarea normelor privind piața unică pune în pericol sănătatea și siguranța 

consumatorilor. 

Având în vedere rolul său de gardian al tratatelor, Comisiei îi revine sarcina de a se asigura că 

statele membre pun în aplicare și asigură respectarea în mod corespunzător a normelor 

Uniunii. Aceasta este una dintre atribuțiile principale ale Comisiei și o prioritate majoră 

pentru mine. Buna funcționare a pieței unice reprezintă un obiectiv comun și o 

responsabilitate comună pentru Comisie și statele membre.  

Activitățile mele în acest domeniu se vor axa, prin urmare, pe dezvoltarea și consolidarea în 

continuare a parteneriatului cu statele membre. Începând de la punerea în aplicare a legislației 

UE, o să doresc să știu cum consideră statele membre că le poate ajuta în continuare Comisia 

în activitatea lor. În ceea ce privește asigurarea respectării legislației, voi mobiliza toate 

instrumentele existente pentru a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile naționale. Voi 

analiza, de asemenea, modul în care putem sprijini și mai mult capacitatea și competența 

autorităților naționale pentru a accelera asigurarea respectării legislației în vederea soluționării 

problemelor persistente, cum ar fi importul de produse neconforme. Mă voi baza pe punerea 

în aplicare a inițiativelor legislative recente, cum ar fi reforma cadrului de supraveghere a 

pieței pentru produse, precum și a inițiativelor anterioare de facilitare a cooperării 

administrative, a schimbului de informații și a acțiunilor comune de asigurare a respectării 

legislației, de exemplu în domeniul protecției consumatorilor.  

A doua întrebare 

În calitate de vicepreședintă executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, 

cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, coordonarea eficientă cu 

comisarii responsabili de domenii de politică care au un impact asupra portofoliului 

dumneavoastră, sau care sunt afectate de acesta, în special cu comisara pentru piața 

internă și cu comisara pentru inovare și tineret? În calitate de membră a Comisiei 

Europene responsabilă pentru concurență, cum vedeți rolul politicii în domeniul 

concurenței în raport cu viitoarea strategie industrială europeană? 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 efectua evaluări detaliate ale impactului, mai ales în ceea ce privește 

impactul întregii legislații asupra IMM-urilor?  

Coordonarea cu comisarii 

În calitate de vicepreședintă executivă desemnată pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, mă voi afla la conducerea unui grup de comisari pentru a coordona activitatea 

referitoare la această prioritate și a mă asigura că sunt luate pe deplin în considerare toate 

dimensiunile de politică. Pentru a obține rezultate în ceea ce privește inițiativele-cheie 

prevăzute în Orientările politice, voi colabora mai strâns cu comisara pentru piața internă și cu 

comisara pentru inovare și tineret, cu scopul de a pune bazele unui parteneriat veritabil bazat 

pe un mod de lucru deschis, incluziv și întemeiat pe cooperare. Reuniunile periodice ale 

grupului comisarilor și reuniunile vicepreședintelui executiv cu comisarii și cu personalul de 

conducere de nivel superior din serviciile relevante ale Comisiei (așa-numitele „zile fixe” și 
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„zile fixe strategice”) vor contribui la evaluarea progreselor pe care le-am înregistrat și la 

asigurarea faptului că acționăm cu toții în direcția atingerii acelorași obiective.  

Cu ajutorul grupurilor interservicii, se va asigura același nivel de parteneriat și cooperare la 

nivel tehnic, valorificând cunoștințele de specialitate și creativitatea serviciilor Comisiei. 

Rolul pe care politica în domeniul concurenței îl are în ceea ce privește viitoarea 

strategie industrială europeană  

Politica în domeniul concurenței reprezintă o piatră de temelie a pieței unice. Aceasta asigură 

faptul că întreprinderile pot concura în condiții de egalitate în cadrul pieței unice și că, prin 

urmare, consumatorii europeni beneficiază de prețuri mici și de o gamă mai largă de produse 

și servicii mai inovatoare, de o calitate mai bună. Concurența loială este, de asemenea, o forță 

motrice importantă a competitivității întreprinderilor, asigurând faptul că întreprinderile sunt 

stimulate să inoveze și investească, rămânând, prin urmare, competitive la nivel mondial. 

Normele în materie de concurență nu împiedică întreprinderile europene să se extindă și să 

reușească pe piețele mondiale. Prin urmare, politica în domeniul concurenței și politica 

industrială merg mână în mână. 

Acestea fiind spuse, este crucial să se asigure că normele de concurență țin pasul cu evoluțiile 

tehnologice și ale pieței.  

