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SECȚIUNEA 1/ PORTOFOLIUL 

 

1. În cadrul audierii din 2 octombrie 2019 nu am înțeles clar răspunsurile dvs. și 

angajamentele pe care vi le asumați. De aceea, dorim să vă adresăm următoarea 

întrebare: Cum veți gestiona, coordona și stăpâni activitatea legată de portofoliul 

încredințat dvs., care este foarte vast (cel mai vast de până acum, având în vedere 

noile DG-uri principale), date fiind conflictele de interese și sarcina suplimentară de 

creare a unuia dintre cele trei DG-uri (noul DG pentru apărare și spațiu), adăugate 

artificial, având de asemenea în sarcină domeniul mass-mediei și politica 

audiovizuală? De exemplu, cum veți putea elabora următoarea politică în domeniul 

industriei? Dar noua strategie din domeniul apărării și al spațiului? 

 

2. Portofoliul pe care vi l-a încredințat Ursula von der Leyen cuprinde domenii foarte 

diferite precum industria și serviciile digitale, spațiul și apărarea, serviciile 

audiovizuale și IMM-urile. Cum veți valorifica potențialele sinergii dintre diferitele 

politici și potențialele sinergii dintre diferitele direcții generale? 

 

3. Portofoliul care vă este încredințat în calitate de comisar desemnat pentru piața 

internă este unul ambițios, care combină responsabilități din domenii foarte diferite, 

de la apărare la digitalizare, cu un buget global preconizat de cel puțin 36 de 

miliarde EUR. În pofida precizărilor pe care le-ați oferit în cadrul recentei 

examinări parlamentare, portofoliul preconizat nu pare totuși în măsură să asigure 

realizarea fără probleme și în mod satisfăcător a multiplelor și diferitelor sarcini 

care vi se încredințează. 

 

 

Având în vedere evoluțiile tehnologice și convergența modelelor de afaceri, distincția dintre 

„piața unică“ și „piața unică digitală“ nu mai este de actualitate. Acest lucru afectează toate 

întreprinderile noastre, mai ales pe cele din sectorul industrial. Este nevoie, prin urmare, de o 

abordare fluentă și coerentă în ceea ce privește instrumentele de reglementare, de finanțare și 

de coordonare. Această abordare se va afla în centrul strategiei noastre industriale și va fi 
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susținută de o piață unică mai aprofundată și de strategia noastră privind IMM-urile. Noua 

sferă de competență inclusă în portofoliul meu ne va permite să răspundem mai bine acestei 

așteptări tot mai mari.  

Sectorul industrial, întreprinderile și întreprinzătorii vor avea nevoie de o interfață unică 

pentru a face față provocărilor cu care se confruntă economia noastră în prezent. Portofoliul 

meu va permite o mai bună utilizare a sinergiilor din numeroase domenii, cum ar fi inovarea. 

Toate cele trei direcții generale au activități în domeniul inteligenței artificiale (IA), al 

proprietății industriale, al digitalizării și al securității cibernetice. Toate aduc cunoștințe de 

specialitate specifice sectoarelor lor - servicii, bunuri, tehnologie, media și audiovizual, spațiu 

și apărare. Regruparea acestor cunoștințe reprezintă o oportunitate unică.  

Permiteți-mi să dau cinci exemple de sinergii:  

1. Un proiect pe care îl analizăm în prezent ar combina calculul de înaltă performanță, 

rețelele de conectivitate de mare viteză, inteligența artificială, tehnologiile de tip cloud 

și resursele spațiale pentru a obține o capacitate de predicție și de gestionare a crizelor 

extrem de precisă în Europa. O astfel de capacitate ar oferi un avans industriei 

europene în domeniul inteligenței artificiale/al volumelor mari de date, ceea ce ar crea 

oportunități de afaceri și valoare socială pentru UE. Proiectul ne-ar permite să găsim 

răspunsul la anumite întrebări, de exemplu, să știm ce zone vor fi afectate în mod 

special de fenomenele meteorologice extreme sau de creșterea nivelului oceanelor. 

Acest lucru este important pentru sectorul public (din punct de vedere al planificării, al 

acțiunilor preventive etc), pentru sectorul construcțiilor și pentru multe altele.  

 

2. O infrastructură de date complet securizată va fi o condiție prealabilă pentru orice 

economie avansată. Informatica cuantică este următoarea frontieră pentru o 

comunicare sigură. Pornind de la activitatea direcțiilor generale în domeniul spațiului 

și al securității cibernetice, am încuraja centrele de cercetare, întreprinderile private și 

alte entități publice să își unească forțele pentru a crea și implementa o infrastructură 

de comunicații cuantice de la un capăt la altul complet securizată, care va integra 

tehnologii prin satelit și tehnologii terestre.  

3. Printre exemplele de sectoare care riscă să nu aibă niciun viitor dacă nu se adaptează 

la tranziția digitală se află tehnologia medicală, construcțiile, moda sau produsele 

cosmetice. Acestea vor mult de câștigat de pe urma unei abordări integrate care ar 

permite evaluarea legislației sectoriale, adaptarea acesteia la era digitală și 

neutralizarea impactului său asupra climei. Pentru a ajunge la toate întreprinderile și 

sectoarele - și nu doar la cele mai vizibile - ar putea fi lansate o serie de dialoguri 

sectoriale privind impactul tehnologiei în toate domeniile (tehnologia în domeniul 

construcțiilor, tehnologia în domeniul modei, tehnologia în domeniul turismului 

ș.a.m.d.). Scopul urmărit ar fi acela de a colabora cu toate părțile interesate pentru a 

dezvolta o serie de acțiuni specifice, care să ajute toate sectoarele-cheie ale economiei 

UE să se transforme și să profite de digitalizare. Acest demers ar urma să fie sprijinit 

de centre de inovare digitală specializate care să ofere, în afară de serviciile digitale, și 
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soluții eficiente din punct de vedere energetic, precum și noi materiale și tehnologii de 

producție. 

 

4. Interacțiunile constructive dintre sectoarele de producție tradiționale și sectoarele 

creative au reprezentat întotdeauna un punct distinctiv pentru excelența europeană. 

Integrarea tehnologiilor avansate oferă noi posibilități pentru creatorii noștri. De 

exemplu, imprimarea 3D permite o îmbinare fără precedent a designului ecologic cu 

arhitectura creativă. Producțiile de realitate virtuală realizate de producătorii de 

conținut profesioniști permit formarea operatorilor de utilaje complexe. Voi sprijini 

crearea, în cadrul centrelor de inovare digitală, a unor spații de lucru în comun care să 

reunească artiștii, specialiștii în tehnologie și industriașii. Ar trebui ca în fiecare stat 

membru să existe cel puțin un astfel de spațiu.  

 

5. În sfârșit, schimbările climatice, digitalizarea și îmbătrânirea populației impun nevoia 

de a asigura actualizarea competențelor și recalificarea populației noastre, pentru a 

promova bunăstarea și prosperitatea și a menține economia noastră socială de piață. 

Prin urmare, voi colabora strâns cu comisarul pentru locurile de muncă asupra 

inițiativelor care pot aduce beneficii sectorului. 

 

Mai mult, intenționez ca în cadrul direcțiilor generale să pun în aplicare următoarele aspecte:  

 IMM-urile sunt actori-cheie ai pieței unice, ai sectoarelor economiei noastre, atât în 

domeniul digital, cât și în cel al apărării. În cadrul noii Direcții Generale pentru 

industria de apărare și spațiu, voi forma o nouă echipă de informare a IMM-urilor care 

să se asigure că IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie participă activ la 

programele de apărare și la programele spațiale. De asemenea, mă voi asigura că 

aceste întreprinderi se află în prima linie în ceea ce privește utilizarea datelor create de 

sateliții noștri și de infrastructura noastră spațială. Echipa menționată se va alătura 

echipelor pentru IMM-uri din DG GROW și DG CNECT, formând un singur Grup 

operativ pentru IMM-uri. Împreună, vor constitui un punct focal pentru IMM-uri la 

nivelul Comisiei, indiferent de sectorul acestora. Astfel cum se explică mai jos, voi 

numi un reprezentant pentru IMM-uri cu normă întreagă, care va fi sprijinit de acest 

nou Grup operativ pentru IMM-uri. Reprezentantul va avea sarcina să reunească și să 

dinamizeze comunitatea IMM-urilor, să asculte preocupările acestora și să pună în 

aplicare strategia privind IMM-urile pe care o vom elabora. 

 

 Îmi doresc să consolidez sinergiile dintre echipele de asigurare a respectării legii ale 

celor trei direcții generale astfel încât acestea să poată lua măsuri cu privire la 

chestiunile importante, indiferent de localizarea instrumentelor juridice.  

 

 Având în vedere circumstanțele excepționale ale înființării unei noi Direcții Generale 

pentru industria de apărare și spațiu, cabinetul meu va beneficia de o flexibilitate 

suplimentară și de sprijin temporar, pe baza deciziei președintelui. Voi avea în vedere 
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adaptarea structurii DG GROW în urma înființării Direcției Generale pentru industria 

de apărare și spațiu.  

 

 

Dă naștere unor preocupări similare și raportul vag dintre portofoliul dvs. și cel al 

comisarului desemnat Margrete Vestager, care se suprapune, în aparență, cu portofoliul 

dvs., mai ales în ceea ce privește agenda digitală. 

Prin urmare, în această etapă sunt necesare precizări suplimentare pentru a putea 

înțelege dacă portofoliul dvs. și cel al comisarului desemnat Margrete Vestager vor fi 

compatibile sau nu. 

 

Vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală va avea sarcina de a 

orienta și coordona eforturile dedicate asigurării poziției de lider în domeniul digital. Voi 

lucra cu respectarea îndrumărilor, de exemplu, în domeniul inteligenței artificiale, și voi 

urmări să asigur interacțiuni constructive între industria civilă, industria de apărare și industria 

spațială. Împreună cu vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, 

vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală va coordona strategia 

industrială și strategia privind IMM-urile, la care voi contribui activ, așa cum am explicat în 

diferitele răspunsuri.  

De asemenea, deși apreciem atenția pe care o acordați multiplelor dificultăți 

întâmpinate de IMM-urile europene, răspunsurile dvs. nu conțin măsuri concrete 

pentru soluționarea acestor dificultăți, fiind valabile în continuare temerile privind 

faptul că viitoarea Comisie nu va reuși să trateze cu seriozitatea necesară excluderea 

treptată a IMM-urilor, mai ales a microîntreprinderilor, de pe piața internă. 

 

 

În toată diversitatea lor, de la afacerile de familie tradiționale la startupuri, IMM-urile 

reprezintă 99 % din firmele noastre și angajează două treimi din lucrătorii noștri. Europa nu 

valorifică însă întregul lor potențial. IMM-urile se vor afla în centrul politicii noastre 

industriale și ne vom asigura că nevoile și preocupările lor sunt abordate și că au condițiile 

necesare pentru a se dezvolta și a deveni mai competitive.  

Sunt ferm convinsă că, pentru a progresa, ar trebui să adoptăm o abordare pragmatică și 

ascendentă, ascultând toți actorii relevanți pentru a veni cu propuneri concrete. Acesta este 

motivul pentru care, în primele șase luni ale mandatului meu, voi face un efort deosebit pentru 

a mă prezenta în fața dvs. și a alegătorilor dumneavoastră, pentru a vizita statele membre, 

capitalele și regiunile acestora, precum și pentru a discuta cu întreprinderile și lucrătorii, dar și 

cu guvernele și parlamentele naționale. În acest sens, voi mobiliza toate rețelele, structurile și 

forurile de cooperare relevante. Noul reprezentant pentru IMM-uri, menționat mai jos, mă va 

sprijini în acest demers. 

Strategia pentru IMM-uri pe care o vom elabora împreună va urmări în special: 
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i. reducerea barierelor administrative și de reglementare;  

ii. combaterea întârzierilor în efectuarea plăților; 

iii. îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare;  

iv. asigurarea faptului că reglementările privind piața unică țin seama de particularitățile 

IMM-urilor; 

v. mobilizarea unor rețele și a unor programe adecvate pentru a le oferi IMM-urilor 

competențele de care au nevoie și a le sprijini în înfruntarea noilor provocări. 

Pentru a se asigura că aceste obiective sunt urmărite în mod consecvent de toate părțile 

interesate relevante, voi numi un reprezentant pentru IMM-uri cu normă întreagă. Acesta 

va avea sarcina să reunească și să dinamizeze comunitatea IMM-urilor, să asculte 

preocupările acestora și să promoveze în permanență strategia privind IMM-urile. 

Reprezentantul pentru IMM-uri va fi susținut de un nou Grup operativ pentru IMM-uri, care 

va reuni echipa pentru IMM-uri existentă sau care urmează să fie creată în cadrul direcțiilor 

generale GROW și CNECT și al viitoarei Direcții Generale pentru industria de apărare și 

spațiu. Împreună, aceste echipe vor constitui un punct focal pentru IMM-uri la nivelul 

Comisiei, indiferent de sectorul IMM-urilor, și vor coopera strâns cu EASME referitor la 

punerea în aplicare a programelor.  

În ceea ce privește barierele administrative și de reglementare, voi analiza toate 

modalitățile posibile de a le reduce sau elimina. De exemplu, voi colabora cu statele membre 

pentru a accelera punerea în aplicare a Regulamentului privind înființarea unui portal digital 

unic și, în special, a principiului „doar o singură dată”, care ar trebui să garanteze că 

întreprinderile nu sunt obligate să transmită un document sau o dovadă decât o singură dată. 

În ceea ce privește întârzierea efectuării plăților, faptul că în multe cazuri IMM-urile sunt 

plătite cu mai mult de 100 de zile întârziere este inacceptabil. Această situație cauzează peste 

un sfert din totalul falimentelor suferite de IMM-uri. Nu voi ezita să inițiez proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva oricărui stat membru aflat în situație de 

neconformitate.  

În ultimii ani am făcut progrese cu privire la accesul la finanțare, dar încă mai sunt multe de 

făcut. În acest sens, voi lucra împreună cu vicepreședintele executiv pentru o economie în 

serviciul cetățenilor și cu comisarul pentru locurile de muncă. 

 Intenționez să valorific mai bine Fondul InvestEU, pornind de la succesul actualului 

mecanism de garantare a împrumuturilor COSME. Propunerea Comisiei, de 11,25 

miliarde EUR, reprezintă o creștere de 20 % în comparație cu situația actuală. Această 

creștere va asigura accesul la finanțare al altor câteva mii de IMM-uri. De asemenea, 

accesul IMM-urilor la noile instrumente de finanțare ale UE va fi facilitat de existența 

unui set unic de norme în cadrul Programului InvestEU, care va simplifica participarea 

și va reduce birocrația. 
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Lăsând deoparte aceste două instrumente, trebuie să simplificăm accesul la oportunitățile de 

finanțare oferite de UE și, în același timp, să ne asigurăm că oportunitățile respective acoperă 

nevoile IMM-urilor în fiecare etapă a dezvoltării lor. 

 Mă voi asigura că IMM-urile au la dispoziție un ghișeu unic pentru toate cererile de 

informații despre oportunitățile de finanțare oferite de UE și nu sunt nevoite să caute 

separat fiecare program. 

 

 Actuala Comisie a lansat un program-pilot care vizează creșterea finanțării pentru 

IMM-urile și startupurile aflate în faza de extindere. Programul ESCALAR pune la 

dispoziția administratorilor de fonduri cu capital de risc finanțare suplimentară în 

valoare de 300 de milioane EUR, cu care aceștia pot continua să investească sau chiar 

să înființeze noi fonduri destinate întreprinderilor de acest tip. Programul, pe care 

intenționez să îl extind în cadrul InvestEU, s-a inspirat din succesul repurtat în Statele 

Unite de Small Business Investment Company (SBIC).  

 

 Putem face mai multe și pentru a ajuta IMM-urile să recurgă la oferte publice inițiale 

(IPO), oferindu-le capitalul de care au nevoie pentru a crește și a-și comercializa 

produsele și serviciile. Ar trebui să ne asigurăm că finanțarea este disponibilă pe 

parcursul întregului ciclu de investiții într-o societate și să extindem instrumentele 

financiare existente, astfel încât un număr mai mare de IMM-uri să ajungă să 

beneficieze de oferte publice inițiale. Sprijinul financiar al UE ar consolida activitatea 

realizată în cadrul uniunii piețelor de capital și ar putea crea impulsul politic necesar 

pentru a debloca investițiile în cadrul piețelor publice din Europa. Consider că 

obiectivul nostru ar trebui să fie ca acest instrument să devină operațional încă din 

2021, sub egida InvestEU.  

Pentru ca IMM-urile să beneficieze pe deplin de piața unică, trebuie să ne asigurăm că 

reglementările privind piața unică țin seama de nevoile lor specifice. 

 Mă voi asigura că Actul legislativ privind serviciile digitale le oferă IMM-urilor și 

startupurilor previzibilitatea și claritatea juridică de care au nevoie. Fragmentarea 

pieței favorizează marile platforme, care sunt pregătite să facă față complexității 

costurilor pe care aceasta o antrenează și care își consolidează, astfel, puterea de piață. 

Mă voi asigura că acestea sunt tratate echitabil în economia datelor, prin aplicarea 

riguroasă a Regulamentului privind relațiile dintre platforme și întreprinderi. 

 

 Totodată, IMM-urile ar trebui să beneficieze și de noile oportunități din domeniul 

spațial și al apărării, inclusiv de programul nostru spațial și de Fondul european de 

apărare (FEA). FEA prevede o finanțare complementară dedicată participării IMM-

urilor. Pentru a garanta participarea activă a IMM-urilor, voi înființa, în cadrul noii 

Direcții Generale pentru industria de apărare și spațiu, o echipă specializată pentru 

IMM-uri care să faciliteze accesul acestora. 
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 Protecția proprietății intelectuale este esențială pentru IMM-urile și startupurile 

noastre. Cu toate acestea, deocamdată doar 9 % dintre IMM-urile noastre utilizează 

drepturi de proprietate intelectuală, ceea atrage după sine riscul ca invențiile lor să nu 

fie comercializate în Europa. Această situație ar trebui să se schimbe. Mă voi 

concentra, de exemplu, pe îmbunătățirea accesului la consiliere strategică în domeniul 

proprietății intelectuale și a disponibilității acestui tip de consiliere, în combinație cu 

sprijinul oferit de Rețeaua întreprinderilor europene și de centrele europene de inovare 

digitală, precum și cu finanțarea pusă la dispoziție de Orizont Europa. Voi lua măsuri 

pentru a ajuta întreprinderile mici să își utilizeze drepturile de proprietate intelectuală 

atunci când încearcă să obțină finanțare sau să lucreze împreună cu parteneri de 

afaceri, de exemplu, prin asigurarea faptului că rețelele europene de sprijin oferă 

oportunități de a găsi parteneri. Costurile și complexitatea cu care se confruntă 

întreprinderile pentru a obține, a gestiona și a asigura protecția proprietății intelectuale 

ar trebui să fie diminuate, de exemplu, prin adaptarea sistemului de desene pentru a 

putea fi folosit de IMM-uri în noua economie și prin analizarea oportunității de a 

emite orientări sau de a elabora modele de contracte care să favorizeze parteneriatele 

pentru inovare, precum cele din economia colaborativă. În sfârșit, ar trebui să ne 

concentrăm asupra facilitării combaterii de către întreprinderi a tuturor formelor de 

furt al proprietății intelectuale, precum contrafacerea, pirateria și furtul cibernetic. 

 

 Voi face mai mult și pentru a ajuta IMM-urile să beneficieze într-o măsură mai mare 

de achizițiile publice, a căror valoare se ridică la aproximativ 2 mii de miliarde EUR 

pe an în UE. Printre acțiunile pe care intenționez să le propun se numără următoarele: 

o inițiativă menită să sprijine achizițiile publice transfrontaliere pentru cumpărătorii 

publici și IMM-urile regionale din regiunile frontaliere; sprijinirea întreprinderilor 

nou-înființate și a celor în curs de extindere prin intermediul programului destinat 

brokerilor în materie de inovare pentru stabilirea de contacte cu obiective specifice; 

promovarea digitalizării de la un capăt la altul a procesului de achiziții publice; și, 

alături de comisarul pentru comerț, promovarea unui acces mai bun al IMM-urilor 

europene la piețele de achiziții publice mondiale, precum și promovarea bilaterală și 

globală a reducerii sarcinii administrative prin recunoașterea globală a standardului 

UE pentru e-Certis.  

În cele din urmă, din strategia noastră privind IMM-urile ar trebui să facă parte și 

mobilizarea unor rețele și a unor programe adecvate pentru a le oferi IMM-urilor 

competențele de care au nevoie și a le sprijini în înfruntarea noilor provocări (de exemplu, 

digitalizarea, durabilitatea). 

 Pentru a se asigura că IMM-urile valorifică avantajele oferite de digitalizare, voi 

consolida centrele europene de inovare digitală și, cu ajutorul Rețelei întreprinderilor 

europene – cea mai mare rețea de sprijin pentru IMM-uri din lume, care creează 

legături între peste 600 de organizații locale, regionale și naționale din întreaga 

Europă, de la agenții de dezvoltare regională și agenții pentru inovare la camere de 

comerț, pentru a ajuta IMM-urile să inoveze și să se dezvolte –, voi crea servicii 
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specifice în cadrul serviciului de consultanță „Enhanced Innovation Management 

Capacity” pentru a oferi sprijin IMM-urilor în domeniul digitalizării. 