În cursul mandatului meu actual, am lansat deja o revizuire a normelor de concurență 

aplicabile acordurilor de cooperare orizontală (așa-numitul „Regulament de exceptare pe 

categorii aplicabil acordurilor orizontale” și orientările privind evaluarea acordurilor de 

cooperare orizontală) și acordurilor verticale (așa-numitul „Regulament de exceptare pe 

categorii aplicabil acordurilor verticale” și orientările privind evaluarea restricțiilor verticale). 

În ceea ce privește ajutoarele de stat, Comisia evaluează în prezent majoritatea orientărilor 

sale pentru a stabili dacă acestea mai sunt adecvate scopului („verificarea adecvării”). 

Rezultatele verificărilor adecvării vor servi drept bază pentru evaluarea necesității de a revizui 

normele în viitor.  

La un nivel mai general, în cursul mandatului meu actual am lansat un proces de reflecție cu 

privire la adecvarea normelor de concurență ale UE în era digitală, care a culminat cu o 

conferință organizată aici, la Bruxelles, în luna ianuarie, și cu un raport privind digitalizarea și 

concurența elaborat de trei consilieri speciali, care a fost publicat în aprilie 2019. Raportul 

include o serie de sugestii cu privire la modul în care trebuie concepută asigurarea respectării 

normelor în materie de concurență în următorul mandat.  

De exemplu, în ceea ce privește controlul concentrărilor economice, consilierii speciali 

sugerau că este prea devreme să se modifice pragurile UE de notificare a concentrărilor 

economice pentru a aborda problema așa-numitelor „achiziții care vizează anihilarea 

concurenței”, adăugând praguri bazate pe valoarea tranzacției. În acest sens, am convingerea 

că acțiunile noastre de asigurare a respectării legislației în materie de concentrări economice 

trebuie să acopere toate concentrările care pot dăuna concurenței transfrontaliere în cadrul 

pieței unice. Prin urmare, una dintre prioritățile mele va fi să analizez dacă normele actuale în 

materie de concentrări economice permit includerea într-o măsură suficientă a tuturor 

tranzacțiilor importante care pot avea un astfel de efect.  

În concluzie, asigurarea faptului că normele de concurență rămân adecvate scopului, în 

special într-o economie digitală, va continua să fie o prioritate absolută pentru mine.  
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Calitatea propunerilor legislative, transparența activităților de lobby și consultarea 

părților interesate 

Sunt ferm convinsă că o consultare temeinică a tuturor părților interesate cheie, inclusiv, dar 

nu numai, a IMM-urilor, este esențială pentru asigurarea unei calități bune a oricărei 

propuneri legislative. Acest lucru este și mai important atunci când astfel de propuneri trebuie 

să abordeze aspecte foarte complexe, cum ar fi cele legate de serviciile digitale și inteligența 

artificială. Cu alte cuvinte, în opinia mea, calitatea legislației și consultarea părților interesate 

merg mână în mână. Prin urmare, o consultare adecvată a părților interesate va avea un rol 

esențial la stabilirea conținutului oricărei propuneri legislative pe care o voi prezenta. 

În ceea ce privește transparența activităților de lobby, așa cum am procedat și în mandatul 

meu actual de comisară pentru concurență, voi continua să public în Registrul de transparență 

al Comisiei orice reuniune care nu privește cazuri în curs de investigare, pe care personalul 

din subordinea mea sau eu o voi avea cu părțile interesate. 

A treia întrebare 

Cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, cooperarea consolidată 

cu Comisia ITRE? Intenționați să participați periodic la reuniunile Comisiei ITRE în 

contextul dialogului structurat? 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? 

Cooperarea cu ITRE  

Dimensiunea europeană a democrației noastre se bazează pe încredere reciprocă și deschidere. 

În lipsa acestora, Parlamentul nu își poate exercita în mod eficace controlul democratic. În 

acest spirit, mă angajez să particip regulat la dialoguri constructive cu Parlamentul European.  

Intenționez să construiesc o relație de colaborare foarte strânsă cu Parlamentul European și 

comisiile sale, inclusiv cu Comisia pentru industrie, transport și energie. Voi participa în mod 

regulat la reuniunile comisiei și voi asigura transmiterea către aceasta a unui flux de 

informații frecvent și direct. Sunt disponibilă pentru discuții informale și contacte bilaterale cu 

membrii comisiei.  

Această cooperare strânsă este foarte importantă pentru mine. Dacă voi fi confirmată în 

funcție, una dintre prioritățile mele imediate va fi de a conduce, împreună cu vicepreședintele 

executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, activitatea cu privire la o strategie pe 

termen lung pentru viitorul industrial al Europei. Voi avea nevoie de sprijinul dumneavoastră 

pentru această inițiativă importantă a noii Comisii. Sper, de asemenea, că voi beneficia de 

feedbackul și de contribuția valoroasă a Parlamentului cu privire la toate aspectele pe care le-

am prezentat mai devreme.  
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Acordurile internaționale  

Pentru acordurile care intră în sfera mea responsabilitate, mă angajez să mă asigur că 

Parlamentul este informat pe deplin, în toate etapele negocierilor. Aceasta include: 

- transmiterea către Parlament a tuturor proiectelor de directive de negociere 

recomandate Consiliului; 

- informări periodice ale Parlamentului European înaintea evenimentelor majore și în 

etapele-cheie ale negocierilor internaționale; 

- transmiterea către Parlament, la sfârșitul negocierilor, a textului acordurilor 

internaționale, astfel cum a fost parafat de negociatorii-șefi.  

 

Cu toate acestea, vor trebui să fie definite modalitățile exacte de asigurare a confidențialității 

unor astfel de informații, în cazul în care sunt sensibile și/sau clasificate, inclusiv măsurile 

adecvate care trebuie luate în caz de divulgare nejustificată a documentelor sau a conținutului 

acestora, ținând seama, de asemenea, de Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisie. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru piața internă:  

Prima întrebare 

În urma acțiunilor desfășurate în contextul Strategiei privind piața unică digitală pentru 

2015, care vor fi cele mai importante acțiuni strategice necesare pentru finalizarea pieței 

unice digitale pentru consumatori și întreprinderi? Ce măsuri veți lua pentru a vă 

asigura că inițiativele de reglementare existente și viitoare promovează oportunitățile 

economice și inovarea digitală, asigurându-se, în același timp, că toți cetățenii 

beneficiază de digitalizare? Cum intenționați să colaborați cu alți comisari pentru a 

asigura o abordare coerentă a procesului de elaborare a politicilor, astfel încât Europa 

să fie pregătită pentru era digitală? 

Acțiunile strategice necesare pentru finalizarea pieței unice digitale  

Prin măsurile adoptate în cadrul Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa, actuala 

Comisie a pus baze solide pentru o Europă pregătită pentru era digitală. Asigurarea respectării 

acestor norme va fi esențială în anii următori, astfel încât acestea să devină o realitate pentru 

cetățeni și întreprinderi. Piețele și tehnologiile continuă să evolueze. Trebuie să ne asigurăm 

că Europa va avea un rol de lider în conturarea lumii digitale a viitorului. În acest mod, vom 

putea să asigurăm și respectarea valorilor europene, protejarea consumatorilor și prosperitatea 

întreprinderilor. Europei nu-i lipsesc ideile de afaceri digitale inovatoare, însă doar puține 

companii europene inovatoare ajung să crească și să se extindă în Europa sau să dea tonul pe 

aceste piețe globale emergente. Este probabil ca inteligența artificială să joace un rol crucial în 

aceste evoluții, iar președinta aleasă m-a însărcinat să coordonez activitatea referitoare la o 

abordare europeană în acest domeniu. Inteligența artificială devine rapid una dintre cele mai 

importante tehnologii ale secolului 21. Apar noi oportunități în toate sectoarele economiei, fie 

că e vorba de sănătate, mobilitate, industrie, finanțe sau agricultură. Acestea au un potențial 

semnificativ de susținere a competitivității și creșterii viitoare a Europei. Pentru a beneficia de 

aceste avantaje, avem nevoie de acțiuni coordonate în întreaga Europă pentru a spori 

investițiile, pentru a pune la dispoziție mai multe date, pentru a încuraja talentele și pentru a 

insufla încredere.  
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Am convingerea că piața unică este un atu inestimabil. Libera circulație a bunurilor, a 

serviciilor, a persoanelor și a capitalurilor oferă o multitudine de oportunități atât pentru 

cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Nu ne mai putem permite să facem o distincție între 

piețele tradiționale și industria digitală. Dimpotrivă, trebuie să utilizăm toate instrumentele 

disponibile pentru a aduce economia și societatea noastră în secolul XXI. Una dintre 

prioritățile în acest context va fi noul Act legislativ privind serviciile digitale, care vizează 

modernizarea normelor noastre privind platformele, serviciile și produsele online. În fine, UE 

ar trebui să asigure o transformare digitală incluzivă, care să fie în beneficiul tuturor. Trebuie 

să ne intensificăm eforturile în întreaga UE pentru a asigura o infrastructură de conectivitate 

adecvată și de înaltă calitate. Trebuie să abordăm, de asemenea, orice posibilă perturbare a 

pieței forței de muncă. Investițiile în competențe, în special în cele digitale, vor fi extrem de 

importante pentru a aborda problema decalajului de competențe tot mai mare existent în 

societate. Digitalizarea duce la o creștere considerabilă a cererii de specialiști TIC pe piața 

forței de muncă. Dar acest lucru nu este de ajuns: va trebui, de asemenea, să îmbunătățim 

competențele de bază ale forței de muncă și ale populației, în general. Competențele digitale 

trebuie să facă parte din pregătirea de bază a fiecăruia dintre noi. 