 

 Este esențial ca IMM-urile noastre să poată beneficia de pe urma tranziției către o 

economie durabilă și să fie totodată motorul acestei tranziții. Ca parte a acestei 

inițiative, în cadrul Rețelei întreprinderilor europene, voi crea posturi specializate de 

„consilieri în materie de durabilitate” și voi avea în vedere facilitarea accesului IMM-

urilor la finanțare pentru a investi în durabilitate.  

 

 A realiza aceste două componente – digitalizarea și durabilitatea – înseamnă a face 

mai mult pentru a se asigura că IMM-urile au acces la competențele de care au 

nevoie. De aceea, cu ajutorul rețelelor noastre de sprijin, aceste componente ar trebui 

să facă parte din competențele necesare parteneriatului industrial, pe care aș dori să îl 

realizez împreună cu comisarul pentru locuri de muncă. 

 

 Trebuie să le oferim antreprenorilor noștri mai multe oportunități. În ultimii zece 

ani, programul Erasmus pentru tineri antreprenori i-a ajutat atât pe noii antreprenori, 

cât și pe cei experimentați să învețe unii de la alții și să se extindă pe noi piețe, 

antrenând astfel creșterea cifrei de afaceri și a ocupării forței de muncă. Însă acest 

program funcționează cu un buget prea mic, ceea ce îi limitează eficacitatea. Până în 

prezent, acesta a sprijinit numai 16 000 de antreprenori, în cadrul a peste 8 000 de 

schimburi. Intenționez să aloc acestui program mai multe resurse și, dacă actualul 

program-pilot de schimburi în Israel, Singapore și SUA se va bucura de succes, aș dori 

să îl derulez în mai multe țări terțe; aceasta le va permite antreprenorilor noștri să se 

extindă pe tot mai multe piețe. 
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SECȚIUNEA 2 / PIAȚA UNICĂ 

În cadrul audierii din 2 octombrie 2019 ați menționat importanța impulsionării 

sectorului serviciilor și a asigurării aplicării Directivei privind serviciile pentru buna 

funcționare a pieței interne. În acest sens, dorim să vă adresăm următoarele întrebări: 

Ce măsuri concrete veți întreprinde, împreună cu comisarul pentru locurile de muncă, 

pentru a asigura o egalitate în libertatea de circulație a unui profesionist și a 

personalului său atunci când prestează temporar servicii la nivel transfrontalier? Mai 

exact, cu ce propuneri veți veni pentru a pune capăt situației în care un profesionist 

beneficiază imediat de dreptul de a presta temporar servicii la nivel transfrontalier, însă 

membrilor personalului său li se interzice acest lucru dacă nu este depusă o declarație de 

detașare și nu sunt respectate o serie de condiții și formalități obligatorii? Ce măsuri 

preconizați pentru a îmbunătăți cunoașterea de către prestatorii de servicii a cerințelor 

naționale și a condițiilor de detașare atunci când încep să-și desfășoare activitatea la 

nivel transfrontalier? 

 

Piața unică este alcătuită din patru libertăți care trebuie privite în corelație și ca un pachet 

unitar. Ele se află la baza obiectivului nostru privind o economie socială de piață extrem de 

competitivă. 

Finalizarea pieței unice este esențială. Îmbunătățirea pieței unice a serviciilor este de o 

importanță crucială pentru UE, atât la nivel transfrontalier, cât și pentru economia națională a 

fiecărui stat membru în parte. Serviciile reprezintă 70 % din PIB-ul și locurile de muncă din 

UE. Competitivitatea industriilor prelucrătoare ale UE se bazează pe servicii: 40 % din 

valoarea adăugată a acestora constă în aporturi de servicii. Și sectorul serviciilor evoluează 

rapid (de exemplu, ca urmare a digitalizării și a evoluției nevoilor consumatorilor), în timp ce 

noi provocări apar în mod constant. Mă voi strădui să depășesc limitele economiilor noastre, 

deoarece piața unică – de dimensiunea unui întreg continent – ne ferește de incertitudinile 

geopolitice. 

Chiar dacă importanța pieței unice este incontestabilă, sunt, de asemenea, pe deplin conștientă 

și înțeleg că, uneori, pot apărea controverse cu privire la acțiuni specifice vizând dezvoltarea 

pieței unice a serviciilor.  

Dacă vrem să valorificăm potențialul pieței unice, este esențial să avem încredere unii în alții. 

Doresc să schimb modul de lucru și să lansez o abordare ascendentă. Prin urmare, mă voi 

implica în dezbateri aprofundate și favorabile incluziunii cu dumneavoastră, cu statele 

membre și cu toate părțile interesate. În primele șase luni ale mandatului meu, voi face un 

efort deosebit pentru a mă prezenta în fața dumneavoastră și a alegătorilor dumneavoastră, 

pentru a vizita statele membre, capitalele, dar și alte regiuni și, cu precădere, regiunile de 

frontieră, precum și pentru a discuta atât cu guvernele și parlamentele naționale, cu 

întreprinderile, cu lucrătorii, cât și cu părțile interesate afectate și cu consumatorii. Voi activa 



 

10 
 

toate rețelele, structurile și forurile de cooperare existente și voi reflecta asupra unor eventuale 

îmbunătățiri ale acestora, dacă este necesar. 

Doresc să ajungem la un consens înainte de a face propuneri. Propunerile mele de politică se 

vor baza pe această consultare și pe dovezi tangibile. 

Întrebarea dumneavoastră este deosebit de relevantă pentru regiunile de frontieră, care, în 

general, se confruntă cu o mobilitate sporită a profesioniștilor. În primul rând, Directiva 

privind recunoașterea calificărilor profesionale facilitează mobilitatea profesioniștilor 

(inclusiv prin recunoașterea automată a calificărilor).  

În al doilea rând, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, este adevărat că prestatorilor de 

servicii li se impun, de prea multe ori, cerințe administrative, cum ar fi solicitările de a furniza 

anumite documente, inclusiv traducerile acestora, uneori cu mult timp înainte. În ultimii ani s-

au depus multe eforturi pentru a actualiza cadrul legislativ privind detașarea lucrătorilor și 

pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor în această privință. 

În același timp, aceste sarcini ar putea fi reduse în mod semnificativ, fără a compromite 

supravegherea detașării lucrătorilor și protecția drepturilor lor, dacă autoritățile statelor 

membre ar coopera mai bine și dacă ar fi explorate toate oportunitățile digitale posibile. 

Recent creata Autoritate Europeană a Muncii va juca un rol foarte important în consolidarea 

cooperării dintre statele membre. Trebuie finalizate negocierile în vederea revizuirii normelor 

privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care vor aborda, de asemenea, aceste 

sarcini. O mare parte din această legislație intră în atribuțiile comisarului desemnat pentru 

locuri de muncă. Voi colabora cu acesta pentru a asigura faptul că legislația în vigoare aflată 

sub responsabilitatea sa (inclusiv Directiva referitoare la asigurarea respectării Directivei 

privind detașarea lucrătorilor) favorizează mobilitatea forței de muncă și permite combaterea 

fraudei, în conformitate cu principiile pieței unice.  

În al treilea rând, dispunem de un sistem care facilitează cooperarea și schimbul direct de 

informații între statele membre, pe baza unei platforme electronice furnizate de Comisie: 

Sistemul de informare al pieței interne (IMI). Însă autoritățile naționale nu îl folosesc la 

întregul său potențial în domeniul detașării lucrătorilor: în 2018, 10 251 de schimburi de 

informații în IMI s-au referit la recunoașterea calificărilor profesionale, dar numai 2 785 au 

vizat aspecte legate de detașare. Alături de comisarul desemnat pentru locuri de muncă, voi 

promova utilizarea sistemului IMI și voi recurge la toate instrumentele pe care le avem la 

dispoziție pentru a ne asigura că statele membre cooperează pe deplin în vederea reducerii 

sarcinii administrative pentru întreprinderi.  

În cele din urmă, este esențial să se furnizeze informații cu privire la normele aplicabile 

pentru a se asigura respectarea normelor de către întreprinderi. Acest lucru oferă certitudine 

juridică și previzibilitate pentru întreprinderile care doresc să presteze servicii și să detașeze 

lucrători în alte state membre. De asemenea, doresc să valorific pe deplin dispozițiile 

Regulamentului recent adoptat privind înființarea unui portal digital unic [Regulamentul (UE) 

2018/1724]. Acest regulament reiterează și precizează obligația statelor membre de a pune la 
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dispoziție astfel de informații și furnizează standarde de calitate și facilitarea accesului. Mă 

voi asigura că obligațiile prevăzute în regulament referitoare la furnizarea de informații cu 

privire la condițiile de angajare a lucrătorilor detașați sunt aplicate efectiv și integral.  

 

Preconizați să veniți cu propuneri concrete, împreună cu comisarul pentru locurile de 

muncă, care să vizeze extinderea competențelor Agenții Europene a Muncii în vederea 

asigurării unei libertăți de circulație echitabile a serviciilor și lucrătorilor? 

Obiectivul Autorității Europene a Muncii este să sprijine mobilitatea echitabilă a forței de 

muncă și să se asigure că normele UE privind mobilitatea forței de muncă sunt respectate. 

Este crucial ca Autoritatea Europeană a Muncii să își îndeplinească obiectivele fixate. 

Comisarul desemnat pentru locuri de muncă va fi responsabil de autoritatea sus-menționată. 

Datorită legăturii cu prestarea de servicii, voi insista ca autoritatea respectivă să își 

îndeplinească promisiunea de a facilita valorificarea de către cetățeni și întreprinderi a 

avantajelor oferite de piața unică, fără a permite comiterea vreunor fraude.   
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Ce măsuri concrete veți întreprinde pentru a determina statele membre să aibă mai 

multă încredere unele în altele, convingându-le de faptul că nu este posibil să se realizeze 

o creștere economică în UE fără o piață activă a serviciilor bazată pe libera circulație a 

persoanelor? 

 

Piața unică nu poate funcționa în mod corespunzător fără încredere și cooperare între statele 

membre și autoritățile acestora. Obiectivul meu este chiar acesta: să consolidez încrederea 

pentru a da un nou impuls pieței unice a serviciilor, pornind de la un consens cât mai larg 

posibil, prin angajamentul pe care mi-l asum și prin dialogul cu toți actorii implicați în 

economia serviciilor.  

 

Statele membre și Comisia sunt deopotrivă responsabile pentru funcționarea pieței unice. Nu 

numai că voi invita statele membre să recurgă la formele de cooperare și la structurile 

existente, ci le voi solicita, de asemenea, să evidențieze problemele cu care se confruntă. 

Vreau să știu ce am putea face ca lucrurile să funcționeze mai bine împreună.  

 

O idee care ar merita să fie pusă în practică este aceea că autoritățile naționale specializate 

monitorizează și asigură punerea în aplicare efectivă a normelor privind piața unică în fiecare 

stat membru. Autorităților respective li s-ar putea conferi competențe efective de asigurare a 

respectării legislației, de exemplu pentru a sesiza instanțele naționale în legătură cu 

nerespectarea normelor pieței unice (similar cu ceea ce se întâmplă deja în domeniul protecției 

datelor și al achizițiilor publice). Aceste autorități naționale specializate ar putea forma o rețea 

la nivelul UE, similară cu alte rețele, cum ar fi rețeaua autorităților naționale din domeniul 

concurenței. Ele ar putea colabora îndeaproape, inclusiv prin schimburi de opinii asupra unor 

cazuri specifice și a unor obstacole specifice în calea pieței unice, precum și prin promovarea 

celor mai bune practici și a învățării reciproce. Acestea sunt unele dintre aspectele pe care îmi 

doresc să le discut cu statele membre și cu autoritățile naționale. 

Având în vedere declarația dvs. privind „o mai bună punere în aplicare a Directivei 

privind serviciile” și modurile divergente în care statele membre interpretează unele 

aspecte ale acestei directive, cum veți asigura implementarea și aplicarea uniformă de 

către statele membre a Directivei privind serviciile? 

 

Concurența favorizează excelența pe piața unică. Sunt convinsă că excelența este cea mai 

bună protecție. Piața unică sprijină inovarea și, deci, productivitatea și menține prețurile la un 

nivel scăzut în beneficiul consumatorilor.  

 

Realizarea unei mai bune puneri în aplicare a pieței unice a serviciilor va fi un subiect-cheie al 

consultării mele ample. Voi asculta toate propunerile și voi discuta cu toți actorii. 
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Punerea în aplicare în mod corect a normelor existente ar contribui în mare măsură la 

îmbunătățirea funcționării pieței unice. Aceasta va fi una dintre principalele mele priorități, în 

special în domeniul serviciilor.  

 

În primul rând, voi depune eforturi pentru a înlătura obstacolele existente. Știu că există o 

mulțime de controverse, dar cred că sunt posibile progrese și mă voi strădui să ajungem la un 

consens. Voi adopta o politică proactivă în materie de asigurare a respectării legii, bazată pe 

evaluări aprofundate ale obstacolelor rămase care afectează cel mai mult creșterea economică 

și crearea de locuri de muncă. Aceste evaluări ar putea consta în anchete sectoriale, similare 

celor desfășurate de DG Concurență. Nu voi ezita să iau măsurile legale necesare pentru a 

asigura respectarea Directivei privind serviciile. 

 

În al doilea rând, voi depune eforturi pentru a preveni apariția unor noi obstacole nejustificate. 

Doresc să valorific pe deplin instrumentele existente pentru a preveni apariția unor noi bariere 

pe piața unică. Procedura de notificare în temeiul Directivei privind transparența pieței unice 

este un astfel de instrument. De asemenea, voi insista ca statele membre să examineze în mod 

sistematic noua legislație pe care intenționează să o impună profesiilor reglementate în 

temeiul Directivei privind efectuarea unui test de proporționalitate. 

 

În al treilea rând, mă voi asigura că aplicarea pe teren a normelor statelor membre nu le 

complică întreprinderilor viața, ci dimpotrivă o face mai ușoară, în special pentru IMM-uri. 

Mă voi asigura că punctele de contact unic în temeiul Directivei privind serviciile își ating 

potențialul deplin, inclusiv prin intermediul procedurilor de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor, și că statele membre respectă obligațiile privind furnizarea de informații și 

digitalizarea procedurilor în cadrul portalului digital unic. Instrumente precum SOLVIT oferă 

asistență practică; împreună cu statele membre, voi consolida funcționarea acestor 

instrumente. Pentru a facilita activitatea statelor membre de punere în aplicare a normelor 

privind piața unică, intenționez să formulez mai multe orientări cu privire la modul de aplicare 

a normelor UE în vigoare, de exemplu prin actualizarea manualului referitor la Directiva 

privind serviciile și a ghidului utilizatorilor referitor la Directiva privind calificările 

profesionale. 

 

Voi analiza în mod specific regiunile de frontieră. Acestea sunt foarte relevante pentru a putea 

înțelege aspectele legate de funcționarea pieței unice. Acest lucru va face parte din exercițiul 

meu de ascultare și ar putea conduce la testarea unor idei noi sau a unor abordări specifice. În 

aceeași optică, voi examina și situația sectoarelor economice specifice care sunt deosebit de 

importante pentru competitivitatea economiei europene, cum ar fi serviciile pentru 

întreprinderi, sectorul construcțiilor și comerțul cu amănuntul. 

 

În cadrul audierii ați confirmat că doriți să aprofundați piața unică. Ce măsuri concrete 

veți întreprinde în acest sens? Sectorul serviciilor este sectorul care suferă cel mai mult 

din cauza lipsei unei integrări europene. Cum veți îmbunătăți Directiva privind 

serviciile și cum o veți extinde? 
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Voi participa la exercițiul de consultare menționat în răspunsurile anterioare, păstrând în 

minte următoarele idei, pentru a le testa și a le adapta, inclusiv prin prisma noilor provocări 

apărute: 

1. Consolidarea punerii în aplicare și a asigurării respectării normelor existente privind piața 

unică: 

După cum am spus mai înainte, urmăresc să întreprind mai multe acțiuni pentru a asigura o 

mai bună punere în aplicare a legislației UE în vigoare în domeniul pieței unice, inclusiv a 

Directivei privind serviciile. Printre aceste inițiative se numără atât acțiuni menite să prevină 

în mod mai eficient apariția unor noi bariere pe piața unică, cât și introducerea unei politici 

mai proactive în materie de asigurare a respectării normelor privind abordarea barierelor 

existente în sectorul serviciilor. 

2. Îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile naționale: 

Astfel cum am subliniat mai sus, intenționez să analizez dacă s-ar putea consolida structurile 

și rețelele existente între autoritățile statelor membre. O posibilă rețea de autorități naționale 

ar putea să promoveze colaborarea dintre acestea, să se asigure că elaborarea și punerea în 

aplicare a normelor naționale respectă legislația privind piața unică și să dezvolte un 

parteneriat mai strâns între Comisie și statele membre cu privire la asigurarea respectării 

normelor respective.  

3. Extinderea recunoașterii automate: 

Voi examina împreună cu părțile interesate posibilitatea de a extinde recunoașterea automată 

– astfel cum s-a întâmplat deja în cazul arhitecților, al medicilor, al asistenților medicali și al 

altor persoane – la servicii profesionale precum ingineria și contabilitatea. Directiva revizuită 

privind recunoașterea calificărilor profesionale a introdus instrumente flexibile pentru a 

conveni asupra unor standarde comune pentru învățământul profesional în cadrul unei 

abordări ascendente de către respectivele profesii vizate. Aceasta a facilitat mobilitatea. Voi 

încuraja și voi promova utilizarea acestor instrumente în strânsă colaborare cu toate părțile 

interesate. 

Voi analiza, de asemenea, posibilitățile oferite în cadrul Directivei privind serviciile de a 

introduce mijloace convenite de comun acord pentru a facilita instituirea și furnizarea 

transfrontalieră de servicii, de exemplu prin norme privind asigurarea de răspundere civilă și 

disponibilitatea în toate statele membre – o problemă foarte practică, de care se izbesc zi de zi 

mulți prestatori de servicii –, în colaborare cu vicepreședintele executiv desemnat pentru o 

economie în serviciul cetățenilor. 

4. Promovarea unei economii colaborative responsabile: 

Doresc să studiez aspectele legate de dezvoltarea rapidă a economiei colaborative. Trebuie să 

evaluăm necesitatea acțiunilor de promovare a oportunităților pentru cetățeni în calitate de 
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consumatori și antreprenori și să evităm fragmentarea legislativă în cadrul pieței unice, 

abordând, în același timp, preocupările legitime legate de politicile publice. În special, trebuie 

să reflectăm asupra modului în care putem garanta faptul că platformele colaborative 

cooperează cu autoritățile publice pentru a proteja interesul public mai eficient decât în 

prezent, cu respectarea deplină a principiilor pieței unice. Voi participa la inițiativele luate de 

către comisarii desemnați pentru locuri de muncă și transporturi cu privire la condițiile de 

lucru ale lucrătorilor pe platforme online și ale șoferilor de automobile comandate instant. 

5. Promovarea unor piețe online echitabile: 

Comerțul cu amănuntul are loc din ce în ce mai mult online, conferind platformelor o putere 

mai mare. Mă voi asigura că noile norme privind relațiile dintre platforme și întreprinderi sunt 

puse în aplicare pe deplin în cadrul pieței unice. Acestea reprezintă un prim pas pentru a 

garanta că platformele online tratează comercianții în mod echitabil și că relațiile lor sunt 

transparente – de exemplu, în ceea ce privește modificările aduse termenilor și condițiilor și 

clasificarea rezultatelor căutării. În plus, cu ajutorul Observatorului UE privind economia 

platformelor online, doresc să abordez provocări precum accesul la date și tratamentul 

preferențial pe care platformele îl acordă propriilor servicii.  

6. Luarea de măsuri în ceea ce privește serviciile societății informaționale prin intermediul 

Actului legislativ privind serviciile digitale 

Prestatorii de servicii digitale și în special întreprinderile nou-înființate consideră că este 

dificil să se dezvolte în Europa, întrucât se confruntă cu norme fragmentate, în timp ce actori 

de talie mondială mult mai importanți, în special marile platforme, sunt mai în măsură să 

navigheze în medii juridice complexe. Actul legislativ privind serviciile digitale va avea drept 

scop adaptarea și clarificarea normelor existente, adesea vechi de 20 de ani, în vederea 

stabilirii unui cadru comun de reglementare în locul unei multitudini de norme naționale (de 

exemplu, în ceea ce privește discursul de incitare la ură și publicitatea online). În acest mod, 

piața unică va fi consolidată. Obiectivul este, de asemenea, de a consolida cooperarea dintre 

statele membre și asigurarea respectării legii, în special în ceea ce privește principiul țării de 

origine, astfel cum este consacrat în Directiva privind comerțul electronic. 