Coordonarea cu alți comisari pentru asigurarea coerenței politicii digitale 

În calitate de vicepreședintă executivă desemnată pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, mă voi afla la conducerea unui grup de comisari pentru a coordona activitatea 

referitoare la această prioritate și a mă asigura că sunt luate în considerare pe deplin toate 

dimensiunile de politică. Pentru a obține rezultate în ceea ce privește inițiativele-cheie 

prevăzute în Orientările politice, voi colabora mai strâns cu comisara pentru piața internă și cu 

comisara pentru inovare și tineret, cu scopul de a pune bazele unui parteneriat veritabil bazat 

pe un mod de lucru deschis, incluziv și bazat pe cooperare. Reuniunile periodice ale grupului 

comisarilor și așa-numitele zile fixe vor contribui la evaluarea progreselor pe care le-am 

înregistrat și la asigurarea faptului că acționăm cu toții în direcția atingerii acelorași obiective.  

Cu ajutorul grupurilor interservicii, se va asigura același nivel de parteneriat și cooperare la 

nivel tehnic, valorificând cunoștințele de specialitate și creativitatea serviciilor relevante ale 

Comisiei. 

A doua întrebare 

Revoluția digitală a schimbat modul în care facem afaceri, facem schimb de bunuri și 

servicii sau în care interacționăm la nivel social, aducând noi provocări pentru factorii 

de decizie. În cursul ultimului mandat, au fost luate numeroase măsuri pentru 

finalizarea pieței unice digitale, dar există încă multe lacune care trebuie acoperite. În 

acest sens, serviciile digitale sunt fundamentale pentru prosperitatea și competitivitatea 

furnizorilor europeni de servicii, precum și pentru bunăstarea consumatorilor. Ursula 

von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei, a anunțat un nou Act privind serviciile 

digitale, care ar putea constitui un pas înainte în consolidarea pieței unice digitale. Ce 

regulamente existente considerați că sunt fundamentale pentru piața unică digitală? Vă 

propuneți să păstrați protecția drepturilor fundamentale, a libertăților pieței unice în 

cadrul pieței unice digitale și să asigurați respectarea acestora, să asigurați echitatea și 

transparența, să creați condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile 

digitale și protecția consumatorilor, precum și răspunderea? Va include această nouă 

lege o revizuire a Directivei privind comerțul electronic, în special în domeniul 

răspunderii intermediarilor? 
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Transformarea digitală și industrială a economiei UE va necesita investiții publice și private 

substanțiale în cercetare și inovare, infrastructuri modernizate și sigure și implementarea de 

noi tehnologii. Multe dintre programele de finanțare ale UE incluse în următorul cadru 

financiar multianual, precum Orizont Europa, programul Europa digitală și programul 

InvestEU, vor contribui la creșterea investițiilor în domenii strategice, cum ar fi cercetarea, 

digitalizarea și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Voi colabora cu 

colegii mei din cadrul Comisiei care sunt responsabili de aceste programe pentru a contribui 

la finalizarea cât mai rapidă a negocierilor din cadrul Parlamentului European și al 

Consiliului.  

Serviciile digitale sunt prezente în toate sectoarele economiei și au devenit un element tot mai 

întâlnit în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Actul legislativ privind serviciile digitale își 

va propune să asigure faptul că platformele digitale și serviciile pe care le oferă acestea 

deservesc cetățenii, și nu invers, și că un ecosistem puternic de actori digitali, inclusiv din 

Europa, se poate dezvolta și poate aduce beneficii în toate sectoarele economiei. Pentru 

atingerea acestor obiective ambițioase, orice inițiativă legislativă din acest sector, inclusiv 

Actul legislativ privind serviciile digitale, va trebui să abordeze chestiuni complexe. Printre 

acestea se numără modernizarea normelor noastre privind răspunderea și siguranța pentru 

platformele, serviciile și produsele digitale, tratamentul acordat așa-numiților „lucrători pe 

platforme online”, precum și rolul anumitor platforme în calitate de gardieni pentru utilizatori 

și pentru întreprinderi într-o serie de sectoare-cheie ale economiei digitale. 

 

Având în vedere complexitatea chestiunilor în cauză, ar fi necesară o consultare amplă și 

aprofundată a tuturor părților interesate. Orice inițiativă legislativă în acest domeniu va fi, prin 

urmare, precedată de o analiză solidă bazată pe dovezi și de un dialog incluziv cu părțile 

interesate. Vom analiza cu atenție impactul unor astfel de inițiative în toate domeniile și ne 

vom asigura că noile norme sunt clar orientate, proporționale și ușor de respectat, fără a crea 

birocrație inutilă.  

 

A treia întrebare 

Noile evoluții din domeniul digital creează oportunități economice, dar și provocări în 

materie de protecție a consumatorilor. În contextul unui nou cadru de reglementare în 

domeniul IA pentru bunurile și serviciile bazate pe IA, ce măsuri veți lua pentru a 

promova competitivitatea globală a întreprinderilor europene și pentru a mări claritatea 

reglementărilor pentru acestea și pentru organismele de supraveghere, garantând în 

același timp un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, asigurându-vă în special că 

algoritmii de învățare automată sunt transparenți și explicabili, utilizează date de înaltă 

calitate și nu expun consumatorii la discriminare sau la practici comerciale neloiale? 

 

Inteligența artificială ne poate fi de ajutor în mai multe sectoare ale economiei, inclusiv în 

sectorul sănătății, al transporturilor și al educației, prin faptul că permite o automatizare la 

scară largă a unor decizii și procese, ceea ce poate duce la o creștere exponențială a calității, 

eficienței și productivității în toate sectoarele economice. Va avea un impact asupra multor 

aspecte ale vieții noastre, de la automobilele autonome la îmbunătățirea procedurilor 

medicale. În același timp, această tehnologie, care se bazează pe algoritmi care învață și se 

îmbunătățesc singuri, poate ridica multe probleme de politică, ca de exemplu în materie de 

răspundere sau de acceptare socială. În acest context, președinta aleasă mi-a încredințat 

sarcina de a coordona activitatea cu privire la o abordare europeană privind inteligența 

artificială, inclusiv cu privire la implicațiile sale umane și etice. Acest efort va fi integrat în 
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cadrul mai larg de activități privind politica industrială și suveranitatea tehnologică, întrucât 

trebuie să ne asigurăm că cetățenii și întreprinderile europene pot profita de avantajele acestei 

tehnologii și pot avea un cuvânt de spus cu privire la modul în care evoluează aceasta. 

Activitatea noastră se va baza, de asemenea, pe realizările de politică existente, în special pe 

orientările etice pe care le-am adoptat în iunie 2019, care sunt în prezent puse în aplicare de o 

serie de părți interesate ca parte a unui proiect-pilot. 

Prin urmare, intenția noastră este ca în primele 100 de zile ale noii Comisii să prezentăm 

propuneri care să stabilească abordarea europeană privind inteligența artificială.  

Obiectivul nostru este de a asigura și de a promova implementarea unor aplicații bazate pe 

inteligența artificială și a unor cazuri concrete de utilizare a acestei tehnologii, precum și de a 

asigura faptul că implementarea sa în produse și servicii este realizată cu respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale și că funcționează într-un mod ce insuflă încredere (legal, etic și 

robust) în întreaga piață unică. Această abordare va trebui să ofere claritate în materie de 

reglementare, să inspire încredere și să stimuleze investițiile în industria europeană. Aceasta 

ar trebui să îmbunătățească dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în UE, protejând în 

același timp capacitatea de inovare a Europei. În cadrul abordării noastre privind un cadru 

general pentru inteligența artificială, vom revizui, de asemenea, legislația existentă în materie 

de siguranță și de răspundere aplicabilă produselor și serviciilor. Acest lucru va asigura, în 

special, faptul că consumatorii beneficiază de aceleași niveluri de protecție, indiferent dacă 

utilizează produse tradiționale sau produse inteligente, digitalizate (de exemplu, frigidere 

inteligente, ceasuri inteligente, asistenți virtuali controlați vocal).  

Având în vedere complexitatea chestiunilor în cauză, va fi necesară o consultare amplă și 

aprofundată a tuturor părților interesate, inclusiv a celor care au participat la proiectul-pilot 

privind punerea în aplicare a orientărilor privind etica elaborate de grupul de experți la nivel 

înalt. Vom analiza cu atenție impactul unor astfel de inițiative în toate domeniile și ne vom 

asigura că noile norme sunt clar orientate, proporționale și ușor de respectat, fără a crea 

birocrație inutilă.  

Întrebări din partea Comisiei pentru afaceri economice și monetare: 

Prima întrebare 

Cum veți asigura o separare clară între cele două elemente-cheie ale portofoliului 

dumneavoastră, concurența și mediul digital? Cum doriți să gestionați posibilele soluții 

de compromis între concurență și conceperea strategiei digitale și, în cele din urmă, să 

vă asigurați că normele UE în materie de concurență sunt adecvate pentru era digitală? 