 

În cursul audierii din 2 octombrie au fost adresate mai multe întrebări cu privire la 

sectorul serviciilor. Răspunsurile dvs. nu conțineau propuneri concrete și se 

contraziceau între ele. De exemplu, ați spus că trebuie să valorificăm potențialul pieței, 

chiar dacă acest lucru presupune „sacrificii pe termen scurt”. De asemenea, ați 

menționat faptul că piedicile ce există în statele membre în domeniul serviciilor 

afectează economiile și că trebuie evitată suprareglementarea. Ulterior ați spus, însă, că 

obiectivul urmărit nu este dereglementarea pieței serviciilor, ci asigurarea unei protecții 

pentru lucrători și reconcilierea aspectului social cu exigențele pieței. De asemenea, tot 

în contextul Directivei privind serviciile, ați spus că nu trebuie relansată dezbaterea, 

însă trebuie redeschise subiectele a căror redeschidere se impune. 



 

16 
 

- Ați putea explica care sunt subiectele concrete a căror redeschidere se impune? 

- Ați putea răspunde – cu da sau nu – la întrebarea dacă intenționați să redeschideți 

Directiva privind serviciile? 

- Ați putea răspunde – cu da sau nu – la întrebarea dacă veți continua să respectați 

principiul țării de destinație în domenii precum serviciile și protecția consumatorilor? 

- Ați putea preciza ce măsuri concrete veți propune pentru a reconcilia aspectul social cu 

exigențele pieței? 

 

Directiva privind serviciile a fost adoptată după o amplă dezbatere și conține un compromis 

politic atent elaborat. Nu vreau să redeschid rănile trecutului. Prin urmare, nu intenționez să 

prezint noi propuneri de redeschidere a Directivei privind serviciile. Voi respecta pe deplin 

principiile fundamentale consacrate în tratat și în Directiva privind serviciile. 

Cu toate acestea, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că directiva este pusă în 

aplicare și respectată în mod corect și pe deplin, astfel încât să putem valorifica întregul 

beneficiu potențial al unei piețe unice finalizate pentru consumatorii și întreprinderile noastre. 

Propunerea prezentată de actuala Comisie privind o procedură îmbunătățită de notificare 

referitoare la servicii este un bun exemplu în acest sens.  

Legitimitatea pieței unice se bazează pe prosperitatea pentru toți: antreprenori, lucrători și 

consumatori. Este esențial să le permitem întreprinderilor europene să beneficieze de dreptul 

lor la liberă circulație. În caz contrar, Europa nu va fi în măsură să țină pasul cu concurenții 

noștri de la nivel mondial, în special în domeniul serviciilor digitale. În același timp, trebuie 

să promovăm o mai bună protecție a drepturilor lucrătorilor și o concurență loială. 

După cum am explicat în timpul audierii mele, trebuie să răspundem criticilor care denunță 

lipsa justiției fiscale și a echității sociale. Aceasta este direcția de acțiune stabilită de 

președinta aleasă atunci când lansează apelul de „a reconcilia componenta socială și 

componenta de piață”. Comisia, în ansamblul său, se va concentra asupra unor aspecte 

importante, printre care se numără un salariu minim echitabil, o bază fiscală consolidată 

comună a societăților și o impozitare diferită a întreprinderilor de înaltă tehnologie. În ceea ce 

privește serviciile digitale, vom aborda chestiunea drepturilor lucrătorilor pe platforme online. 

Voi sprijini realizarea acestor inițiative, în strânsă colaborare cu comisarii responsabili de 

domeniile respective. 

 

În cazul în care se poate asigura publicarea unei propuneri privind reglementarea IA – 

un domeniu de politici incipient și complex – în primele 100 de zile de activitate a noii 

Comisii, de câte zile veți avea nevoie pentru a veni cu propuneri concrete și eficace 

pentru a soluționa problemele ce persistă în asigurarea aplicării Directivei privind 

serviciile, care împiedică constant dezvoltarea unor întreprinderi reale pe teren peste tot 
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în Uniunea Europeană? Ați putea indica ordinea priorităților în ceea ce privește 

acțiunile dvs. în calitate de comisar pentru piața internă și datele care stau la baza 

acestei analize? Politicile îndrăznețe și proeminente propuse de această Comisie vizează 

în mare măsură o serie redusă de aspecte ale economiei digitale, însă baza economiei 

noastre (serviciile și dezvoltarea IMM-urilor) necesită mai multă imaginație și inițiativă 

politică din partea dvs. Având în vedere răspunsurile dvs. din cadrul audierii, vă rugăm 

să precizați dacă ezitați sau nu să deschideți subiecte controversate, cum ar fi serviciile. 

Considerați că unele subiecte sunt tabu pentru următorii cinci ani de activitate a 

Comisiei? Dacă da, care sunt acestea? Precedentul comisar pentru piața internă s-a 

confruntat cu dificultăți atunci când a încercat să convingă statele membre să-i aprobe 

inițiativele din domeniul serviciilor – cum se vor deosebi acțiunile dvs. în acest sens? 

Precedentul comisar s-a confruntat, de asemenea, cu faptul că propunerile bine-

intenționate în favoarea pieței unice pot fi deturnate în cadrul procesului legislativ. În 

cazul în care propunerile dvs. sunt inițiate ca un scut, pentru a proteja piața unică, dar 

sunt transformate ulterior în sabie, care poate dăuna pieței unice, le veți retrage înainte 

ca acestea să producă daune? 

 

Având în vedere evoluțiile tehnologice și convergența modelelor de afaceri, distincția dintre 

„piața unică“ și „piața unică digitală“ nu mai este de actualitate. Această situație se referă la 

toate întreprinderile, întreprinderile industriale, precum și prestatorii de servicii. Unul dintre 

punctele forte ale portofoliului meu este că ne va permite să consolidăm sinergiile pe toate 

planurile, inclusiv în domenii precum IA.  

Există numeroase date economice care arată că beneficiile economice ale pieței unice sunt 

mari, ridicându-se la 8,5 % din PIB-ul UE. Studiile economice arată, de asemenea, că o 

punere în aplicare ambițioasă a Directivei privind serviciile ar conduce la o creștere 

suplimentară de 1,6 % din PIB-ul UE. Însă beneficiile și impactul pieței unice nu pot fi 

evaluate doar sub aspectul PIB-ului. În ceea ce privește circulația persoanelor, există 

aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE care locuiesc sau lucrează în alt stat membru. 

Toate acestea arată că este urgent să se realizeze progrese în ceea ce privește piața unică a 

serviciilor; prin urmare, îmi voi mobiliza imediat eforturile în această direcție.  

Am evidențiat mai multe dintre prioritățile mele pentru piața unică a serviciilor în răspunsurile 

la întrebările de mai sus. Mă angajez să:  

 lansez o politică proactivă în materie de asigurare a respectării legislației;  

 să consolidez măsurile de aplicare preventivă;  

 să public orientări cu privire la modul în care ar trebui să se aplice legislația UE;  

 să analizez posibilitatea extinderii recunoașterii automate;  

 să promovez dezvoltarea unei economii colaborative responsabile;  

 să promovez platforme digitale care tratează comercianții în mod echitabil și 

 să actualizez Directiva privind comerțul electronic prin intermediul unui Act legislativ 

privind serviciile digitale. 
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Nu consider că există subiecte tabu, dar, astfel cum am explicat mai sus, nu am nicio intenție 

de a redeschide Directiva privind serviciile. 

Știm cu toții cât de dificil este să se realizeze progrese în sectorul serviciilor, dar sunt 

convinsă că este posibil. Voi depune eforturi pentru a se ajunge la un consens, aducând 

împreună statele membre și părțile interesate prin intermediul abordării mele bazate pe o 

consultare amplă. V-am prezentat ideile mele inițiale. Le voi perfecționa pe baza acestei 

abordări și apoi le voi apăra în cadrul Colegiului. 

În cazul în care, în orice moment în cursul unei proceduri legislative, una dintre propunerile 

mele ar fi transformată într-un instrument menit să slăbească piața unică și obiectivele 

acesteia, nu voi ezita să propun Comisiei retragerea propunerii. Însă, întrucât îmi voi formula 

propunerile pe baza acestei ample consultări, sper și cred că acest lucru nu va fi necesar. 

Ar trebui să recunoaștem că, într-o lume aflată în schimbare rapidă, trebuie să rămânem 

flexibili și dispuși să evoluăm pentru a face față noilor provocări. Prioritățile noastre și 

punerea lor în aplicare vor trebui să reflecte această lume în schimbare și să se adapteze la ea.  
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SECȚIUNEA 3/ APĂRAREA 

În această perioadă de instabilitate geopolitică acută, în care cetățenii europeni cer să fie 

protejați într-o măsură mai mare, vor juca un rol determinant promovarea unei 

cooperări mai strânse în materie de cheltuieli pentru apărare, încurajarea proiectelor de 

colaborare și dezvoltarea suveranității tehnologice a Europei. Ce acțiuni concrete 

preconizați pentru a răspunde acestor așteptări?  

În acest sens, cum apreciați punerea în aplicare a Programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării?  

Cum apreciați punerea în aplicare a pachetului legislativ din 2009 din domeniul apărării 

și ce măsuri concrete veți întreprinde pentru a asigura realizarea unei adevărate piețe 

unice a produselor din domeniul apărării, asigurându-le totodată tuturor statelor 

membre un rol și oportunități pe această piață? 

 

Pentru a promova cooperarea în domeniul apărării și a contribui la consolidarea suveranității 

tehnologice, principala mea contribuție va consta în punerea în aplicare eficace a Fondului 

european de apărare. Bugetul propus de 13 miliarde EUR în următorul cadru financiar 

multianual ne va permite să regrupăm și să redirecționăm către proiecte comune investițiile 

actuale dispersate, în cercetarea în materie de apărare și în dezvoltarea capabilităților, pentru a 

reduce duplicarea inutilă și pentru a asigura o utilizare mai eficientă a cheltuielilor publice în 

domeniul apărării. Fondul va promova investițiile în lanțurile de aprovizionare pentru apărare, 

eliminând astfel decalajul tehnologic și punând capăt dependenței noastre tehnologice față de 

țările terțe pentru capabilitățile critice necesare în viitor. Scopul său este de a încuraja 

investițiile în lanțurile de aprovizionare pentru apărare prin sprijinirea IMM-urilor atât din 

punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește dezvoltarea de competențe specializate.  

Am convingerea că fondul poate fi un instrument puternic pentru a menține o bază industrială 

europeană mai competitivă și mai inovatoare, alcătuită atât din întreprinderi mici și 

întreprinderi cu capitalizare medie, cât și din întreprinderi mari, și capabilă să producă 

tehnologiile și capacitățile de apărare de care avem nevoie în următorii 15 sau 20 ani.  

Programele aflate în curs care preced acest fond, „Programul european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării” (EDIDP) și „Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în 

materie de apărare”, arată rezultate încurajatoare, ceea ce reprezintă un fapt pozitiv pentru 

Fondul european de apărare.  

 Comisia a primit peste 40 de propuneri de proiecte ca răspuns la primele cereri de 

propuneri din cadrul EDIDP, dintre care 14 răspundeau cererii consacrate IMM-urilor.  

 

 18 proiecte vor fi finanțate în cadrul Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie 

de apărare cu un buget total de 90 de milioane EUR. Aproximativ 30 % din buget este 

destinat IMM-urilor.  
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În ceea ce privește punerea în aplicare a pachetului de măsuri în domeniul apărării din 2009, 

intenționez să mă bazez pe evaluarea, realizată de Comisie în 2016, a Directivei privind 

achizițiile publice în domeniul apărării și a Directivei privind transferurile intra-UE de 

produse din domeniul apărării. La momentul respectiv, concluzia a fost că ambele directive 

erau adecvate scopului și, în linii mari, erau pe drumul cel bun. Niciuna dintre părțile 

interesate consultate nu a considerat necesară modificarea directivelor, însă toate au evidențiat 

necesitatea de a intensifica eforturile pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a 

acestora, inclusiv prin elaborarea unor orientări adecvate.  

În acest scop, actuala Comisie a intensificat dialogurile sale tehnice cu statele membre și a 

emis mai multe recomandări (de exemplu, pentru a contribui la alinierea practicilor naționale 

în ceea ce privește transferurile de produse din domeniul apărării și avizele orientative privind 

achizițiile publice încheiate între guverne și achizițiile publice cooperative în domeniul 

apărării). În 2018, Comisia a lansat, pentru prima dată, acțiuni în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării.  

Asigurarea respectării directivelor reprezintă o prioritate pentru mine și nu voi ezita să lansez 

acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor atunci când este necesar. Cu toate acestea, în 

opinia mea, Comisia ar trebui să explice în continuare funcționarea normelor și ar putea oferi 

orientări suplimentare în acest sens pentru a asigura punerea în aplicare deplină și eficace a 

directivelor.  

Intenționez, de asemenea, să port o discuție aprofundată cu statele membre și cu Parlamentul 

European cu privire la modul în care IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie din 

întreaga UE pot fi integrate mai bine în lanțurile de aprovizionare. Cred că ar trebui să 

încurajăm și să sprijinim cooperarea voluntară între principalii actori din sector, IMM-uri și 

întreprinderile cu capitalizare medie.  

 

Potrivit articolului 41 alineatul (2) din TUE, nicio cheltuială legată de „operațiile având 

implicații militare sau din domeniul apărării” nu trebuie să fie acoperită de bugetul 

Uniunii. Având în vedere hotărârea Curții de Justiție (cauza C-263/14) și articolul 41 

alineatul (2) din TUE, înființarea Fondului european de apărare nu are un temei juridic. 

Sunteți de acord cu această afirmație? Dacă nu, explicați de ce. De asemenea, ce 

drepturi și mecanisme de control parlamentar veți asigura în cursul punerii în aplicare 

a Fondului european de apărare? 

 

Fondul european de apărare are drept scop promovarea competitivității și a capacității de 

inovare a industriei de apărare a UE prin sprijinirea acțiunilor de colaborare în materie de 

cercetare și dezvoltare în domeniul apărării. Nu va finanța cheltuieli legate de operațiuni 

militare sau de apărare. Prin urmare, acesta respectă pe deplin articolul 41 alineatul (2) din 

TUE și jurisprudența relevantă a Curții. Articolul 173 (competitivitate industrială) și articolul 

182 (cercetare) din TFUE reprezintă temeiul juridic al acordului politic la care s-a ajuns la 
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începutul acestui an cu privire la propunerea de regulament privind FEA. Fondul european de 

apărare nu poate finanța operațiuni militare sau de apărare. 

Necesitatea unui control parlamentar și a unor mecanisme de control nu este contestată. 

Dincolo de ceea ce prevede deja Regulamentul privind FEA, intenționez: 

 să examinez împreună cu dumneavoastră impactul pe care îl va avea Fondul european 

de apărare în ceea ce privește contribuția sa la uniunea europeană a apărării;  

 să explic programele de lucru anuale; 

 să prezint rezultatele cererilor de propuneri anuale. 

În sfârșit, voi discuta cu dumneavoastră orice aspecte etice pe care le-ar putea suscita 

punerea în aplicare a fondului.  

 

Potrivit articolului 3, unul dintre obiectivele Fondului european de apărare este 

promovarea competitivității, a eficienței și a capacității de inovare ale bazei industriale 

și tehnologice de apărare a UE pe tot teritoriul Uniunii, precum și extinderea cooperării 

transfrontaliere între entitățile juridice. Acest principiu se reflectă, de asemenea, în 

criteriile de atribuire ale fondului, care recompensează, printre altele, contribuția la 

crearea unor noi situații de cooperare transfrontalieră între entitățile juridice. În 

răspunsurile scrise pe care le-ați prezentat se pare că adoptați această viziune – ați scris 

că veți exercita o supraveghere strictă a punerii în aplicare a FEA, mai ales în ceea ce 

privește participarea IMM-urilor, dar și a altor întreprinderi nou-venite în sectorul 

apărării. Însă în timpul audierii ați contrazis principiul expus mai sus, spunând că veți 

evalua succesul fondului doar pe baza unui criteriu de barem, și anume participarea 

într-un consorțiu alcătuit din cel puțin trei entități juridice din cel puțin trei state 

membre diferite. Având în vedere această contradicție, vă rugăm să ne oferiți 

răspunsuri exacte la următoarele întrebări adresate în cursul audierii: 

Ce măsuri concrete preconizați pentru a face posibilă această extindere a cooperării 

transfrontaliere între entitățile juridice? Cum veți garanta faptul că FEA nu va aduce 

beneficii în primul rând unui număr restrâns de mari întreprinderi internaționale din 

domeniul apărării care participă la proiecte de cooperare internațională de mulți ani? 

 

Trebuie să ne asigurăm că societățile de toate dimensiunile și din toate statele membre vor 

avea posibilitatea de a participa la Fondul european de apărare. Doresc să valorific experiența 

pozitivă dobândită în urma punerii în aplicare a Programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării (EDIDP).  

Pentru a realiza acest obiectiv: 

 Mă voi asigura că programele de lucru anuale ale FEA includ o categorie dedicată 

IMM-urilor, așa cum am procedat și în cazul EDIDP. Acest lucru va completa 
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bonusul specific pe care Regulamentul privind FEA îl oferă pentru participarea IMM-

urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la consorții cu întreprinderi mari. 

 Voi înființa în cadrul noii direcții generale „Industria apărării și spațiul” o echipă care 

să se ocupe exclusiv de chestiunile legate de IMM-uri și de întreprinderile cu 

capitalizare medie. Această echipă va fi responsabilă de dezvoltarea unor platforme și 

instrumente de sprijinire a colaborării dintre IMM-urile din diferite state membre și a 

colaborării IMM-urilor cu întreprinderile mari, precum și de furnizarea sprijinului și a 

consilierii necesare. Vor fi organizate, de asemenea, evenimente care să vizeze 

stabilirea de contacte. 

 Această echipă va coopera cu alte echipe responsabile de IMM-uri din alte părți ale 

portofoliului meu (Grupul operativ pentru IMM-uri menționat mai sus), precum și cu 

reprezentantul special pentru IMM-uri. 
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Sunteți de acord cu punctul de vedere exprimat de comisarul Elżbieta Bieńkowska în 

cadrul reuniunii Comisiei SEDE de săptămâna trecută, potrivit căreia, în cazul în care 

numai 2-3 dintre cele mai mari întreprinderi europene din domeniu apărării beneficiază 

în cele din urmă de fond, acesta nu ar trebui prelungit după 2027? 

 

Ambiția mea este să mă asigur că fondul va aduce beneficii întreprinderilor de toate 

dimensiunile și din toate statele membre și că va deveni un catalizator pentru deschiderea 

lanțurilor valorice în Uniunea Europeană. Prin urmare, sunt de acord că, dacă se constată că 

până în 2027 doar cele mai mari 2-3 întreprinderi europene din domeniul apărării au 

beneficiat de fond, înseamnă că fondul nu și-a atins obiectivele.  

O astfel de eventualitate ar trebui prevenită pe parcurs, printr-o punere în aplicare riguroasă. 

Nu ar trebui să așteptăm până în 2027 pentru a trage concluzii. 

Vă voi prezenta anual un raport cu privire la punerea în aplicare a fondului și voi descrie 

modul în care lecțiile învățate din punerea în aplicare a celor două programe care l-au 

precedat ar trebui să fie luate în considerare pentru o punere în aplicare adecvată a FED. 

Evaluarea la jumătatea perioadei a fondului va fi o ocazie importantă pentru tragerea de 

concluzii și pentru convenirea unor măsuri corective, dacă vor fi necesare.  
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SECȚIUNEA 4/POLITICA INDUSTRIALĂ 

În scrisoarea dumneavoastră de misiune și în cadrul audierii ați reafirmat angajamentul 

dvs. față de o strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei. Așteptăm de 

ceva timp o politică industrială mai ambițioasă la nivelul UE. Răspunsurile orale și cele 

scrise prezentate de dvs. prezintă în termeni foarte generali abordarea în cauză, 

măsurile concrete pe care le veți întreprinde și calendarul aferent. Nu se desprinde 

niciun aspect inovator – ce anume va determina producerea unor schimbări de această 

dată, ce măsuri noi preconizați pentru această strategie. Nu se desprinde o strategie 

coerentă și unitară. Vedem numai un amalgam de bune intenții în locul unui instrument 

coerent, unitar și eficace, cu ținte și cu obiective comune. 

Considerăm că actualele instrumente nu vor fi suficiente, la fel ca programele din 

următorul CFM. În cursul audierii am auzit propuneri lipsite de precizie și o abordare 

cât se poate de comună. Vi se încredințează un portofoliu extins și vă invităm, așadar, să 

vorbiți în termeni mai concreți. 

 

Întrecerea dintre puterile economice pentru a obține o poziție dominantă în ceea ce privește 

tehnologiile și aplicațiile acestora continuă cu o intensitate fără precedent. Miza este 

capacitatea Europei de a se aproviziona și de a furniza în mod autonom componente și servicii 

esențiale. Abordarea acestor aspecte va necesita un efort public și privat colectiv, care să se 

bazeze pe punctele forte europene și să se axeze pe asigurarea unei acoperiri industriale și 

tehnologice europene solide a principalelor părți ale lanțului valoric. Strategia pe termen lung 

cuprinzătoare privind viitorul industriei europene, la care voi contribui, va urmări să ofere 

locuri de muncă și creștere economică, să avem un rol de lider în tranziția către o industrie 

neutră din punct de vedere climatic și să ne asigurăm suveranitatea tehnologică, inclusiv în 

domeniul digital. Această strategie ne va consolida baza tehnologică prin proiecte de cercetare 

și inovare clar direcționate și va lua în considerare nevoile specifice ale IMM-urilor. 

 

În primele șase luni ale mandatului meu, voi face un efort deosebit pentru a mă prezenta în 

fața dvs. și a alegătorilor dumneavoastră, a vizita statele membre, capitalele și regiunile 

acestora, precum și pentru a discuta cu guvernele și parlamentele naționale, cu părțile 

interesate, întreprinderile, lucrătorii și consumatorii. Voi activa toate rețelele, structurile și 

forurile de cooperare. 

Deși nu există o soluție miraculoasă unică, sunt întru totul de acord că avem nevoie de o 

abordare coerentă, de obiective clare și de o foaie de parcurs și un calendar concrete. Strategia 

industrială trebuie să ia în considerare necesitatea unei economii de piață sociale puternice și 

reziliente. Voi susține următoarele priorități în cadrul colegiului: 

 

 Instituirea unui cadru de reglementare favorabil;  

 Facilitarea proiectelor de interes strategic;  

 Accelerarea neutralității din punct de vedere climatic a industriei noastre; 

 Facilitarea transformării digitale; 

 Promovarea unei forțe de muncă calificate și 
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 Promovarea unei economii sociale (économie sociale et solidaire). 

 

1. Instituirea unui cadru de reglementare favorabil 

O piață unică a bunurilor și serviciilor profundă și puternică (atât fizică, cât și digitală) 

este o condiție prealabilă pentru ca industria UE să fie competitivă la nivel mondial. (A se 

vedea răspunsul meu de mai sus privind piața unică a serviciilor).  

Prin Actul legislativ privind serviciile digitale, voi actualiza normele privind o serie de 

servicii digitale, pentru a le oferi o mai mare certitudine juridică întreprinderilor și pentru a 

proteja mai bine drepturile și siguranța cetățenilor în mediul online. 

 

În ceea ce privește inteligența artificială (IA) și datele, îmi voi aduce contribuția la stabilirea 

abordării UE pentru un nou cadru orizontal privind IA, inclusiv privind implicațiile sale etice, 

voi asigura coerența cu evaluarea în curs a cadrului legislativ privind siguranța produselor și 

legislația privind produsele și voi intensifica activitățile de îmbunătățire a accesului la date în 

toate sectoarele și în cadrul acestora, în special activitățile de îmbunătățire a disponibilității 

datelor pentru IMM-uri. (A se vedea răspunsul meu cu privire la IA). 

 

Voi lucra la cadrul nostru privind proprietatea intelectuală (PI), pentru a mă asigura că 

acesta stimulează inovarea și că drepturile de proprietate intelectuală sunt mai accesibile 

IMM-urilor. Avem un sistem privind PI solid în Europa, dar trebuie să facem mai mult și să 

asigurăm coerența acestuia astfel încât i) să eliminăm fragmentarea rămasă și să ne ajustăm 

normele; ii) să facilităm utilizarea PI de către IMM-uri; și iii) să reducem contrafacerea PI. 

Voi reflecta, de asemenea, cu privire la problemele generate de IA. 

 

Voi utiliza potențialul achizițiilor publice pentru stimularea inovării și accelerarea tranziției 

către neutralitatea climatică. În acest scop, voi lua în considerare o actualizare a orientărilor 

privind achizițiile publice în materie de inovare și voi lansa o inițiativă menită să încurajeze 

cooperarea dintre achizitorii publici locali, regionali și sectoriali din domeniul achizițiilor 

publice ecologice. (A se vedea răspunsul meu de mai jos privind economia circulară).  

 

După cum am afirmat în timpul audierii mele, Europa ar trebui să fie deschisă, dar nu 

dezarmată. Îmi voi aduce contribuția la activitatea colegilor mei ce vizează apărarea 

condițiilor de concurență echitabile pentru industria noastră și consolidarea capacității 

Europei de a se proteja de practicile comerciale neloiale. (A se vedea răspunsul meu de mai 

jos privind relațiile externe). 

 

2. Facilitarea proiectelor de interes strategic  

Suveranitatea tehnologică și poziția de lider în sectorul industrial necesită adesea proiecte la 

scară largă de interes strategic care depășesc frontierele și resursele unei singure societăți 

sau ale unui singur stat membru. Niciun stat membru nu este în măsură să răspundă singur în 

mod adecvat provocărilor strategice actuale, nu numai din prisma resurselor financiare 
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necesare, ci și a capacității de a promova alternative europene. Inițiativele de succes, cum ar fi 

microelectronica și bateriile, au demonstrat că este posibil să se obțină o schimbare radicală la 

nivelul competitivității prin unirea eforturilor depuse de industrie, de statele membre și de UE.  

Acesta este motivul pentru care mă voi baza pe abordarea Forumului strategic privind 

proiectele importante de interes european comun (PIIEC) și voi mobiliza investițiile necesare 

în cercetare și inovare în aceste sectoare prin parteneriatele C&I relevante și alte instrumente. 

Voi încuraja, în cazurile în care sunt îndeplinite condițiile necesare, crearea unor noi PIIEC și 

un cadru privind ajutoarele de stat care să permită realizarea de proiecte în materie de inovare 

la scară largă, inclusiv de dezvoltare industrială, cu efecte de propagare puternice în întreaga 

Europă.  

Voi asculta ideile Forumului strategic cu privire la barierele normative și de altă natură, 

precum și cu privire la factorii care permit dezvoltarea de lanțuri valorice strategice.  

Voi încuraja, de asemenea, crearea de noi alianțe industriale de tipul Alianței existente pentru 

baterii durabile și materiale plastice circulare, pentru a elimina barierele și a institui factori de 

stimulare a cercetării și dezvoltării (C&D), a competențelor, a cooperării dintre IMM-urilor 

sau a elaborării de standarde în sectoarele strategice.  

În plus, voi mobiliza bugetul UE prevăzut în următorul CFM pentru domeniul digital pentru a 

sprijini un număr limitat de proiecte cu impact puternic ce vizează sprijinirea 

suveranității tehnologice a UE în domenii precum performanța de vârf și informatica 

cuantică, IA, securitatea cibernetică și tehnologia 5G.  

În fine, programele propuse de Comisie în următorul cadru financiar multianual (CFM) oferă 

fonduri substanțiale pentru sprijinirea unei politici industriale puternice. Propunerile Comisiei 

prevăd 187 de miliarde EUR pentru cercetare, inovare, digitalizare, spațiu, emisii scăzute 

de dioxid de carbon, IMM-uri, investiții strategice și piața unică, precum și suplimentarea 

finanțării fondurilor structurale și sprijinirea industriei creative și industriei apărării. Cu 

ajutorul colegilor mei comisari, voi avea ocazia unică de a combina în mod inteligent 

programele UE care acoperă întregile lanțuri valorice, de la cercetarea de bază la inovare, la 

implementare, precum și la infrastructură și competențe. De exemplu, consider că industria și 

IMM-urile pot avea efecte pozitive asupra apărării, iar spațiul poate avea efecte pozitive 

asupra sectorului digital.  

 

3. Accelerarea realizării unei industrii a UE neutre din punct de vedere climatic și 

circulare  

Pe lângă sprijinul financiar acordat proiectelor cu emisii reduse de carbon, voi propune măsuri 

care să faciliteze tranziția industriei către o economie neutră din punct de vedere climatic și 

circulară pentru a asigura faptul că industria noastră se bazează pe rolul său de lider în 

domeniul tehnologiilor curate și valorifică oportunitățile de creștere de la nivel internațional, 

transformându-se, în același timp, în modul cel mai eficient din punctul de vedere al utilizării 

resurselor. 
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Pe baza Strategiei pentru materialele plastice și a alianțelor privind bateriile durabile, voi crea 

alianțe în alte lanțuri valorice pentru a accelera caracterul circular și competitivitatea 

industriei noastre. (A se vedea răspunsul meu de mai jos privind economia circulară).  

 

Voi încuraja tranziția industriilor mari consumatoare de energie către neutralitatea climatică, 

pe baza modalităților identificate în Comunicarea Comisiei intitulată „O planetă curată pentru 

toți”. Voi lua ca punct de plecare Planul general pentru transformarea industrială, ce vizează 

industriile mari consumatoare de energie. În același timp, mă voi asigura că vor fi 

operaționale centrele de inovare dedicate tehnologiilor curate, pentru a ajuta întreprinderile, în 

special IMM-urile, să devină neutre din punct de vedere climatic.  

 

4. Facilitarea transformării digitale 

Pentru a permite digitalizarea, sectoare precum utilajele, construcțiile, industriile creative, 

produsele de modă și de frumusețe vor beneficia într-o mare măsură de pe urma introducerii 

unei abordări integrate, prin care legislația sectorială este revizuită și adaptată la era 

digitală. În acest scop, voi începe un proces de revizuire aprofundată a acestor norme 

sectoriale.  

În plus, ar putea fi lansată o serie de dialoguri sectoriale privind impactul tehnologiei în toate 

domeniile (tehnologia în domeniul construcțiilor, tehnologia în domeniul modei, tehnologia în 

domeniul turismului ș.a.m.d.). Obiectivul acestora va fi de a colabora cu toate părțile 

interesate pentru a dezvolta o serie de acțiuni specifice care să ajute toate sectoarele-cheie ale 

economiei UE să se transforme și să profite de digitalizare. Achizitorii publici trebuie să 

devină parteneri-cheie în acest context, deoarece ponderea lor combinată poate schimba piața, 

în special în sectoarele în care sunt principalii cumpărători, cum ar fi e-sănătatea, 

transporturile publice inteligente sau clădirile publice inteligente. 

În același timp, mă voi asigura că vor fi operaționale centrele specializate de inovare 

digitală. Centrele de inovare reprezintă un instrument instituit deja, al cărui scop este de a 

ajuta întreprinderile, în special IMM-urile, să acceseze cele mai recente tehnologii digitale. În 

prezent însă au un domeniu de aplicare foarte larg și se adresează întreprinderilor în general. 

Trebuie să ajungem la toate întreprinderile și sectoarele, nu numai la cele aflate în prima linie, 

pentru a valorifica întregul potențial al tehnologiilor digitale de transformare și de generare a 

prosperității.  

 

5. Promovarea unei forțe de muncă calificate 

Strategia noastră industrială trebuie să asigure faptul că nu lăsăm pe nimeni în urmă și că 

întreprinderile noastre au acces la persoanele cele mai talentate și cele mai bine pregătite din 

lume. Este nevoie urgentă atât de îmbunătățirea calificărilor profesionale, cât și de 

recalificarea forței de muncă la scară largă. Comisia va întreprinde măsuri care vor sprijini și 

completa strategiile naționale și eforturile industriei. Voi colabora cu comisara desemnată 

pentru inovare și tineret și cu comisarul desemnat pentru locuri de muncă în vederea 

dezvoltării competențelor necesare pentru dubla tranziție (digitală și verde). Necesitățile în 
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materie de competențe – atât competențele de bază, cât și cele avansate – trebuie identificate 

împreună cu industria în cadrul unei abordări bazate pe cerere.  

 

6. Promovarea unei economii sociale (économie sociale et solidaire) 

Voi încuraja dezvoltarea economiei sociale dinamice. Aceasta reprezintă 2 milioane de 

întreprinderi și 10 % din PIB. Aceste întreprinderi sunt foarte diverse: cooperative, asociații, 

fundații sau antreprenori sociali și case de ajutor reciproc. Prin faptul că își axează profiturile 

pe rentabilitatea socială, prin deservirea membrilor săi, a populației locale și a consumatorilor, 

aceste întreprinderi sunt indispensabile pentru coeziune. Îi voi propune comisarului desemnat 

Schmit să organizăm împreună un forum la nivel înalt pentru a face un bilanț al situației în 

acest sector în vederea stabilirii unor acțiuni specifice. În plus, voi propune mecanisme, în 

special în contextul noii strategii privind IMM-urile, prin care să dăm un nou impuls 

economiei sociale în ceea ce privește următoarele trei teme prioritare: tineretul, tranziția 

ecologică și dezvoltarea teritorială. 

Nu putem anticipa toate evoluțiile tehnologice și geopolitice din următorii cinci ani. Prin 

urmare, mă voi asigura că avem o strategie industrială comună flexibilă, pe care să o putem 

adapta la schimbările neprevăzute.  

 

 

Cum veți garanta alinierea totală a noii strategii industriale la obiectivul privind 

neutralizarea emisiilor de carbon până în 2050 și, prin urmare, la tranziția ce vizează 

neutralizarea emisiilor de carbon? Veți insista asupra instituirii unei agende industriale, 

după modelul agendei digitale din mandatul precedent, care să conțină obiective și un 

calendar clare? Cum preconizați să implicați în mod proactiv sectorul industrial și să 

promovați acordarea acestui sector a unui rol corespunzător? Ce credeți despre 

introducerea unor stimulente fiscale pentru sectoarele care se află în fruntea acestui 

proces? 

 

 

Noua strategie industrială va fi legată de obiectivul asigurării neutralității climatice până în 

2050, stabilind obiective de etapă clare pentru 2030.  

 

Voi încuraja tranziția sectoarelor industriale energointensive către neutralitatea climatică, pe 

baza modalităților evidențiate în Comunicarea Comisiei intitulată „O planetă curată pentru 

toți” și voi folosi ca punct de plecare planul general de transformare industrială pentru 

sectoarele industriale energointensive. Strategia va fi publicată la sfârșitul lunii octombrie 

2019 și vă voi prezenta personal concluziile acesteia pentru a face schimb de opinii cu privire 

la acțiunile subsecvente. De exemplu, pentru a se permite tranziția sectoarelor industriale 

energointensive, este esențial ca acestea să aibă acces la o energie curată suficientă și 

accesibilă din punctul de vedere al prețurilor. De aceea, voi depune eforturi și mai intense, în 

cooperare cu comisarul pentru energie și cu vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic 

european, fie prin punerea în comun a fondurilor UE, fie, în coordonare cu statele membre, în 
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scopul dezvoltării de surse regenerabile de energie, precum și a infrastructurii necesare pentru 

transportul și stocarea acesteia, dacă este cazul. În felul acesta, UE își va întări rolul de lider 

mondial în ceea ce privește furnizarea de noi soluții integrate în domeniul energiei curate. 

 

Viitoarea Comisie aspiră la o tranziție echitabilă pentru toți. Aceasta este importantă în 

special pentru regiunile în care se află sectoarele industriale energointensive. Voi acorda o 

atenție deosebită măsurilor de sprijin menite să asigure recalificarea și actualizarea 

competențelor forței de muncă pentru a ajuta lucrătorii să se adapteze și pentru a veni în 

sprijinul regiunilor aflate în tranziție care emit masiv dioxid de carbon. În acest scop, voi 

conlucra cu comisarii desemnați Gabriel, Schmit și Ferreira. Pentru ca forța de muncă să se 

poată adapta, este deosebit de important ca lucrătorii să își transforme competențele, 

dobândind competențe ecologice și digitale. 

 

În plus, voi propune măsuri de stimulare a dezvoltării piețelor produselor industriale durabile, 

în special prin lansarea, împreună cu comisarul pentru mediu și oceane, a unui al doilea plan 

de acțiune pentru economia circulară. Ca parte a eforturilor depuse pentru sporirea 

circularității în sectorul construcțiilor, voi colabora cu statele membre pentru a impulsiona 

modernizarea și durabilitatea mediului construit (existent și nou), precum și reziliența și 

adaptabilitatea acestuia, în paralel cu o abordare bazată pe ciclul de viață. 

Pentru a ne îndeplini obiectivele legate de decarbonizare în paralel cu menținerea 

competitivității industriale, va trebui să analizăm cadrului de reglementare necesar care ne 

permite să evaluăm mai bine situația și să îi oferim un sprijin mai eficient comisarului 

desemnat pentru mediu și oceane în ceea ce privește monitorizarea performanței ecologice și 

sociale atât în cazul produselor, cât și în cel al serviciilor și organizațiilor pe întregul lor lanț 

de aprovizionare. (A se vedea răspunsul oferit la întrebarea următoare.) 

Voi colabora cu industria și cu statele membre în vederea realizării unui PIIEC pentru 

tehnologii și sisteme pe bază de hidrogen și pentru a accelera activitățile legate de industria cu 

emisii reduse de CO2, în direcția unor investiții coordonate la scară largă. 

Pentru a mă asigura de implicarea industriei în acest proces, mă voi baza în continuare pe 

grupurile de experți la nivel înalt, cum ar fi cel pentru sectoarele industriale energointensive. 

Sunt dispusă să creez noi grupuri dacă acest lucru este necesar și voi asculta sugestiile 

dumneavoastră în acest sens.  

 

 

În ceea ce privește industriile mari consumatoare de energie (de exemplu industriile 

producătoare de aluminiu, oțel, ceramică, ciment etc.), ați menționat faptul că cea mai 

mare provocare pentru Europa este „realizarea situației în care Europa să devină, până 

în 2050, primul continent din lume care își neutralizează emisiile de carbon”, obiectiv pe 

care am putea să-l sprijinim. Există însă riscul ca, în timp ce realizăm un nivel neutru al 

emisiilor de carbon, industriile noastre să decidă să se mute în afara Europei, unde pot 

să polueze și să emită CO2, neavând niciun angajament de a respecta norme de mediu 
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sau sociale stricte. Cum preconizați să sprijiniți aceste industrii în procesul de 

decarbonizare și cum veți asigura atractivitatea decarbonizării pentru industriile vizate? 

 

 

Sectoarele industriale energointensive doresc să rămână în Europa, aspirând să devină mai 

curate, să își decarbonizeze procesul de producție, să fabrice produse cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, să valorifice tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să 

conducă acest proces de tranziție ajutând alte sectoare să își realizeze propria decarbonizare 

prin utilizarea ca factori de producție a produselor curate ale sectoarelor energointensive. Mă 

angajez să le ajut la îndeplinirea acestui obiectiv.  

 

Unsprezece sectoare industriale energointensive, printre care industria producătoare de 

aluminiu, industria siderurgică, industria ceramică și industria cimentului, colaborează deja, în 

cadrul Grupului la nivel înalt pentru industrii energointensive, la elaborarea unui plan general 

comun de tranziție industrială. Vom purta discuții cu privire la concluziile și recomandările 

planului după publicarea acestuia, care va avea loc în curând. În această privință, nu ar trebui 

să uităm nici sectorul TIC. Digitalizarea poate contribui la reducerea în mod semnificativ a 

consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în numeroase sectoare, de la 

agricultura de precizie la transporturile conectate. Însă TIC se numără totodată printre puținele 

sectoare în care emisiile de gaze cu efect de seră generate sunt în continuă creștere. Dacă nu 

se iau măsurile corespunzătoare, s-ar putea ca nevoile energetice și impactul TIC asupra 

mediului să crească rapid și să devină un obstacol semnificativ în calea obiectivelor Pactului 

ecologic european. 

 

Prin urmare, trebuie să abordăm această problemă urmând în principal următoarele trei mari 

direcții de acțiune: crearea de piețe pentru produsele din economia neutră din punctul de 

vedere al impactului asupra climei și din cea circulară, elaborarea unor soluții neutre din 

punctul de vedere al impactului asupra climei și finanțarea adoptării acestora și accesul la 

resursele necesare și mobilizarea acestora. Pentru a aborda aceste priorități, avem nevoie de o 

coerență sporită între politicile UE, de o mai bună aliniere a inițiativelor la nivelul UE și la 

nivel național și regional, precum și un efort colectiv atât din partea sectorului public, cât și a 

celui privat. 

 

Având în vedere importanța economiei circulare pentru finalizarea cu succes a tranziției către 

neutralitatea climatică a sectoarelor industriale energointensive, va trebui ca inițiativele 

prevăzute în cadrul politicii privind economia circulară, în special lansarea unui al doilea plan 

de acțiune pentru economia circulară (a se vedea răspunsul la întrebarea anterioară), să 

contribuie la atingerea acestui obiectiv și să țină seama de acesta. 

 

Vor fi necesare numeroase măsuri în vederea creării cadrului financiar și de reglementare 

adecvat care să permită sectoarelor industriale energointensive să rămână în Europa și să își 

mențină competitivitatea. 
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De exemplu, în ceea ce privește cadrul de reglementare, va trebui să vedem în special care 

sunt modalitățile optime de elaborare a unei metodologii pentru evaluarea ciclului de viață al 

emisiilor de gaze cu efect de seră încorporate și de utilizare a măsurilor legate de cerere și 

ofertă în vederea dezvoltării piețelor produselor ecologice. Mai mult, voi propune elaborarea 

de standarde pentru produsele cu emisii scăzute de dioxid de carbon și utilizarea achizițiilor 

publice ca instrument de stimulare a cererii. Intenționez să colaborez îndeaproape cu colegii 

mei pentru a stabili care este modalitatea optimă de utilizare a prețului carbonului în scopul 

îndeplinirii obiectivelor asumate în materie de climă și competitivitate. 