Având în vedere cele mai recente evoluții, intenționați să actualizați conceptul de „piață 

relevantă” în măsura necesară pentru a evalua existența pozițiilor dominante relevante? 

 

Separarea clară între diferitele elemente ale portofoliului 

 

Credibilitatea asigurării respectării legislației UE în materie de concurență depinde de tratarea 

independentă și imparțială a cazurilor individuale, cu respectarea deplină a integrității și a 

confidențialității investigațiilor.  

 

Din acest motiv, procesul decizional al Comisiei în cazuri individuale cuprinde o serie de 

mecanisme de control intern, printre care un economist-șef independent și Serviciul Juridic, 

precum și colegialitatea procesului decizional al Comisiei. Rolul acestora este tocmai de a 
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asigura independența și imparțialitatea procesului decizional al Comisiei. Să nu uităm nici de 

rolul instanțelor europene, a căror sarcină este de a asigura legalitatea – pe fond și din punct 

de vedere procedural – deciziilor adoptate de Comisie în domeniul dreptului concurenței. 

 

După cum am afirmat în mod repetat, independența în administrarea dosarelor este categoric 

nenegociabilă. 

 

Așa cum am afirmat și în jurământul pe care l-am depus când mi-am preluat mandatul în 

2014, voi continua să asigur respectarea legii, fără teamă și fără favoruri, și voi respecta în 

continuare principiile echității, bunei administrări, transparenței și respectării garanțiilor 

procedurale. 

 

Posibile soluții de compromis necesare între diferitele elemente ale portofoliului meu 

 

Acestea fiind spuse, politica în domeniul concurenței face parte din obiectivele generale ale 

Comisiei și ar trebui să contribuie la realizarea acestora.  

 

Normele de concurență și asigurarea respectării lor nu pot aborda toate provocările 

transformării digitale. Reglementarea și asigurarea respectării normelor de concurență trebuie 

să se potențeze, să se completeze și să se consolideze reciproc. Asigurarea respectării 

normelor de concurență a dus la adoptarea și completarea unor inițiative de reglementare în 

numeroase domenii în trecut și este esențial ca propunerile de reglementare să se bazeze pe o 

politică solidă în domeniul concurenței. Cu toate acestea, fiecare instrument are propriul rol. 

Atunci când constatăm existența unor probleme sistemice în ceea ce privește funcționarea 

piețelor noastre sau atunci când cauza principală a problemei nu este concurența 

necorespunzătoare, reglementarea reprezintă o soluție mai bună.  

Din acest motiv, nu consider că se poate vorbi de soluții de compromis între cele două 

componente ale portofoliului meu, ci mai degrabă de sinergii: la conceperea inițiativelor de 

reglementare în materie digitală, existența celor două componente îmi va permite să utilizez 

informațiile și cunoștințele generale pe care le-am dobândit cu privire la piață în perioada în 

care am deținut portofoliul privind concurența. 

Asigurarea faptului că normele de concurență ale UE sunt adecvate pentru era digitală 

Se discută în întreaga lume despre rolul concurenței în economia digitală.  

Atunci când președinta aleasă m-a rugat, în scrisoarea mea de misiune, să îmi asum sarcina de 

a pregăti Europa pentru era digitală, precum și de a-mi continua activitatea în domeniul 

concurenței, a subliniat faptul că trebuie să ne concentrăm pe asigurarea unei mai bune 

funcționări a piețelor pentru societate, consumatori și întreprinderi. A subliniat, de asemenea, 

că trebuie să sprijinim industria să se adapteze la globalizare și la tranziția cauzată de 

globalizare, la digitalizare și la tranziția către o economie durabilă și neutră din punct de 

vedere climatic.  

În cursul mandatului meu de comisară pentru concurență, am învățat multe lucruri despre ceea 

normele de concurență ne permit și nu ne permit să facem. Recunoscând provocările specifice 

pe care le prezintă digitalizarea pentru economia și societatea noastră, m-am adresat unor 

experți în acest domeniu, trei consilieri speciali independenți, pentru a oferi consultanță 

Comisiei cu privire la ceea ce este necesar pentru a asigura respectarea normelor noastre de 

concurență în era digitală. Aceștia au elaborat un raport, care a fost publicat în aprilie 2019 și 
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include o serie de sugestii cu privire la modul în care trebuie concepută asigurarea respectării 

normelor în materie de concurență în următorul mandat. 