În ceea ce privește sprijinul financiar, UE va trebui să asigure finanțarea implementării 

tehnologiilor în următorii 5-10 ani, utilizând cadrul PIIEC dacă se îndeplinesc condițiile (a se 

vedea răspunsul la întrebarea de mai sus).  

 

Voi sprijini sectoarele industriale energointensive să dezvolte tehnologii avansate prin 

intermediul parteneriatelor și al finanțării proiectelor de anvergură. Unele dintre acestea sunt 

cunoscute (de exemplu, hidrogenul care înlocuiește cărbunele cocsificabil din oțel, calculul de 

înaltă performanță, IA și robotica), în timp ce altele, nu. Vom utiliza Fondul pentru inovare, 

Europa digitală, InvestEU și fondurile regionale pentru a sprijini implementarea acestor 

tehnologii și măsurile însoțitoare de adaptare socială. De asemenea, va trebui să construim 

infrastructura necesară pentru transportul energiei electrice curate, al combustibililor cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și al materiilor prime pentru industrie, cum ar fi hidrogenul, 

metanul și carbonul.  

 

În plus, voi propune extinderea activităților inițiate cu privire la centrele specializate de 

inovare digitală, astfel încât întreprinderile din UE, indiferent de locul în care se află, să aibă 

acces cu ușurință la cele mai recente tehnologii din regiunile lor pentru a-și îmbunătăți 

produsele, a spori la maximum utilizarea eficientă a resurselor în cadrul proceselor lor și a se 

adapta la noi modele de afaceri.  

 

Voi ajuta sectoarele industriale energointensive să își procure materiile prime necesare pentru 

tehnologiile și infrastructurile curate prin intermediul unei diplomații economice active la 

nivel european și al colaborării cu statele membre pentru a produce, a rafina, a recicla și a 

reutiliza o cantitate mai mare de materii prime în Europa, cu respectarea unor standarde 

sociale și de mediu ridicate.  

 

În cele din urmă, trebuie să monitorizăm progresele realizate de fiecare sector industrial și 

dezvoltarea în timp util a mediului de politică favorabil. În acest scop, avem nevoie de date 

analitice și de un cadru de guvernanță care să reunească industria, sectoarele energiei, 

deșeurilor și infrastructurii, statele membre, Comisia și societatea civilă. Voi raporta cu 

plăcere și regularitate constatările observatorului și le voi discuta cu dumneavoastră. 
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În cursul audierii ați menționat de mai multe ori IMM-urile. Suntem cu toții de acord că 

acestea contribuie la economia europeană, dar dorim să vă întrebăm dacă intenționați 

să revizuiți legea privind întreprinderile mici („Small Business Act”)? 

 

În opinia mea, ar trebui ca cele zece principii enunțate în legea privind întreprinderile mici 

(„Small Business Act”) să fie actualizate astfel încât să țină seama de noile provocări cu care 

se confruntă IMM-urile, cum ar fi digitalizarea și sustenabilitatea. 

În spiritul abordării mele generale, pentru ca măsurile propuse să fie eficiente, această lege va 

adopta o abordare pragmatică și ascendentă, bazată pe consultări cu toți actorii relevanți, 

printre care, bineînțeles, Parlamentul European. Noul reprezentant pentru IMM-uri mă va 

sprijini în acest demers.  

Strategia pentru IMM-uri pe care o vom elabora împreună ar trebui să urmărească în 

special: 

 

i. reducerea barierelor administrative și de reglementare;  

ii. combaterea întârzierilor în efectuarea plăților; 

iii. îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare;  

iv. asigurarea faptului că reglementările privind piața unică țin seama de particularitățile 

IMM-urilor; 

v. mobilizarea unor rețele și a unor programe adecvate pentru a le oferi IMM-urilor 

competențele de care au nevoie și a le sprijini în înfruntarea noilor provocări. 

Am oferit mai multe detalii în răspunsul la întrebarea de mai sus referitoare la măsurile 

specifice pe care intenționez să le iau pentru a răspunde dificultăților întâmpinate de IMM-uri. 

 

Veți întreprinde măsurile legislative necesare pentru a asigura un caracter mai 

european al pieței rețelelor, îndeosebi în ceea ce privește reglementarea 

telecomunicațiilor și infrastructura digitală – acestea fiind puternic fragmentate, – 

propunând măsuri concrete pentru evitarea tratamentului abuziv al consumatorilor (de 

exemplu reglementări privind serviciile de roaming) și a disfuncționalităților pieței 

(zonele rurale care nu sunt acoperite de rețele de mare viteză)? 

 

 

Eliminarea tarifelor de roaming, la care Parlamentul European a avut o contribuție majoră, 

este în vigoare de la 15 iunie 2017. Aceasta se numără printre primele 20 de măsuri ale UE 

cele mai apreciate de europeni. În vara anului 2018, gradul de utilizare a datelor în roaming în 

UE a fost de 12 ori mai mare decât în vara dinainte de eliminarea tarifelor de roaming. Voi lua 

măsurile necesare, inclusiv legislative, pentru a mă asigura că europenii continuă să 

beneficieze de servicii de roaming fără suprataxe în anii următori și că piețele cu ridicata 

funcționează bine. Până la data de 15 decembrie a acestui an voi prezenta Parlamentului 

European și Consiliului un raport în care se va analiza cât de bine a funcționat această măsură, 
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„roaming la tarifele de pe piața națională”, în ultimii doi ani. Atât raportul intermediar de anul 

trecut al Comisiei, cât și avizul recent al Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) au concluzionat că sistemul 

de roaming la tarifele de pe piața națională funcționează bine, dar că i se pot aduce și 

îmbunătățiri.  

 

Îmi asum angajamentul de a realiza obiectivele noastre pentru 2025 privind societatea 

gigabiților și de a pune în aplicare planul de acțiune privind 5G. Aceasta înseamnă, de 

exemplu, că toate gospodăriile, inclusiv cele din zonele rurale, ar trebui să aibă acces la o 

viteză de cel puțin 100 megabiți pe secundă, care să poată fi îmbunătățită până la nivel de 

gigabiți. Sunt, de asemenea, conștientă că în Europa există încă unele zone (majoritatea 

rurale) care nu dispun nici măcar de conectivitate fixă sau mobilă de bază, așa că voi aborda 

cu prioritate problema presantă a decalajului digital. 

 

Anul trecut, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Codul european al comunicațiilor 

electronice, care stabilește un nou cadru de reglementare menit să stimuleze investiții 

competitive în noi infrastructuri digitale – atât în rețele de fibră optică, cât și în rețele 5G – și, 

prin urmare, să asigure o conectivitate mai bună pentru toți europenii. Codul include măsuri 

foarte specifice pentru atingerea acestui obiectiv. 

Datorită hotărârii de care a dat dovadă Parlamentul European, codul prevede, de asemenea, 

dreptul universal la servicii de acces la internet în bandă largă adecvate și la un preț accesibil. 

Statele membre ar trebui să garanteze acest lucru dacă soluțiile oferite de piață nu sunt 

suficiente. Codul sporește gradul de realizare a pieței unice printr-un nivel ridicat de 

armonizare a normelor de protecție a utilizatorilor finali, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire 

semnificativă a accesului la serviciile de urgență în orice locație și pentru toți cetățenii.  

 

Prioritatea mea este să asigur punerea în aplicare corectă și la timp a acestui cod. Comisia va 

asigura respectarea întru totul a calendarelor de prezentare a tuturor măsurilor de delegare și 

de punere în aplicare. Mă angajez să colaborez strâns cu statele membre și cu OAREC în 

acest scop. În cazul transpunerii tardive – totale sau parțiale – nu voi ezita să iau măsuri, 

inclusiv să aplic sancțiuni financiare statelor membre. 

 

Un factor determinant pentru investițiile în infrastructură îl reprezintă costurile. Până la 80 % 

din costurile de instalare a fibrei optice sunt legate de lucrări de construcții (săparea șanțurilor, 

instalarea cablurilor etc.). Voi continua să caut soluții pentru înlăturarea obstacolelor și 

evitarea fragmentării în ceea ce privește instalarea infrastructurii de bandă largă și pentru 

reducerea costurilor investițiilor în rețele de foarte mare capacitate.  

 

Astfel, în cursul acestui mandat, doresc să actualizez Directiva privind reducerea costurilor 

aferente tehnologiilor în bandă largă pentru a elimina sarcinile administrative inutile și 

costisitoare, care pot împiedica și întârzia semnificativ implementarea rețelelor. Trebuie să 

îmbunătățim în continuare normele existente, simplificând și mai mult autorizațiile și 

procedurile și facilitând lucrările tehnice prin îmbunătățirea coordonării cu alte infrastructuri 
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(drumuri, energie etc.). Aceasta poate reprezenta o ocazie importantă de a reduce, prin noul 

act legislativ, sarcinile administrative globale în acest sector. 

Internetul obiectelor reprezintă pasul următor către digitalizarea societății și a economiei 

noastre: obiectele și persoanele sunt interconectate prin intermediul rețelelor de comunicații și 

oferă informații cu privire la starea lor sau la mediul înconjurător. Internetul obiectelor va 

ridica noi probleme în materie de reglementare. Voi continua revizuirea cadrului normativ 

existent și, unde va fi necesar, voi propune măsuri de prevenire a fragmentării pieței europene 

în acest domeniu. 

 

De asemenea, Comisia a propus anul trecut un sprijin direct din partea UE în valoare de 

3 miliarde EUR pentru domeniile în care actorii de pe piață nu pot realiza singuri investițiile 

necesare – programul digital al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE Digital). 

Voi lupta din răsputeri, cu sprijinul Parlamentului European, pentru a mă asigura că acest 

pachet de investiții vital este menținut în CFM. MIE Digital va extinde programul WiFi4EU, 

care înregistrează un succes deosebit, pentru a permite accesul conectivității finanțate de UE 

până în centrul celor mai îndepărtate comunități din Europa. Acesta poate sprijini, de 

asemenea, noi instrumente de finanțare, cum ar fi Fondul pentru bandă largă din cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei, care a început să investească în proiecte de 

instalare a fibrei optice la nivel local.  

 

Aceste acțiuni directe ale UE nu sunt suficiente: statele membre pot utiliza o parte din sumele 

care le sunt alocate din fondurile structurale europene atunci când au domenii cu 

disfuncționalități grave ale pieței. Voi colabora cu statele membre și cu colegii mei 

responsabili din cadrul Comisiei pentru a asigura dezvoltarea infrastructurii, în special în 

cazurile în care piața nu poate realiza singură acest lucru. 

5/ ASPECTE DE ORDIN EXTERN 

În cursul audierii dvs. ați menționat, pe bună dreptate, că piața internă și cea externă 

reprezintă două fețe ale unei singure monede. Veți revizui, împreună cu colegul dvs. 

pentru piața externă, Orientările privind ajutoarele de stat în vederea întăririi 

sprijinului acordat industriilor noastre? Președinta Von Der Leyen propune instituirea 

unor taxe sociale și de mediu la frontiera externă a UE, inițiativă pe care ați susținut-o 

în cursul audierii. Ce măsuri veți întreprinde mai exact – dumneavoastră și Comisia – 

pentru a combate concurența bazată pe condiții inechitabile în materie de muncă și 

mediu, care nu respectă normele OIM și Acordul de la Paris? În cadrul OMC există o 

marjă de negociere, fapt demonstrat recent de decizia acestei organizații în favoarea 

taxelor impuse de SUA. Ce contramăsuri veți lua în cadrul OMC împotriva concurenței 

neloiale din partea SUA? 

 

 

Cu aproape 500 de milioane de consumatori și 22 de milioane de întreprinderi, piața unică 

este cel mai mare atu al Europei în promovarea intereselor noastre la nivel mondial.  
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Pe piața unică, concurența stimulează excelența. Sunt convinsă că excelența este cea mai bună 

protecție. Piața unică sprijină inovarea și, prin urmare, productivitatea și menține prețurile la 

un nivel scăzut în beneficiul consumatorilor. Este una dintre politicile UE care îi conferă 

Uniunii o influență puternică la nivel mondial. Vicepreședinta executivă responsabilă cu 

portofoliul „O Europă pregătită pentru era digitală”, va evalua și va revizui normele europene 

în materie de concurență, inclusiv normele și orientările privind ajutoarele de stat, pentru a se 

asigura că politica și normele UE în domeniul concurenței sunt adecvate pentru economia 

modernă.  

Normele privind ajutoarele de stat pot fi utilizate atunci când există disfuncționalități ale 

pieței. De exemplu, cadrul privind ajutoarele de stat pentru PIIEC, menționate mai sus, este 

important pentru consolidarea lanțurilor valorice europene în situația în care niciun stat 

membru și nicio industrie nu au capacitatea individuală de a acționa pe cont propriu și este în 

joc un interes european comun. În 2018, Comisia a aprobat un ajutor în valoare de 

1,75 miliarde EUR pentru un proiect din sectorul microelectronicii, conceput și notificat în 

comun de patru state membre (Italia, Franța, Germania și Regatul Unit). Investițiile totale sunt 

estimate la aproape 8 miliarde EUR, demonstrând că ajutorul a mobilizat și investiții private 

suplimentare în valoare de 6 miliarde EUR, ceea ce altfel nu s-ar fi întâmplat.  

Atunci când vor fi îndeplinite condițiile, voi sprijini dezvoltarea de noi PIIEC pentru a 

consolida competitivitatea industriei noastre europene.  

Pe plan extern, piața unică este cel mai puternic instrument de care dispunem pentru a 

promova interesele Europei în întreaga lume. UE a fost și va rămâne mereu o susținătoare 

puternică a sistemului multilateral bazat pe norme.  

Capacitatea UE de a stabili standarde mondiale este esențială pentru conturarea normelor 

mondiale în conformitate cu valorile noastre fundamentale și pentru promovarea 

întreprinderilor noastre. Succesul pieței unice digitale este un exemplu în acest sens: de la 

Regulamentul general privind protecția datelor până la certificarea securității cibernetice sau 

la reglementările privind relațiile dintre platforme și întreprinderi, UE a definit norme aplicate 

ulterior la nivel mondial. Această abordare ar trebui dezvoltată în continuare și în alte 

domenii, de exemplu în domeniul IA. 

 

Această capacitate de a stabili standarde la nivel mondial este consolidată și mai mult prin 

acordurile pe care le-am încheiat cu partenerii noștri cei mai apropiați de pe glob, cum ar fi 

Japonia, Canada sau Singapore. Aceste acorduri comerciale includ și dialoguri în materie de 

reglementare care sunt esențiale pentru alinierea suplimentară a cadrului de reglementare al 

partenerilor noștri la cadrul nostru. Voi continua lucrările menționate în cadrul portofoliului 

meu.  

Cu toate acestea, acest lucru nu asigură întotdeauna condiții de concurență echitabile. O 

prioritate majoră în acest sens va fi să conducem reformarea Organizației Mondiale a 

Comerțului (în special în ceea ce privește subvențiile, transferul forțat de tehnologii și 

soluționarea litigiilor), care se află sub responsabilitatea directă a comisarului pentru comerț. 
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Ar trebui să depunem eforturi pentru a asigura condiții de concurență echitabile la nivel 

mondial și să utilizăm instrumentele aflate la dispoziția noastră în cazul în care nu se 

întâmplă acest lucru. Ar trebui să fim deschiși, dar nu dezarmați.  

Președinta aleasă a solicitat acordarea unei atenții sporite activităților de respectare și 

asigurare a aplicării acordurilor noastre comerciale preferențiale. Voi colabora strâns cu 

comisarii responsabili cu comerțul și, respectiv, locurile de muncă pentru a garanta că ne 

utilizăm instrumentele comerciale pentru a sprijini dezvoltarea durabilă, inclusiv prin 

respectarea standardelor înalte de mediu și de muncă prevăzute în convențiile Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM) și în Acordul de la Paris. În plus, pentru a evita relocarea 

emisiilor de dioxid de carbon, comisarul pentru economie va acționa în direcția introducerii 

unei taxe pe carbon la frontiere care să fie compatibilă cu normele OMC. 

Voi continua să promovez concurența loială și condițiile de concurență echitabile în domeniul 

achizițiilor publice, în contextul Acordului mondial al OMC privind achizițiile publice. Cu 

toate acestea, atunci când nu există condiții de concurență echitabile, nu ar trebui să ezităm să 

facem apel la instrumentele noastre. De exemplu, ofertanții străini din țări care nu sunt părți la 

Acordul mondial privind achizițiile publice pot fi excluși. În afară de aceasta, este deosebit de 

important ca achizitorii publici să se asigure că ofertanții din țări terțe respectă standardele 

noastre climatice, sociale și de mediu, indiferent de regimul juridic aplicabil în țara lor.  

UE câștigă mult din investițiile străine, care joacă un rol esențial în economia noastră. În 

ultimii ani, am constatat însă o creștere a investițiilor în sectoarele noastre strategice. China a 

introdus o strategie industrială care vizează eliminarea decalajului tehnologic față de UE și 

SUA, strategie care implică investiții publice de zeci de miliarde de dolari menite să 

mobilizeze investiții totale ce se vor ridica la 100-150 de miliarde USD din toate sursele, 

inclusiv din partea întreprinderilor de stat în sectoare tehnologice strategice, cum ar fi 

semiconductorii. Potrivit unor informații recente, întreprinderile din SUA reprezintă 

aproximativ 30 % din achizițiile de întreprinderi nou-înființate din UE și jumătate din 

valoarea tranzacțiilor în cauză. Voi colabora strâns cu comisarul pentru comerț la punerea în 

aplicare a Regulamentului privind examinarea investițiilor străine directe (ISD), care va intra 

în vigoare în octombrie 2020. Infrastructurile și tehnologiile digitale critice (cum ar fi 

telecomunicațiile, securitatea cibernetică, IA și semiconductorii) sunt menționate expres în 

regulament ca domenii relevante pentru examinare. 
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6/ DOMENIUL DIGITAL 

Toți comisarii sunt obligați să respecte legile și să protejeze drepturile fundamentale ale 

cetățenilor. În acest context, opțiunea de a introduce filtre cu conținut automat ca 

instrument de asigurare a respectării dispozițiilor legale a fost criticată pentru că 

încalcă drepturile fundamentale. Cum veți garanta că noul act legislativ privind 

serviciile digitale (DSA) respectă drepturile fundamentale fără să oblige platformele 

online să monitorizeze conținutul și că menține principiul țării de origine, care este 

esențial pentru ca întreprinderile europene să furnizeze servicii transfrontaliere? 

 

Comisia Europeană – la fel ca și statele membre – este obligată să respecte Carta drepturilor 

fundamentale a UE. Trebuie respectată în special libertatea de exprimare. Internetul trebuie să 

rămână liber și deschis.  

Dar nu putem ignora proliferarea activităților ilegale online. De exemplu, în raportul din 

octombrie 2019 al Comisiei ONU pentru comunicații în bandă largă se precizează că numărul 

imaginilor și înregistrărilor video ilegale confirmate de hotline-urile membre ale Asociației 

INHOPE a crescut cu 83 % din 2016 până în 2018.  

Recomandarea din 2018 a Comisiei privind măsurile pe care trebuie să le ia platformele 

pentru a combate în mod eficace conținutul ilegal online
1
 merge în direcția bună, propunând 

responsabilizarea utilizatorilor. Actuala Comisie a luat măsuri importante pentru a aborda 

anumite probleme urgente, și anume în ceea ce privește serviciile mass-media audiovizuale 

(detaliate mai jos), drepturile de autor sau conținutul online cu caracter terorist, prin 

propunerea sa de regulament pe această temă. Actul legislativ privind serviciile digitale nu își 

propune să redeschidă această dezbatere, ci ar trebui să completeze aceste norme și să acopere 

toată gama de servicii digitale, de la infrastructura de internet clasică la serviciile oferite de 

platformele de comunicare socială.  

Statele membre au început să adopte instrumente legislative naționale în acest domeniu și ar 

putea fi nevoie să se abordeze fragmentarea juridică de pe piața unică.  

În cursul elaborării Actului legislativ privind serviciile digitale, intenționez să analizez 

necesitatea prevederii unor proceduri mai clare și armonizate de notificare și acțiune cu 

privire la conținutul ilegal, precum și a unor cerințe mai stricte în materie de transparență 

pentru platformele online cu privire la activitățile lor de moderare a conținutului.  

Va trebui să asigurăm un echilibru just între diferitele drepturi și interese aflate în joc. În 

evaluarea necesității unor noi norme, voi urmări să mențin interdicția impunerii unor obligații 

generale de monitorizare (interdicție prevăzută la articolul 15 din Directiva privind comerțul 

electronic) drept unul dintre pilonii protecției drepturilor fundamentale în mediul online. Nu 

putem permite monitorizarea și supravegherea sistematică sau generală în mediul online. 

                                                 
1
 C(2018) 1177 final. 
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În plus, pentru a permite celor 10 000 de întreprinderi nou-înființate de servicii digitale din 

Europa să beneficieze pe deplin de piața unică digitală, intenționez să analizez necesitatea 

unor norme mai clare și mai armonizate, menținând, în același timp, principiile de bază ale 

directivei. În acest context, principiul țării de origine din Directiva privind comerțul electronic 

va fi păstrat. Avem nevoie de asigurarea mai eficace a aplicării legislației și de o cooperare 

mai bună între diferitele autorități implicate. 

În vederea pregătirii Actului legislativ privind serviciile digitale, vom desfășura un proces 

solid de consultare și de colectare de date concrete, cu implicarea largă a societății civile, a 

autorităților naționale, a întreprinderilor și a mediului academic, și vom efectua, de asemenea, 

o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale. Voi colabora strâns cu 

vicepreședinta executivă responsabilă cu portofoliul „O Europă pregătită pentru era digitală”, 

pentru a stabili domeniul de aplicare și măsurile precise ale Actului legislativ privind 

serviciile digitale.  
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7/ DIESELGATE 

Poluarea aerului este cel mai important risc de mediu pentru sănătatea publică din 

Europa, cauzând 500 000 de decese premature pe an. Este clar că UE nu reușește să 

rezolve această criză, astfel cum a subliniat Curtea de Conturi Europeană. La patru ani 

de la izbucnirea scandalului Dieselgate, statele membre au încă reticențe în a dispune 

rechemări obligatorii ale vehiculelor. Drept urmare, pe drumurile noastre încă mai 

circulă aproximativ 51 de milioane de autovehicule pe motorină poluante. În același 

timp, Comisia Europeană a propus modificarea Regulamentului nr. 715/2007 pentru 

reintroducerea factorilor de conformitate privind RDE (real driving emissions- emisii 

generate în condiții reale de conducere), care fuseseră anulați de Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene în decembrie 2018. Astfel producătorii pot în continuare să introducă 

pe piața UE vehicule care emit de până la 2,1 ori mai multe emisii de NOx decât cele 

stabilite de Regulamentul Euro 6. Odată cu noul cadru de omologare de tip care va intra 

în vigoare în septembrie 2020, în calitate de comisar veți avea competența de a efectua 

teste și inspecții asupra vehiculelor pentru a le verifica conformitatea, de a cere 

rechemări de vehicule la nivelul UE și de a impune amenzi administrative pentru 

producătorii de autoturisme de până la 30 000 EUR per vehicul neconform. 

Vă angajați să utilizați pe deplin această nouă competență și să dedicați mijloace 

adecvate pentru efectuarea unor teste independente la nivelul UE cu privire la toate 

vehiculele suspectate a fi echipate cu dispozitive de manipulare, până cel târziu la 

sfârșitul anului 2020, inclusiv la vehiculele echipate cu motoare din categoria EA 288? 

Având în vedere hotărârea CEJ conform căreia, chiar și cu factorul de conformitate 

final, „este imposibil ca în urma unui test RDE să se determine dacă vehiculul supus 

testării respectă sau nu aceste limite sau măcar dacă se apropie de acestea”, vă angajați 

să retrageți noua propunere privind RDE prezentată de predecesorul dumneavoastră și 

să vă asigurați că factorii de conformitate nu mai au niciun viitor în legislația UE? 

 

 

Menționați, pe bună dreptate, riscul pentru sănătatea publică și mediu pe care l-a creat 

scandalul Dieselgate. Respectarea celor mai înalte standarde de siguranță pentru sănătatea 

umană și mediu va fi primordială pentru mine. 

În calitate de comisară, mă voi asigura nu numai că un scandal de tipul Dieselgate-tip nu se 

poate repeta, ci și că vom găsi soluții definitive pentru toate consecințele scandalului 

emisiilor. Dieselgate a afectat 8,5 milioane de vehicule din Europa; dintre acestea, aproape 

7 milioane au fost rechemate, reparate și actualizate, de comun acord cu autoritățile naționale 

responsabile de omologarea de tip.  

Știu că trebuie să facem mai mult decât atât. Parlamentul European a reacționat rapid prin 

crearea unei comisii speciale în martie 2016. În raportul său, aceasta a solicitat Comisiei să 

adapteze cadrul de reglementare, iar statelor membre să consolideze asigurarea respectării 

legii și supravegherea pieței, precum și să aplice sancțiuni.  
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În calitate de comisară, aș utiliza toate competențele care decurg din noul Regulament privind 

omologarea de tip pentru a mă asigura că statele membre iau măsuri pentru rechemarea 

restului vehiculelor afectate de scandalul emisiilor. 

În acest scop, trebuie mai întâi să ne asigurăm că normele prevăzute în noul Regulament 

privind omologarea de tip sunt aplicabile integral începând cu data de 1 septembrie a anului 

viitor. Prin urmare, mă voi concentra pe adoptarea până atunci a întregului set de acte 

legislative de punere în aplicare. Știu că Parlamentul va fi foarte atent la adoptarea actelor 

delegate.  

Comisia a depus deja eforturi importante în această direcție, de exemplu prin demararea 

construirii unor capacități și infrastructuri de testare în cadrul Centrului Comun de Cercetare 

(JRC) pentru a efectua teste independente. 

Grație acestor noi competențe, începând de la 1 septembrie 2020, Comisia ar trebui să poată 

efectua teste și inspecții ale vehiculelor pentru verificarea conformității acestora, inclusiv a 

celor echipate cu motoare din categoria EA 288, dacă va fi cazul. În plus, prin misiuni 

comune de audit, Comisia va evalua și va monitoriza rezultatele autorităților naționale 

responsabile de omologarea de tip. Toate acestea vor implica o colaborare strânsă cu statele 

membre pentru a ne asigura că acestea își îndeplinesc obligația de a aplica normele până la 1 

septembrie 2020. 

Detectarea neconformității unui model de vehicul nu necesită testarea tuturor autovehiculelor 

aflate în circulație. Efectuarea unor teste direcționate și bine concepute pe o serie de 

eșantioane va permite detectarea unei posibile neconformități și va declanșa obligația de a le 

reasigura conformitatea. Dacă se va detecta și se va stabili neconformitatea unui vehicul, voi 

utiliza toate competențele conferite Comisiei, care includ posibilitatea de a declanșa 

rechemări la nivelul întregii UE, pentru a contesta omologările de tip acordate și a impune 

sancțiuni. 

Voi lupta pentru ca JRC să fie echipat în mod corespunzător pentru a-și duce la îndeplinire 

sarcinile în ceea ce privește vehiculele introduse pe piață și pentru a verifica performanțele 

acestora în materie de mediu sau de siguranță. În acest scop, voi avea nevoie de sprijinul 

dumneavoastră în cadrul discuțiilor privind CFM. Pe termen lung, va trebui să evaluăm dacă 

noile competențe asigură rezultatele dorite sau dacă este nevoie de o structură diferită pentru 

controlul emisiilor și al siguranței. În acest stadiu nu exclud nicio opțiune. 

Măsurarea emisiilor pe șosea este mult mai bună decât măsurarea lor numai în laborator. De 

aceea, UE a instituit norme care prevăd testarea emisiilor generate în condiții reale de 

conducere (RDE). O astfel de testare pe șosea este însă mai complexă și necesită anumite 

adaptări ale normelor. Factorii de conformitate, ca și în propunerea privind emisiile reale, 

discutată în prezent de către colegiuitori, reflectă incertitudinile tehnice și statistice legate de 

măsurarea emisiilor vehiculelor în condiții reale în comparație cu testele de laborator. În 

hotărârea referitoare la Regulamentul privind emisiile în condiții reale de conducere, 

Tribunalul nu a evaluat conținutul regulamentului, ci a afirmat că instrumentul juridic utilizat 
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nu este corect. Comisia a adoptat, așadar, o propunere sub forma unui act de codecizie, astfel 

cum a preconizat Tribunalul. Având în vedere că performanța echipamentului de măsurare se 

va îmbunătăți, obiectivul este de a putea reduce sau elimina treptat acești factori de 

conformitate, prin revizuirea anuală prevăzută în legislația propusă. Colegiuitorii sunt cei care 

vor avea ultimul cuvânt cu privire la acești factori. 

În mod evident, sistemele juridice din SUA și din UE nu sunt identice. În Europa, s-au realizat 

progrese semnificative odată cu adoptarea recentă a pachetului „Noile avantaje pentru 

consumatori”, însă modul în care garantăm tratamentul echitabil al tuturor consumatorilor din 

UE poate fi îmbunătățit în continuare. Voi colabora cu comisarul desemnat pentru justiție, 

care va fi responsabil de protecția consumatorilor, și vom examina modalitățile de 

îmbunătățire a tratamentului consumatorilor europeni în astfel de cazuri de fraudă. 

Permiteți-mi să subliniez și faptul că, dincolo de măsurile legate de scandalul „Dieselgate”, 

mă angajez ferm să susțin Pactul ecologic european și să iau toate măsurile necesare în 

vederea asigurării tranziției către vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero. Vehiculele mai 

puțin poluante vor juca un rol important în obținerea de rezultate pe baza agendei noastre 

privind aerul curat, în contextul obiectivului ambițios de zero poluare al Comisiei.  
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SECȚIUNEA 8 / ECONOMIA CIRCULARĂ 

Președinta aleasă von der Leyen s-a angajat să decarbonizeze industriile care utilizează 

intensiv resursele. Crearea condițiilor necesare pentru ca industria să devină neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 va fi o provocare, dar și o 

ocazie importantă de a asigura poziția de lider a UE în ceea ce privește produsele și 

tehnologiile circulare, ecologice și sigure. Actualul pachet privind economia circulară s-a 

bazat în principal pe măsuri fără caracter legislativ și nu are impactul necesar pentru a 

face ca UE să își respecte angajamentul asumat prin Acordul de la Paris. Ținând seama 

de faptul că eficiența și sustenabilitatea resurselor trebuie să fie integrate încă din prima 

etapă de proiectare și de producție: 

Ce cerințe concrete privind eficiența energetică și eficiența resurselor veți introduce 

pentru industriile mari consumatoare de resurse? Veți propune măsuri speciale pentru 

fiecare sector (textile, construcții etc.) și le veți completa printr-o abordare mai 

cuprinzătoare, stabilind un obiectiv general privind eficiența resurselor, inclusiv 

indicatori concreți care să fie monitorizați de semestrul european? Achizițiile publice ar 

trebui, de asemenea, să reprezinte unul dintre instrumentele care trebuie utilizate 

pentru a realiza tranziția către economia circulară. Ce măsuri concrete veți aduce în 

prim plan pentru a promova lanțurile de aprovizionare sustenabile și echitabile prin 

utilizarea sistematică a criteriilor de atribuire care țin seama de sustenabilitate? 

 

Sunt ferm convinsă că trebuie să facem mai mult dacă dorim ca economia noastră să devină 

pe deplin circulară. În cadrul colegiului, voi susține o abordare ambițioasă, bazată pe primul 

plan de acțiune pentru economia circulară. În vederea îndeplinirii obiectivelor de la Paris, este 

esențial ca economia noastră să devină pe deplin circulară.  

Din acest motiv, vom propune, împreună cu comisarul pentru mediu și oceane, un al doilea 

plan de acțiune pentru economia circulară, care va fi pe deplin conform cu Pactul ecologic 

european și cu noua strategie industrială. 

În ceea ce privește reglementarea, trebuie să facilităm accesul la deșeuri și valorificarea lor. 

Aceasta este singura modalitate prin care deșeurilor pot deveni o resursă care se poate utiliza 

și valorifica. În acest scop, îi voi acorda sprijin comisarului desemnat pentru mediu și oceane 

în vederea simplificării Regulamentului privind transferurile de deșeuri, astfel încât deșeurile 

să poată circula mai ușor în UE, facilitând astfel reutilizarea acestora sau accesul la instalații 

de reciclare adecvate. De asemenea, intenționez să colaborez cu el pentru a clarifica și a 

armoniza progresiv criteriile de stabilire a încetării statutului de deșeu. Aceste criterii diferă 

considerabil de la un stat membru la altul, reprezentând astfel bariere în calea utilizării optime 

a acestei resurse potențiale. Intenționez, totodată, să lansez noi inițiative de reglementare 

pentru a îmbunătăți circularitatea anumitor lanțuri valorice care prezintă un potențial ridicat 

de circularitate, de exemplu bateriile sau ambalajele și deșeurile de ambalaje.  

Dincolo de valorificarea deșeurilor, este însă important să evităm pe cât posibil producerea 

deșeurilor. De aceea intenționez să utilizez posibilitățile oferite de Directiva privind 
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proiectarea ecologică, directivă care, din 2015, nu acoperă numai caracteristicile de eficiență 

energetică ale produselor, ci abordează progresiv și alte aspecte legate de circularitate, cum ar 

fi potențialul de reparare sau durabilitatea. De exemplu, doresc să accelerez activitățile 

desfășurate în acest cadru de reglementare în vederea definirii unor cerințe în materie de 

energie și circularitate pentru dispozitivele digitale, începând cu telefoanele mobile.  

Achizițiile publice trebuie să fie unul dintre instrumentele centrale pentru asigurarea tranziției 

către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară. Achizitorii publici 

gestionează bugete în valoare de 14 % din PIB-ul UE (aproximativ 2 mii de miliarde 

EUR/an). Aceștia sunt investitori-cheie în sectoarele critice pentru climă și mediu, cum ar fi 

mobilitatea, clădirile și infrastructura.  

Au fost elaborate deja, pe bază voluntară, mai multe criterii ecologice specifice anumitor 

produse, care permit achizitorilor publici să integreze în achizițiile lor considerente legate de 

durabilitate și inovare, dar este necesar ca aceste criterii să fie extinse și să aibă un domeniu 

de aplicare mai larg, pentru a acoperi domenii care nu au fost vizate până acum, în special în 

domeniul TIC. Tocmai s-a adoptat Directiva privind vehiculele nepoluante, care conține 

obiective obligatorii pentru achiziționarea anumitor vehicule de către autoritățile publice. Cu 

toate acestea, autoritățile publice sunt adesea reticente să valorifice posibilitățile oferite de 

directivele privind achizițiile publice, fie pentru că le lipsesc anumite abilități sau competențe, 

fie pentru că aplică abordări prudente din cauza procedurilor de audit și de revizuire. Această 

situație trebuie să se schimbe, trebuie să facem mai mult.  

Împreună cu comisarul pentru mediu și oceane, consider că ar trebui să consultăm toate părțile 

interesate (ONG-uri, operatori economici, achizitori publici) pentru a stabili cum (i) să 

elaborăm orientări privind utilizarea „etichetelor” și „calcularea costurilor pe ciclu de viață” și 

(ii) să instituim sisteme eficace de verificare și monitorizare a respectării standardelor de 

muncă și de mediu în întregul lanț de aprovizionare. În acest domeniu, am putea lua în 

considerare măsuri legislative specifice ca parte a unor inițiative sectoriale, de exemplu în 

sectorul TIC.  

Voi colabora cu statele membre în vederea profesionalizării achizitorilor publici. Mă voi 

implica în sensibilizarea auditorilor și a organismelor de control cu privire la achizițiile 

strategice. Voi publica, la începutul anului 2020, „Cadrul european de competențe” pentru 

achizitorii publici. 

Pentru a crea o nouă dinamică în efortul de tranziție către neutralitatea climatică, voi propune 

două noi inițiative de consolidare a colaborării cu statele membre.  

În primul rând, voi propune „Instrumentul de verificare a achizițiilor publice durabile”, menit 

să asigure reziliența proiectelor mari de infrastructură publică la efectele schimbărilor 

climatice, în special în domeniul mobilității, al energiei și al clădirilor publice, cum ar fi 

școlile și spitalele. Propunerea se poate baza pe mecanismul voluntar de evaluare ex-ante care 

există deja pentru proiectele mari de infrastructură. Voi colabora cu colegii mei comisari 
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pentru a mă asigura că toate proiectele majore de infrastructură finanțate de UE vor face 

obiectul unei astfel de verificări.  

În al doilea rând, voi propune inițiativa „Achiziții publice pentru climă și mediu” care se va 

aplica achizitorilor publici din orașe, regiuni și organisme centrale de achiziții sectoriale 

specializate, cum ar fi cele din domeniul sănătății, pentru a facilita achizițiile bazate pe 

cooperare. Mă angajez, de asemenea, să institui un sistem de garanții financiare aplicabil 

instrumentelor relevante ale UE pentru a-i ajuta pe achizitorii publici să gestioneze riscurile 

financiare legate de achiziționarea de produse și servicii foarte inovatoare. A fost lansat un 

exercițiu-pilot de achiziționare a unor lucrări și produse pentru șantierele de construcții cu 

emisii zero, punând accentul în special pe utilajele fixe. 

Strategia privind materialele plastice a demonstrat cât de eficace poate fi un flux de acțiuni 

precis și bine orientat. Voi utiliza acest model de alianțe cu industria și statele membre pentru 

alte lanțuri valorice, cum ar fi textilele, ambalajele alimentare sau construcțiile.  

Vom aborda, de asemenea, problemele din sectorul TIC, care este unul dintre puținele 

sectoare în care emisiile de gaze cu efect de seră generate sunt în continuă creștere. Dacă nu 

se iau măsurile corespunzătoare, s-ar putea ca nevoile energetice și impactul TIC asupra 

mediului să crească rapid și să limiteze impactul pozitiv asupra obiectivelor Pactului ecologic 

european. Voi depune eforturi în vederea creării unui model industrial european pentru 

sectorul digital care să se diferențieze prin faptul că pune accentul pe durabilitate și creștere 

ecologică. Voi urmări îmbunătățirea eficienței energetice a rețelelor de telecomunicații, a 

centrelor de date, a fluxurilor de date și a tehnologiilor de tip cloud. 

Tranziția către un model de economie circulară va necesita sprijinul TIC pentru optimizarea 

proceselor industriale și gestionarea datelor relevante. De exemplu, tehnologiile TIC (cum ar 

fi robotica, inteligența artificială, volumele mari de date) pot sprijini reutilizarea deșeurilor 

prin dezmembrarea obiectelor în mod automat, recuperarea materialelor valoroase și 

reintroducerea materialelor respective în ciclul de producție. 

Voi colabora cu colegii mei în vederea garantării accesului la instrumente de finanțare, cum ar 

fi programul InvestEU sau fondurile structurale. Programul de finanțare Europa digitală, care 

se axează pe consolidarea capacităților digitale strategice, a fost elaborat ținând seama de 

prioritățile UE în ceea ce privește politica de mediu. Programul urmărește să contribuie la 

obiectivele economiei circulare, punând la dispoziție, printre altele, instrumente tehnologice, 

cum ar fi calculul avansat și inteligența artificială, pentru estimarea mai bună a impactului 

asupra mediului, precum și tehnici de reducere a poluării (de exemplu, agricultura de 

precizie), dar și prin promovarea de soluții eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, prin reducerea deșeurilor și prin asigurarea unei monitorizări depline a ciclurilor de 

viață ale produselor. 

De asemenea, mă voi asigura, împreună cu comisarul pentru inovare și tineret, că industriile 

circulare (inclusiv simbioza industrială între actorii din diferite sectoare, simbioză care 

permite ca deșeurile unor întreprinderi să devină resurse pentru alte întreprinderi) constituie o 
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prioritate și că circularitatea este integrată în punerea în aplicare a viitorului program-cadru 

pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”. Inițiativa privind finanțarea durabilă ar putea 

oferi, de asemenea, sprijin investitorilor privați și statelor membre pentru a se implica mai 

mult în procesele economiei circulare. 

În sfârșit, va fi important să se acorde sprijin pentru adaptarea forței noastre de muncă la 

dezvoltarea economiei circulare în toate sectoarele și în toate regiunile.  
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SECȚIUNEA 9/ INTEGRITATEA 

La audierea dumneavoastră din Parlamentul European, ați afirmat că, dacă deveniți 

comisar, veți ține seama de deciziile judiciare care se vor lua în cadrul anchetei pe care o 

aveți în desfășurare în Franța și care a reprezentat cauza pentru care v-ați părăsit 

funcțiile guvernamentale pe care le ocupați. Considerați că o condamnare ar implica 

demisia dumneavoastră din cadrul colegiului comisarilor? Și, în caz afirmativ, nu vă 

temeți că procedura actuală ce se desfășoară într-un stat membru vă va slăbi acțiunea în 

cadrul Comisiei? 

La audierea din 2 octombrie, ați fost întrebată dacă veți demisiona din Comisia 

Europeană în cazul în care veți fi pusă sub acuzare („mise en examen”) și nu ați răspuns 

clar la această întrebare. Ați putea răspunde prin da sau nu dacă veți demisiona din 

Comisia Europeană în cazul în care veți fi pusă sub acuzare? 

 

 

Toți cetățenii au dreptul la prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției. Acesta este 

un drept fundamental consacrat în Carta drepturilor fundamentale (articolul 48). Instituțiile 

europene aplică acest drept fundamental. De comun acord cu președintele, mă angajez să 

demisionez în cazul în care voi fi condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru o infracțiune 

relevantă pentru exercitarea unei funcții publice. 