Mă angajez să colaborez cu toate serviciile Comisiei pentru ca Europa să fie pregătită pentru 

era digitală. De asemenea, voi analiza aspectele practice ale asigurării respectării normelor, 

inclusiv aspectele precum definirea pieței, și voi evalua și revizui normele noastre pentru a 

asigura faptul că politica și normele noastre în domeniul concurenței continuă să mențină 

eficiența piețelor, contribuind astfel la o industrie europeană puternică, atât pe plan intern, cât 

și la nivel mondial. Prin colaborarea cu colegii mei din cadrul Comisiei și prin valorificarea 

experienței mele în materie de asigurare a respectării normelor de concurență, voi contribui la 

menținerea Comisiei Europene în prima linie în ceea ce privește asigurarea respectării 

normelor și reglementarea pe piețele digitale și tehnologice. 

A doua întrebare 

Ați putea preciza prioritățile dumneavoastră cu privire la agenda fiscală digitală și, în 

special, având în vedere reforma fiscală internațională în curs, realizată de G20? În 

special, intenționați să puneți în aplicare o agendă fiscală europeană echitabilă, 

indiferent de rezultatul negocierilor în curs? Veți actualiza normele și orientările 

privind ajutoarele de stat pentru a reflecta practicile de planificare fiscală agresivă 

existente și emergente și pentru a le alinia mai bine la angajamentele de la Paris? 

 

Impozitarea digitală 

 

Consider că trebuie să modelăm digitalizarea de așa manieră încât să răspundă nevoilor 

economiei europene și ale societății noastre. Pentru a atinge acest obiectiv, este important ca 

toate întreprinderile, indiferent dacă sunt mari sau mici, tradiționale sau digitale, să își 

plătească impozitele. În acest scop, avem nevoie la nivel internațional de legi fiscale 

echitabile. 

 

Actualul cadru internațional privind impozitul pe profit nu mai ține pasul cu realitățile 

economiei moderne. Este prea complex și nu asigură impozitarea profiturilor acolo unde sunt 

generate. Din analizele efectuate s-a constatat, de asemenea, că, în medie, întreprinderile 

digitale trebuie să plătească o rată de impozitare de numai 9 %, în timp ce întreprinderile 

tradiționale trebuie să plătească o rată de 23 %. Acest lucru denaturează concurența între 

întreprinderile tradiționale și cele digitale și pune sub semnul întrebării sustenabilitatea 

bazelor fiscale ale statelor membre și echitatea sistemelor fiscale.  

 

Prin urmare, ar trebui să continuăm să ne asumăm un rol de lider în eforturile internaționale 

depuse pentru a conveni la nivelul G20 și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică o abordare referitoare la impozitarea digitală. Propunerea Comisiei privind 

impozitarea digitală prezentată în martie 2018 a contribuit deja la înregistrarea de noi progrese 

la nivel internațional. Soluția globală pe care o căutăm trebuie să permită o impozitare eficace 

a economiei digitale. De asemenea, ar trebui ca această soluție să fie simplu de administrat și 

să le ofere siguranță întreprinderilor, să fie compatibilă cu normele pieței unice și să aducă 

beneficii UE și statelor sale membre. 

 

Următoarele luni vor fi cruciale pentru realizarea de progrese. Dacă se va ajunge la un acord 

global, va trebui ca implementarea acestuia în UE să fie coordonată pentru a reduce costurile 

conformării fiscale și pentru a spori certitudinea fiscală în rândul întreprinderilor. Dacă nu se 

va ajunge la un acord până la sfârșitul anului 2020, UE ar trebui să fie dispusă să acționeze 
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singură. Vom avea nevoie de o soluție la nivelul UE care să răspundă provocărilor economiei 

digitale, să aducă beneficii UE și să permită ajungerea la un acord între statele membre. Acest 

lucru devine deosebit de presant, inclusiv pentru menținerea pieței unice, dat fiind că o serie 

de state membre au început deja să ia măsuri pentru a face față acestor provocări. 

Normele și orientările privind ajutoarele de stat  

 

Există mai multe modalități prin care oferim orientări în ceea ce privește combaterea 

planificării fiscale agresive și vom face acest lucru în continuare. În urma activității sale de 

investigare a cazurilor, Comisia a adoptat opt decizii în care explică în detaliu ce practici de 

planificare fiscală agresivă au fost folosite și de ce au fost considerate sau nu ajutoare de stat 

ilegale. În 2016, Comisia le-a oferit orientări statelor membre și întreprinderilor cu privire la 

modul în care practicile de planificare fiscală ar putea încălca normele UE privind ajutoarele 

de stat, în Comunicarea privind noțiunea de ajutor de stat și în Documentul de lucru privind 

ajutoarele de stat și soluțiile fiscale anticipate. Pe baza acestor orientări, o serie de state 

membre au luat măsuri de modificare a cadrului lor legislativ sau a practicii lor în materie de 

soluții fiscale anticipate, pentru a evita acordarea de ajutoare de stat ilegale.  