În cazul în care voi face obiectul unor decizii judiciare, cum ar fi punerea sub acuzare („mise 

en examen”), voi analiza dacă îmi pot exercita în continuare mandatul în mod eficace. În 

conformitate cu Codul de conduită al Comisiei, mă voi consulta apoi cu președintele pentru a 

stabili calea de urmat. 

Președintele ar putea lua în considerare, de asemenea, posibilitatea de a-și exercita 

competențele de care dispune în temeiul articolului 17 alineatul (6) din TUE, potrivit căruia 

„un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest 

lucru”. 

 

 

În plus, în cursul audierii din 2 octombrie, v-au fost adresate mai multe întrebări cu 

privire la amploarea portofoliului dumneavoastră. Acest portofoliu extins va fi dificil de 

coordonat, iar inițiativele din toate cele trei direcții generale vor fi dificil de condus în 

egală măsură, menținând totodată un nivel ridicat de calitate a muncii. Prin ce măsuri 

concrete veți garanta un nivel ridicat de calitate a muncii în toate domeniile de politică 

aflate în responsabilitatea dumneavoastră? 

 

 

În ultimii ani, a devenit din ce în ce mai clar că digitalizarea este un factor de transformare a 

economiei și că este relevantă pentru toate întreprinderile. Distincția dintre o piață unică 

„tradițională” și o piață unică „digitală” nu mai este de actualitate. O sarcină cheie a industriei 

europene este să se adapteze la digitalizare. Reunirea economiei și a societății digitale cu 
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industria este esențială pentru competitivitatea și suveranitatea tehnologică a Uniunii 

Europene. Același lucru este valabil și pentru industriile spațiale și de apărare. Acest lucru 

este esențial pentru a sprijini răspândirea noilor tehnologii către întreaga economie și 

societate.  

 

Includerea în portofoliul unui singur comisar a industriei, inclusiv a industriei de apărare, și a 

digitalizării va permite exploatarea sinergiilor esențiale, cum ar fi cele descrise în detaliu în 

secțiunea 1.  

 

Voi depune eforturi susținute pentru a ajunge la rezultate concrete, așa cum am făcut și în 

activitățile mele anterioare, inclusiv în calitate de raportor și coordonator în cadrul 

Parlamentului European. Nu voi lucra singură. Voi beneficia de orientarea și coordonarea 

oferite de vicepreședinții executivi desemnați, Margrethe Vestager și Valdis Dombrovskis, 

astfel cum am menționat în secțiunea 1, și voi colabora îndeaproape cu toți membrii colegiului 

responsabili cu domenii care pot contribui la construirea unei Europe suverane, competitive și 

unite. Voi fi sprijinită în acest demers de servicii care dau dovadă de un nivel înalt de 

profesionalism. Am început deja să lucrez cu aceste servicii și voi dezvolta în continuare 

relații de lucru foarte strânse. 

 

 

Având în vedere domeniile de care va trebui să vă ocupați, digitalizare, spațiu, industrie, 

piața internă, este de așteptat să reprezentați ținta unei activități intense de lobby. Cum 

intenționați să interacționați cu reprezentanții grupurilor de interese? Cum intenționați 

să vă asigurați că grupurile de interese nu vor avea acces privilegiat și influență mai 

mare asupra direcțiilor generale pe care le veți supraveghea, în comparație, de exemplu, 

cu părțile interesate din societatea civilă, cum ar fi sindicatele sau organizațiile de 

mediu? 

 

 

Contactul cu părțile interesate este o componentă normală și importantă a activității 

membrilor colegiului.  

 

Cunosc pe deplin regulile pe care comisarii, membrii cabinetelor și directorii generali trebuie 

să le respecte în ceea ce privește reuniunile cu părțile interesate, în special în ceea ce privește 

transparența și reprezentativitatea. În consecință, ne voi întâlni numai cu părțile interesate 

înregistrate, asigurându-ne că orice persoană care dorește să influențeze factorii de decizie 

trebuie să accepte cele mai înalte standarde în materie de etică și deschidere prin semnarea 

Registrului de transparență; informațiile cu privire la astfel de reuniuni sunt, de asemenea, 

publicate în mod proactiv. 

 

Registrul de transparență se aplică tuturor organizațiilor și lucrătorilor independenți implicați 

în activități desfășurate cu scopul de a influența procesul decizional și de punere în aplicare a 

politicilor instituțiilor Uniunii Europene, inclusiv părților interesate din cadrul societății 

civile, cum ar fi sindicatele sau organizațiile de protecție a mediului. Prin dezvăluirea 
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intereselor urmărite, a persoanelor care le urmăresc și a resurselor de care dispun în acest 

sens, registrul permite un control public sporit, oferind cetățenilor, mass-mediei și părților 

interesate posibilitatea de a urmări activitățile și influența potențială a reprezentanților de 

interese. 

 

 

În cursul audierii, ați lăsat să se înțeleagă faptul că, în calitate de deputat în Parlamentul 

European, nu ați avut acces la informații confidențiale. Deși PE este o instituție 

transparentă, nu toate documentele sunt accesibile publicului, iar unele informații sunt 

puse la dispoziția deputaților în condiții de confidențialitate. Ați fost raportoare în 

dosare importante și ați participat la triloguri și la negocieri, ați fost coordonatoare a 

grupului dumneavoastră și, cel mai probabil, ați intrat în contact cu informații 

privilegiate și confidențiale. Nu ați avut cunoștință de existența respectivelor restricții? 

Ați împărtășit acest tip de informații cu toate părțile interesate externe cu care ați avut o 

relație contractuală, inclusiv cu persoane străine și grupuri de interese? 

 

 

În cadrul intervenției mele din timpul audierii din 2 octombrie, am subliniat faptul că, prin 

însăși natura Parlamentului, dezbaterile, amendamentele și voturile sunt transparente. Și pe 

bună dreptate. Deschiderea procesului legislativ contribuie la o mai mare legitimitate a 

instituțiilor în ochii cetățenilor UE și la sporirea încrederii acestora în instituții, întrucât 

permite ca divergențele dintre puncte de vedere diferite să fie dezbătute în mod deschis. 

 

Cunosc, desigur, normele de confidențialitate aplicabile deputaților în Parlamentul European, 

în special articolul 210a din Regulamentul de procedură al PE și cele ale Acordurilor-cadru 

privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană și privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Consiliu în legătură cu transmiterea către Parlamentul European și 

prelucrarea de către acesta a informațiilor clasificate. Există o definiție precisă a 

„informațiilor confidențiale” și proceduri speciale pentru prelucrarea acestora.  

 

În calitate de deputat în Parlamentul European, am respectat întotdeauna aceste proceduri și, 

prin urmare, nu am făcut niciodată schimb de informații confidențiale cu nimeni. 

 

În toate activitățile mele, am respectat întotdeauna confidențialitatea. Acesta a fost, de 

exemplu, un element important la Banque de France, unde am prezidat Comitetul de risc, sau 

când am ocupat funcția de ministru al apărării.  

 

 

Pe durata mandatului dumneavoastră de deputată în Parlamentul European, ați lucrat 

și în calitate de consilier special al Institutului Berggruen. Ați declarat că ați primit o 

sumă totală de 49 047 EUR în calitate de consilier special în cadrul grupului de reflecție, 

între 2013 și 2015. Puteți enumera exhaustiv toate activitățile pe care le-ați executat în 

calitate de consilier special al Institutului Berggruen între 2013 și 2015? 
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Deputații în Parlamentul European pot desfășura o activitate remunerată dacă este declarată în 

conformitate cu articolul 4 din Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în 

materie de interese financiare și conflicte de interese.  

 

Am declarat onorariile de consultanță care decurg din contractul cu Institutul Berggruen 

privind Guvernanța derulat din octombrie 2013 până în ianuarie 2016 și care au fost publicate 

pe site-ul Parlamentului European în deplină transparență. De asemenea, în conformitate cu 

normele naționale franceze, am declarat aceste onorarii autorității franceze competente (Haute 

Autorité pour la Transparence de la Vie Publique).  

 

Institutul Berggruen privind Guvernanța este o instituție fără scop lucrativ. Am fost implicată 

în activitățile grupurilor de reflecție și m-am ocupat doar de aspecte generale, militând public 

pentru integrarea europeană. Această misiune a avut loc în cadrul Consiliului pentru viitorul 

Europei, o inițiativă a Institutului Berggruen privind Guvernanța, care a reunit personalități de 

nivel înalt din întreaga Europă.  

 

Nu am avut nicio legătură cu activitățile comerciale ale dlui Berggruen.  

 

În contractul de consultanță pe care l-am semnat la 8 octombrie 2013 cu Dawn Nakagawa, 

director executiv al Institutului Berggruen privind Guvernanța, sarcinile care mi-au revenit au 

fost descrise astfel: 

 

„ lucrul cu Mario Monti, Nicolas Berggruen, în colaborare, dacă este cazul, cu Dawn 

Nakagawa și Nathan Gardels, pentru a contribui la planificarea strategică a Consiliului 

pentru viitorul Europei; 

- reprezentarea Consiliului pentru viitorul Europei și a Institutului Berggruen privind 

Guvernanța în cadrul unor reuniuni organizate cu lideri, parteneri și mass-media; 

- gestionarea comunicării cu membrii Consiliului privind planurile în curs de elaborare, 

privind reuniunile viitoare și alte chestiuni relevante; 

- planificarea reuniunilor și a conferințelor Consiliului, inclusiv planificarea ordinii de 

zi, invitarea membrilor și experților să se alăture lucrărilor și să prezinte materiale, 

gruparea actelor și elaborarea de materiale de informare, precum și informarea 

membrilor și a prezentatorilor cu privire la participarea acestora, redactarea unor 

documente de sinteză și luarea de măsuri ulterioare.” 

 

La sfârșitul anului 2015, Guy Verhofstadt i-a succedat lui Mario Monti ca președinte al 

Consiliului pentru viitorul Europei. Într-o scrisoare comună adresată Președintelui 

Parlamentului European (1 octombrie 2019), dl Monti, fost comisar și fost prim-ministru în 

Italia, membru în prezent al Senatului italian, și dl Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei 

și, în prezent, deputat în Parlamentul European, au confirmat că mi-am îndeplinit integral 

aceste sarcini, în conformitate cu contractul.  
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Dl Nicolas Berggruen și dl Dawn Nakagawa au prezentat, anexată la o scrisoare, o declarație 

care confirmă îndeplinirea sarcinilor. 

 

În perioada în care am oferit consultanță, Institutul Berggruen privind Guvernanța a organizat 

mai multe discuții interne și mai multe reuniuni sau „dezbateri în agora”: 

- la Madrid în februarie 2014;  

- la Cambridge (Ma), la Centrul Minda de Gunzburg pentru Studii Europene al 

Universității Harvard, în septembrie 2014; 

- la Bruxelles, pe tema „Uniunea economică și monetară” (privind investițiile publice), 

în decembrie 2014. 

 

Toate aceste evenimente au necesitat o activitate internă de care am fost responsabilă, cum ar 

fi organizarea de cereri de propuneri pregătitoare în rândul membrilor Consiliului pentru 

viitorul Europei, elaborarea de documente interne și organizarea de întâlniri cu președintele 

Consiliului pentru viitorul Europei și cu echipa Institutului Berggruen. De asemenea, pentru 

evenimentele respective a fost nevoie de o gândire aprofundată, de conceperea grupurilor, de 

identificarea vorbitorilor și de elaborarea notelor de informare în prealabil și a lucrărilor de 

monitorizare ulterior derulării evenimentelor.  

 

În 2015, după dezbaterea în agora de la Bruxelles am fost însărcinată să lucrez în continuare 

în domeniul disciplinei fiscale și a investițiilor; am colaborat astfel cu prof. dr. Enrico 

Giovannini și prof. dr. Marcel Fratzischer. În vederea îmbunătățirii participării tinerilor la 

dezbaterea în agora și la lucrările ulterioare, am avut contacte cu mai multe licee și 

universități europene, cum ar fi Școala de guvernanță Hertie din Berlin, Sciences Po Paris, 

Universitatea Bocconi din Milano. În această perioadă, Institutul Berggruen privind 

Guvernanța a lansat, de asemenea, WorldPost, o platformă de analiză online pentru care am 

identificat o serie de contribuitori europeni.  

 

Începând cu a doua jumătate a anului 2015, am colaborat cu Guy Verhofstadt cu privire la 

modul de motivare a membrilor Consiliului pentru viitorul Europei în vederea adoptării unei 

strategii de informare în legătură cu referendumul privind Brexitul. 

 

În fine, activitatea mea de consultanță în cadrul Institutului Berggruen privind Guvernanța a 

fost remunerată în conformitate cu standardele internaționale, ținând seama de componența 

Consiliului pentru viitorul Europei și de pregătirea, experiența și competențele mele.  

 

 

În timpul audierii, legăturile dumneavoastră cu Institutul Berggruen au ridicat semne 

de întrebare în rândul parlamentarilor din diferite grupuri politice. Ați afirmat că 

„toate mijloacele mi se par necesare pentru a aduce oamenii împreună” și că Institutul 

Berggruen este o entitate „privată”. Ați prezentat documente pentru a demonstra că 

Institutul Berggruen este o entitate independentă și nepărtinitoare. Ați prezentat și o 

scrisoare semnată de Nicolas Berggruen la 2 octombrie 2019, care arată că sunteți încă 

în contact cu acesta. Se pare că familia Berggruen a contribuit la finanțarea campaniei 
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prezidențiale a lui Emmanuel Macron (https://wikileaks.org/macron-

emails/emailid/1660), iar Nicolas Berggruen însuși nu și-a ascuns sprijinul pentru acest 

candidat. Prin urmare, cum ați contribuit la conectarea acestor persoane în vederea 

finanțării alegerilor prezidențiale? 

 

 

Activitatea mea în cadrul Institutului Berggruen privind Guvernanța este pe deplin conformă 

cu toate activitățile de promovare pe care le desfășor, de exemplu în calitate de președintă a 

Mișcării Europene. 

 

M-am întâlnit pentru prima dată cu Nicolas Berggruen și cu echipa sa în cadrul unei 

conferințe de tip agora, organizate de Institutul Berggruen privind Guvernanța, la Paris în mai 

2013, care a avut ca temă șomajul în rândul tinerilor și la care au participat numeroși șefi de 

guvern și miniștri din toată Europa. Aceste contacte au fost stabilite înainte de perioada în 

care am oferit consultanță.  

 

Contractul meu de consultanță pentru Institutul Berggruen privind Guvernanța a început în 

octombrie 2013 și s-a încheiat la începutul anului 2016.  

 

În 2013, nu îl cunoscusem încă personal pe Emmanuel Macron.  

 

În ianuarie 2016, când s-a terminat contractul meu de consultanță cu Institutul Berggruen 

privind Guvernanța, mișcarea En marche nu fusese încă lansată, iar dl Macron nu candida 

încă la președinția Franței.  

 

Nu am facilitat contactul dintre dl Macron și dl Berggruen, fiindcă cei doi se cunoșteau deja. 

Dl Macron a fost consilierul președintelui Hollande în momentul în care președintele 

Hollande a participat la conferința de tip agora, menționată anterior, care a avut loc în mai 

2013 la Sciences Po. Așa cum am explicat, în cadrul acestei conferințe m-am întâlnit pentru 

primat dată cu dl Nicolas Berggruen și cu echipa sa. 

 

Nu am fost niciodată implicată în colectarea de fonduri pentru En marche. În conformitate cu 

legislația franceză, finanțarea privată a partidelor politice este controlată strict de o autoritate 

independentă.  

 

 

În cursul audierii din 2 octombrie 2019, ați fost întrebată despre legăturile 

dumneavoastră cu Institutul Berggruen și despre interesele financiare legate de acest 

institut. De fapt, acest caz presupune trei aspecte care pun sub semnul întrebării 

capacitatea dumneavoastră de a vă exercita funcția de apărător al intereselor europene 

în cadrul pieței unice. În primul rând, presiunea pe care dl Berggruen ar putea să o 

exercite asupra dumneavoastră ca urmare a implicării sale active în susținerea 

candidaturii dumneavoastră. În al doilea rând, interesele economice ale holdingului său 

și natura investițiilor sale (în China, California și alte țări care concurează cu 
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întreprinderile europene). Și, în al treilea rând, implicarea sa partizană în viața politică 

și în mass-media din Franța, prin sprijinul acordat de familia sa pentru La République 

en Marche și prin participarea sa din trecut la ziarul Le Monde. Ați lucrat pentru o 

persoană care își exprimă ferm sprijinul pentru candidatura dumneavoastră în 

dimineața din ziua unei audieri care este peste tot descrisă ca fiind decisivă. Această 

persoană are legături financiare solide cu zone economice aflate în concurență cu 

întreprinderile și persoanele pe care ar trebui să le apărați în cadrul pieței unice. Acest 

om este, de asemenea, investit politic într-un stat membru al Uniunii Europene. 

Considerați că această situație este pentru dumneavoastră acceptabilă, din punct de 

vedere etic și politic, pentru a vă putea asuma funcțiile în cadrul Comisiei Europene? 

 

 

Nu sunt implicată în niciun conflict de interese.  

 

În primul rând, OLAF a examinat dacă există „un potențial conflict de interese și/sau 

nerespectarea obligațiilor de deputat în Parlamentul European care rezultă din activitatea 

remunerată desfășurată (...) pentru Institutul Berggruen”.  

 

La 1 octombrie 2019, OLAF a stabilit și m-a informat în scris că „nu s-a constatat nicio faptă 

care să coroboreze suspiciunile la adresa [mea]”. 

 

În al doilea rând, în cursul audierii mele în calitate de comisar desemnat, Comisia JURI a 

Parlamentului European a stabilit absența conflictului de interese. 

 

În plus, în contractul (detaliat mai sus) s-a prevăzut explicit faptul că „nu” am lucrat ca 

„angajat” și, prin urmare, nu sunt într-o relație de „subordonare”. Nu a fost cazul atunci și așa 

stau lucrurile și în prezent. În timpul acestei activități de consultanță, am lucrat doar cu 

Institutul Berggruen privind Guvernanța, organism fără scop lucrativ, și nu am avut nicio 

relație și niciun contact cu activitățile comerciale ale dlui Berggruen, nici cu societățile sale 

private. Am subliniat acest aspect în cursul audierii mele.  

 

Dl Berggruen nu a „făcut campanie pentru candidatura mea” și nici nu a „sprijinit candidatura 

mea”.  

 

Nicolas Berggruen și dna Nakagawa, care a semnat contractul de consultanță în numele 

Institutului Berggruen privind Guvernanța, au redactat o scrisoare de confirmare a 

obiectivelor contractului, a activităților planificate și a îndeplinirii sarcinilor. Cei doi 

președinți ai Consiliului pentru viitorul Europei, cu care am colaborat, au confirmat acest 

lucru și au atestat faptul că nu am fost niciodată implicată în nicio altă acțiune sau activitate 

comercială cu nicio altă organizație sau întreprindere comercială Berggruen. Scopul lor a fost 

acela de a le oferi deputaților în Parlamentul European elemente de fapt înainte de audiere, în 

deplină transparență.  

 

Nu înțeleg cum ar putea fi exercitate presiuni asupra mea prin declarațiile factuale ale dlui 

Berggruen cu privire la activitățile mele din trecut.  
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Sunt pe deplin conștientă de normele din Tratatul UE (articolul 17) privind independența 

comisarilor și de normele Codului de conduită al membrilor Comisiei și voi respecta aceste 

norme în cazul în care vor fi confirmată în funcția de comisar.  

 

Mă angajez pe deplin să respect normele Comisiei, așa cum am respectat și normele 

Parlamentului European. 

 

Îmi asum angajamentul de a apăra interesele europene, așa cum am făcut în mod activ în toate 

funcțiile pe care le-am ocupat în trecut. 

 

 

Știați că fondatorul Nicolas Berggruen are interese comerciale vaste în Europa, în 

special în calitate de proprietar al lanțului de magazine universale Karstadt Warenhaus 

GmbH? Cum se împacă acest fapt cu afirmația pe care ați făcut-o în cadrul audierii 

cum că Institutul Berggruen este o entitate filantropică, iar legăturile fondatorilor săi cu 

afacerile europene sunt de natură pur istorică și sentimentală? Vă susțineți declarația 

conform căreia deputații din Parlamentul European nu au drept de acces la documente 

confidențiale în cursul activității lor și că, prin urmare, dumneavoastră, în calitate de 

deputată, nu v-ați aflat într-o poziție compromițătoare în timp ce furnizați servicii de 

consultanță pentru Institutul Berggruen? Vă rugăm să confirmați faptul că, contrar a 

ceea ce relatează presa, niciunul dintre membrii personalului dumneavoastră 

parlamentar nu a furnizat niciun fel de servicii pentru institutul menționat. În caz 

contrar, vă rugăm să precizați natura acestor activități. 

 

 

Da, am citit în presă câteva articole despre Karstadt. Însă, așa cum am explicat, nu am fost 

niciodată implicată în nicio activitate comercială desfășurată de dl Berggruen nici în Europa, 

nici în altă parte.  

 

Nu există nicio îndoială că Institutul Berggruen este o entitate fără scop lucrativ și că eu m-am 

ocupat doar cu aspecte generale. Autoritățile publice lucrează frecvent cu fundații non-profit 

sau cu instituții finanțate prin activități economice, cum ar fi Fundația Gates sau Fundația 

Robert Bosch.  