În prezent, sunt în curs o serie de proceduri oficiale de investigare, iar unele dintre deciziile 

noastre sunt în curs de examinare de către Curte. Hotărârile pronunțate deja de Tribunal au 

confirmat faptul că, deși statele membre au competență exclusivă în ceea ce privește stabilirea 

legislației lor privind impozitarea directă, trebuie să se asigure că aceasta respectă dreptul UE, 

inclusiv normele privind ajutoarele de stat. Hotărârile au confirmat, de asemenea, abordarea 

Comisiei privind selectivitatea și privind evaluarea efectuată pentru a verifica dacă nu cumva 

tranzacțiile dintre întreprinderile care fac parte dintr-un grup duc la crearea unui avantaj în 

temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, pe baza așa-numitului „principiu al 

concurenței depline”. În același timp, fiecare caz are propriile sale caracteristici.  

Toate acestea implică faptul că mai avem nevoie de practică înainte de a concretiza experiența 

dobândită într-un mod mai oficial. Între timp, examinarea, în temeiul normelor UE privind 

ajutoarele de stat, a eventualității ca măsurile de planificare fiscală agresivă să conducă la 

ajutoare de stat ilegale va continua să fie una dintre prioritățile mele absolute. 

Voi colabora cu colegii mei comisari pentru a aborda provocările importante reprezentate de 

tranziția climatică. Normele actuale privind ajutoarele de stat, în special orientările privind 

ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie, precum și părțile corespunzătoare din 

Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare le oferă deja statelor membre 

numeroase posibilități de a sprijini măsurile de protecție a mediului și de reducere a emisiilor 

de CO2, în conformitate cu Acordul de la Paris. Așa cum s-a anunțat la începutul anului 2019, 

Comisia a lansat o „verificare a adecvării”, prin care evaluăm majoritatea orientărilor noastre 

pentru a stabili dacă mai sunt adecvate scopului. Rezultatele verificărilor adecvării vor servi 

drept bază pentru evaluarea necesității revizuirii normelor în viitor. O eventuală revizuire a 

normelor relevante privind ajutoarele de stat va ține seama, bineînțeles, de ambițiile de 

politică privind clima care vor fi exprimate în viitoarea comunicare a Comisiei privind pactul 

ecologic. 

A treia întrebare 

Politica în domeniul concurenței trebuie să fie în beneficiul consumatorilor și, prin 

urmare, să se asigure că cetățenii nu suportă, în cele din urmă, costul sancțiunilor 

pentru încălcări. În locul amenzilor exclusive, ar fi oportun să se dispună de măsuri 
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structurale, cum ar fi, de exemplu, cesionările, transferurile de active corporale și 

necorporale sau transferurile de know-how? 

 

Amenzile contribuie la un obiectiv important: acela de a descuraja întreprinderile să încalce 

normele în materie de concurență. Amenzile nu sunt însă singurul instrument pe care îl 

folosim pentru a rectifica problemele legate de concurență. Avem competența de a impune 

măsurile corective, atât structurale, cât și comportamentale, necesare pentru a pune capăt 

efectiv unei încălcări a normelor antitrust sau pentru a aproba o concentrare economică. În 

cazurile de încălcare a normelor antitrust pot fi impuse măsuri corective structurale atunci 

când sunt necesare pentru a evita o încălcare de durată sau repetată care rezultă din structura 

unei firme. Deși până acum nu am utilizat această competență în cazurile de încălcare a 

normelor antitrust care implică interdicții, avem multă experiență în ceea ce privește cazurile 

de încălcare a normelor antitrust care implică angajamente și procedurile de control al 

concentrărilor economice. Este vorba, în special, de măsuri corective care implică transferuri 

de întreprinderi, dar și transferuri de tehnologie sau obligații de a asigura interoperabilitatea 

produselor sau a serviciilor. Experiența noastră în acest domeniu va fi cu siguranță utilă și 

esențială la elaborarea de măsuri corective adecvate în domeniul antitrust.  

Aș dori, de asemenea, să reamintesc faptul că recent a avut loc o evoluție importantă în ceea 

ce privește politica în domeniul concurenței, și anume în 2018 a fost pusă în aplicare în toate 

statele membre Directiva privind acțiunile în despăgubire. Directiva privind acțiunile în 

despăgubire elimină obstacolele care împiedicau victimele comportamentului anticoncurențial 

al întreprinderilor să solicite despăgubiri pentru pierderile pe care le-au suportat. 

 