 

În ceea ce privește accesul la documente confidențiale, vă rog să consultați răspunsul meu 

anterior.  

 

Numele unuia dintre asistenții mei acreditați a apărut ca persoană de contact pentru Consiliul 

pentru viitorul Europei, într-un document din mai 2014 elaborat de Institutul Berggruen, așa 

cum s-ar fi putut întâmpla și în alte lucrări sau documente ale numeroaselor asociații și 

fundații care promovează Europa și cu care am ținut legătura. Asistenții mi-au gestionat 

agenda, așa cum fac toți asistenții. Numărul de telefon menționat era numărul meu. Vreau să 

subliniez faptul că întotdeauna mi-am scris eu însămi cărțile, articolele și lucrările. 
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*** 

 

În 2013, m-am implicat într-o activitate externă despre care am crezut, cu bună credință, că va 

contribui la construcția Europei, în concordanță cu activitatea de promovare pe care am 

desfășurat-o mereu și cu ceea ce făceam la Parlamentul European. Am acționat transparent; 

nu am ascuns niciodată faptul că am desfășurat această activitate remunerată cu onorarii de 

consultanță. 

 

Înțeleg că sumele câștigate, în concordanță cu nivelurile practicate în domeniul consultanței 

internaționale, pot ridica întrebări din partea cetățenilor.  

 

A apărut un decalaj între ceea ce este autorizat din punct de vedere legal – normele 

Parlamentului European nu impun nicio limită privind remunerarea, nici domeniul de aplicare 

al activităților externe – și ceea ce este perceput ca acceptabil din punct de vedere etic. 

 

În ceea ce privește aspectele juridice, în timpul mandatelor mele am respectat toate 

dispozițiile în vigoare în Parlamentul European. 

 

În cursul audierii mele în calitate de comisar desemnat, Comisia JURI a Parlamentului 

European a stabilit absența conflictului de interese. 

 

Astfel cum am menționat anterior, OLAF a examinat dacă există „un potențial conflict de 

interese și/sau nerespectarea obligațiilor de deputat în Parlamentul European care rezultă din 

activitatea remunerată desfășurată (...) pentru Institutul Berggruen”.  

 

La 1 octombrie 2019, OLAF a stabilit și m-a informat în scris că „nu s-a constatat nicio faptă 

care să coroboreze suspiciunile la adresa [mea]”. 

 

Din punct de vedere etic, regret că această activitate a pus la îndoială integritatea sau 

capacitatea mea de a acționa în mod independent pentru interesele europene, chiar dacă aceste 

valori sunt de o importanță capitală pentru mine. Mi-am dat seama de acest aspect doar 

privind retrospectiv. 

 

Acesta este motivul pentru care consider că, dincolo de cazul meu personal, ar fi utilă o 

reflecție aprofundată care să vizeze reconcilierea așteptărilor etice ale cetățenilor europeni cu 

normele de conduită precise care se aplică deputaților în Parlamentul European. Astfel, ar 

putea fi evitate asemenea situații. 

 

Ursula von der Leyen propune în orientările sale politice „crearea unui organism etic 

independent comun tuturor instituțiilor”. Este un proiect pe care îl susțin, deoarece poate 

contribui la o mai mare claritate și încredere. 
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SECȚIUNEA 10/ÎNTREBĂRI DIN PARTEA COMISIEI CULT 

Având în vedere amploarea portofoliului dumneavoastră, puteți da asigurări cu privire 

la faptul că politica în domeniul mass-mediei și audiovizualului va beneficia de 

prioritatea și atenția pe care o necesită, dat fiind că este unul dintre cele mai importante, 

centrale și complexe aspecte de care vă veți ocupa? Și, în caz afirmativ, puteți menționa 

care vor fi principalele dumneavoastră priorități în acest domeniu? În plus, ce măsuri 

concrete intenționați să întreprindeți pentru a îmbunătăți competențele digitale, având 

în vedere că aceasta este o competență din ce în ce mai importantă, în special pentru 

combaterea dezinformării online? 

 

Mass-media și sectorul audiovizual se vor număra printre principalele mele priorități. Aceste 

domenii au o importanță unică datorită valorii lor economice, importanței lor culturale și 

rolului fundamental pe care îl au în democrațiile noastre. 

Convergența dintre conținut și servicii este tendința predominantă în ofertele online. Toate 

platformele mari, Apple, Google și Amazon, au o ofertă audiovizuală solidă. Materialul video 

face parte integrantă din platformele Facebook și Twitter. Această tendință este confirmată de 

fuziunile recente din SUA: achiziționarea Time Warner de către AT&T și achiziționarea SKY 

de către Comcast. Se estimează că în viitorul apropiat conținutul audiovizual va reprezenta 

peste 80 % din totalul traficului de pe internet. Prin urmare, politica audiovizuală și de 

telecomunicații are nevoie de o abordare convergentă care să reunească un set coerent de 

reforme ale normelor în domeniile audiovizualului, telecomunicațiilor și drepturilor de autor; 

aceste norme constituie în prezent un punct de referință global. 

Președinta aleasă mi-a încredințat această responsabilitate și a pus un accent mult mai apăsat 

pe colegialitate și pe lucrul în echipă, dată fiind complexitatea problematicii culturale și, în 

special, a mass-mediei. Voi colabora cu vicepreședinta desemnată pentru valori și 

transparență cu privire la toate aspectele legate de pluralismul mediatic și de dezinformare și, 

bineînțeles, cu echipa de proiect a vicepreședintei executive desemnate pentru o Europă 

pregătită pentru era digitală cu privire la toate aspectele legate de piața unică și de platformele 

de comunicare socială. Cooperarea cu comisara desemnată pentru inovare și tineret va fi 

extrem de importantă în acest sens întrucât programul Europa creativă intră în sfera largă a 

responsabilităților sale.  

Voi avea ocazia unică și fără precedent de a integra mai bine sectorul audiovizual și al mass-

mediei în politicile referitoare la piața internă și de a-l include ca parte a politicii noastre 

industriale cuprinzătoare, ceea ce va ajuta sectorul să concureze mai eficient la nivel mondial. 

Sectorul cultural european, publicitatea TV, vânzarea ziarelor și a biletelor de cinema aduc 

venituri tot mai mici. A scăzut, totodată, numărul jurnaliștilor de profesie cu un loc de muncă 

stabil. Resursele s-a reorientat către marile platforme de internet. Avem nevoie de un viitor 

economic durabil pentru toți cei care au profesii creative. Putem inversa această tendință 

negativă și putem reuși împreună dacă mă învestiți cu această misiune. Avem unele semnale 

pozitive dinspre sectorul producției de filme, materiale video și seriale de televiziune 



 

56 
 

distribuite în principal online. Trebuie să înțelegem mai bine provocările cu care se confruntă 

sectorul audiovizual și al mass-mediei.  

Intenționez să prezint Parlamentului European un plan de acțiune clar care să prevadă 

măsurile pe care le-am putea lua pentru a garanta competitivitatea și prosperitatea sectorului 

audiovizual și al mass-mediei. Acest plan va trebui să se bazeze pe date factuale. Este motivul 

pentru care mă angajez, în primul rând, să prezint în primele trei luni de mandat o analiză a 

surselor de finanțare (fonduri publice, finanțare din partea actorilor de pe piață, de pe piețele 

financiare), a tendințelor pieței și a perspectivelor de dezvoltare a sectorului audiovizual și al 

mass-mediei european care să-i permită acestuia să beneficieze de revoluția digitală. Planul de 

acțiune pe care îl vom propune se va baza pe rezultatele acestei analize. 

Printre alte obiective prioritare pe care le voi urmări se numără:  

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale  

Noua Directivă a serviciilor mass-media audiovizuale este unul dintre actele legislative 

cele mai avangardiste și mai cuprinzătoare în acest sector din întreaga lume. Sunt pe deplin 

conștientă de rolul decisiv pe care îl joacă Parlamentul European în modelarea acestui act 

legislativ. Ați reprezentat cu fermitate punctele de vedere ale cetățenilor pentru a asigura un 

rezultat echilibrat.  

Prioritatea mea va fi acum să asigur transpunerea corectă a directivei în legislația națională. 

Este extrem de important ca în întreaga UE să existe consecvență în interpretarea și aplicarea 

acelorași standarde. În acest scop, voi urmări adoptarea unor orientări privind modalitățile 

de calculare a procentului de 30 % reprezentat de operele europene pe care toate 

serviciile video la cerere, inclusiv companii precum Netflix și Amazon, vor trebui să îl 

respecte în cataloagele lor. Această măsură ar trebui să aducă schimbări radicale, oferind 

europenilor o paletă mai vastă și mai diversificată de servicii audiovizuale, ceea ce ar putea 

avea efecte pozitive asupra diversității culturale și ar putea deschide noi oportunități 

creatorilor europeni. Voi include în analiză și platformele de partajare a materialelor video: 

este important să clarificăm în orientări faptul că rețelele de socializare care includ materiale 

video în oferta lor de servicii vor trebui să respecte normele care sunt menite să ne protejeze, 

pe de o parte, copiii de orice formă de conținut dăunător și, pe de altă parte, publicul larg de 

conținutul ilegal care incită la violență sau la ură, precum și de alte tipuri de conținut ilegal. 

Nu intenționez să facă singură aceste lucruri. Voi invita părțile interesate să își exprime 

punctul de vedere și voi asculta cu atenție ce au de spus astfel încât să propun un set echilibrat 

de orientări. Mă angajez, de asemenea, să prezint rezultatele acestei consultări Parlamentului 

European. 

Nu în ultimul rând, având în vedere caracterul transfrontalier al platformelor de comunicare 

socială, am în vedere inițiative prin care să se consolideze rolul autorităților de reglementare 

independente din domeniul mass-mediei și să se aprofundeze cooperarea dintre aceste 

autorități în cadrul Grupului european al autorităților de reglementare din domeniul 

audiovizualului. 
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Dezinformarea online 

Voi lupta împotriva dezinformării online. 

Consider că dezinformarea online reprezintă o amenințare gravă la adresa democrației 

noastre. Planul de acțiune împotriva dezinformării se bazează pe diferite acțiuni conjugate și 

intenționez să coopereze pe deplin în această privință cu vicepreședinta pentru valori și 

transparență. Vom analiza în detaliu codul de bune practici privind dezinformarea pentru a 

identifica eventualele lacune. Am luat notă cu satisfacție de progresele înregistrate, de 

exemplu, în ceea ce privește suspendarea conturilor false, dar rămân multe aspecte care nu au 

fost încă soluționate. Avem nevoie de mai multă cooperare între platforme și organizațiile 

independente de verificare a faptelor, iar publicitatea politică este încă insuficient de 

transparentă. Sunt convinsă că autoreglementarea poate da rezultate, dar nu voi ezita să 

propun măsuri de coreglementare sau de reglementare dacă se va dovedi necesar. 

Alfabetizarea mediatică și digitală 

Alfabetizarea mediatică le permite cetățenilor de toate vârstele să se descurce în labirintul 

mediatic modern și să își sporească reziliența în fața dezinformării. Normele audiovizuale 

revizuite obligă statele membre să promoveze în mod activ alfabetizarea mediatică și să 

oblige platformele de partajare a materialelor video să prevadă măsuri și instrumente eficace 

de alfabetizare mediatică. Mă voi asigura că atât statele membre, cât și platformele iau în 

serios aceste noi obligații. Utilizatorii vor avea, la rândul lor, noi pârghii de acțiune impuse de 

noile obligații referitoare la transparența materialelor publicitare pe platformele de partajare a 

materialelor video. Conform noilor norme, copiii și părinții vor ști dacă influențatorii pe care 

îi urmăresc au fost plătiți pentru a promova o anumită marcă de îmbrăcăminte sau un anumit 

joc video în clipurile video pe care le postează online. 

Împreună cu comisara pentru inovare și tineret, vom maximiza impactul pozitiv al acțiunilor 

de alfabetizare mediatică punând în legătură cadrele didactice și școlile cu proiecte inovatoare 

de verificare a faptelor și vom organiza împreună cu acestea, în 2020 și în anii următori, 

Săptămâna europeană a alfabetizării mediatice. Vom adopta o abordare cuprinzătoare și 

integrată pentru a promova educația digitală în Europa, în special cursurile de programare în 

școlile primare și secundare prin intermediul Săptămânii UE a programării. În 2018, 2,7 

milioane de persoane au participat la acest eveniment (de două ori mai mulți decât în anul 

precedent). Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul anului 2020, la acest eveniment să 

participe 50 % din școli. Toate aceste inițiative vor fi integrate într-un nou Plan de acțiune 

privind educația digitală în Europa care să permită tuturor cetățenii noștri să dobândească 

competențele digitale de care au nevoie, de la nivelul de bază la cel avansat, pentru a putea 

participa la economia digitală și la societatea digitală condiții de siguranță și securitate. 

O nouă inițiativă pe care o am în vedere, în cadrul căreia aș dori să cooptez comunitatea 

științifică, este cea referitoare la noi instrumente care ar putea să ne ajute să înțelegem mai 

bine efectele pe care le are asupra oamenilor și a societății în general expunerea intensă la 

ecrane și la platformele de comunicare socială. Platformele de comunicare socială oferă 
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cetățenilor noi modalități de a participa la viața socială și la democrație, stimulează inteligența 

colectivă și crearea în comun de conținut. Studiile au identificat însă o corelație între faptul că 

40 % dintre tinerii adulți din țările occidentale suferă de miopie și utilizarea excesivă a 

ecranelor și a telefoanelor inteligente. Cercetătorii au constatat că expunerea timp de mai 

multe ore la ecrane ar putea produce modificări durabile ale anumitor procese cognitive și de 

interacțiune socială, un fel de „miopie mintală”. Voi colabora cu centrele de excelență din 

domeniu pentru a mă asigura că aceste aspecte sunt studiate în continuare.  

Punerea la dispoziție a unor resurse suplimentare pentru mass-media  

În sfârșit, mă angajez cu toată seriozitatea să acord un sprijin sporit sectorului european al 

audiovizualului și al mass-mediei. Acest sector trebuie să dezvolte noi modele de finanțare și 

de afaceri, să găsească noi modalități de a interacționa cu publicul, să promoveze conținutul 

european de calitate în întreaga lume și să utilizeze tehnologiile de vârf (de exemplu, IA, 

traducerea automată și realitatea virtuală). În acest scop, va fi nevoie de o susținere financiară 

solidă și din alte surse decât prin programul Europa creativă. Acesta este motivul pentru care 

ar trebui încurajate sinergiile dintre diferitele programe de finanțare (Orizont Europa, Europa 

digitală, Invest EU); Voi depune eforturi împreună cu comisarii responsabili pentru a 

îndeplini acest obiectiv.  

 

Care vor fi principalele dumneavoastră criterii de referință în ceea ce privește evaluarea 

viitorului programului „Europa creativă”? Ce măsuri specifice veți lua pentru a 

îmbunătăți eficiența și vizibilitatea acestui program? În special, ați putea menționa 

modul în care intenționați să vă coordonați activitatea și să cooperați în acest domeniu 

cu comisarul desemnat Gabriel? Dar cu privire la asigurarea consecvenței în 

implementare între părțile programului Europa creativă, respectiv MEDIA și Cultura? 

 

Viitorul program Europa creativă, în special domeniile pentru care voi fi responsabilă, cum ar 

fi acțiunile din domeniul audiovizual și anumite acțiuni transsectoriale, va face obiectul unei 

analize care se va concentra pe calitatea operelor europene care beneficiază de sprijinul 

nostru și pe capacitatea acestora de a fi exportate peste granițe și de a atrage un public larg și 

divers atât din Europa, cât și din afară. Indicatorii avuți în vedere ar putea include: numărul 

de premii internaționale obținute de operele sprijinite de programul MEDIA, cifra vânzărilor 

pentru proiectele finanțate de noi și numărul de cetățeni europeni care consultă un astfel de 

conținut prin intermediul rețelelor noastre de cinematografe, precum și festivalurile și 

platformele independente de materiale video la cerere care beneficiază de sprijinul nostru. 

În dorința de a îmbunătăți și mai mult eficiența programului, intenționez să abordez problema 

simplificării procedurilor astfel încât să facilitez participarea la acesta a IMM-urilor din 

domeniul audiovizualului. În acest fel vom lărgi baza și diversitatea beneficiarilor și vom 

facilita accesul la program al companiilor nou-intrate pe piață.  
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În ceea ce privește vizibilitatea unui program precum Europa creativă, aceasta se bazează pe 

succesul operelor care beneficiază de susținerea noastră financiară: de la faptul că peste 1 000 

de cinematografe de pe continent afișează logoul nostru la prezența filmelor și a serialelor pe 

care le susținem în cadrul festivalurilor internaționale (cum ar fi Festivalul de la Cannes și 

Berlinala) sau la Oscaruri. Doresc în același timp ca toți cetățenii Europei, nu doar cei din 

capitale, să aibă un acces îmbunătățit la operele europene. De exemplu, intenționez ca, 

pornind de la succesul evenimentelor MEDIA de până acum, cum ar fi Noaptea filmelor 

europene, să organizăm evenimente și în orașele mai mici și în zonele mai îndepărtate și 

rurale. În plus, intenționez să folosesc într-o măsură mai mare instrumentele digitale, de 

exemplu un chestionar european online privind filmele europene care să fie disponibil pe 

rețelele de socializare, pentru a consolida și a aplica inițiativele pe care le am în vedere. 

Lansat în 2017 în cadrul componentei MEDIA a programului Europa creativă pentru a 

promova diversitatea unică a filmelor și serialelor de televiziune europene și a le face 

accesibile unui public larg, concursul # euFilmContest a devenit tot mai popular cu fiecare 

nouă ediție, în 2019 numărul participanților fiind de peste 14 200 de persoane. 

Comisarei desemnate pentru inovare și tineret i s-a încredințat misiunea de a maximiza 

potențialul programului Europa creativă și de a-l face cât mai ambițios. Intenționez să îi dau 

tot sprijinul meu în această provocare sporind sinergiile operaționale între portofoliile noastre 

și asigurându-mă că programul, în ansamblul său, își promovează cât mai eficient posibil 

obiectivele comune: diversitatea culturală și competitivitatea.  

Așa cum arăta comisara desemnată Gabriel în cursul audierii sale, faptul că programul Europa 

creativă a fost sub responsabilitatea a doi comisari nu a pus în pericol buna funcționare a 

programului. Din contră, acest lucru a generat sinergii între domenii importante ale politicilor 

digitale mai ample: de la cadrul nostru mediatic audiovizual la drepturile de autor sau 

proiectele de cercetare în domeniul convergenței mass-media. Pe fondul acestor sinergii, 

componenta MEDIA a viitorului program Europa creativă exploatează pe deplin 

oportunitățile oferite de noile tehnologii digitale, cum ar fi instrumentele de marketing digital, 

pentru a promova și a difuza conținutul european. Această componentă a sprijinit noi tipuri de 

conținut, cum ar fi realitatea virtuală, și a promovat piețele interactive emergente. Una dintre 

prioritățile principale ale programelor de formare este aceea de a-i pregăti profesioniștii din 

domeniul audiovizualului și de a le oferi competențele necesare pentru a se adapta 

tehnologiilor digitale.  

În ceea ce privește coordonarea cu programul Europa creativă, după cum știți, acesta are un 

singur comitet de program și își prezintă rezultatele printr-un singur raport de monitorizare. 

Modelul de guvernanță al programului Europa creativă a funcționat bine până acum și nu îl 

vom modifica, bazându-ne în continuare pe un dialog susținut la toate nivelurile între comisari 

  și serviciile acestora.
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În cursul audierii dumneavoastră, ați garantat faptul că nu va fi pus sub semnul 

întrebării regimul de răspundere al furnizorilor de servicii intermediari, astfel cum este 

stabilit în Directiva privind comerțul electronic, care reprezintă piatra de temelie pentru 

reglementarea platformelor de partajare a materialelor video astfel cum se prevede în 

DSMAV revizuită. Cu toate acestea, ați lăsat deschisă posibilitatea unor ajustări pentru 

a garanta că acest regim este adaptat la mediul digital actual. Ați putea detalia intențiile 

dumneavoastră în acest sens? 

 

Noile norme privind platformele de partajare a materialelor video prevăzute de Directiva 

serviciilor mass-media audiovizuale adoptată recent reprezintă una dintre realizările Strategiei 

privind piața unică digitală. Pentru prima dată în legislația UE, platformele online au obligația 

să ia măsuri corespunzătoare, în deplină compatibilitate cu regimul de răspundere prevăzut de 

Directiva privind comerțul electronic, pentru a-i proteja pe cei care vizualizează materialele 

respective de conținutul ilegal sau dăunător. Directiva reprezintă un prim pas înainte către un 

internet mai sigur pentru mass-media audiovizuală. Așadar, mă angajez să lucrez în strânsă 

colaborare cu statele membre și cu autoritățile pentru a mă asigura că directiva este transpusă 

în mod corect și este pusă eficient în aplicare. Stabilirea unui mecanism de cooperare 

structurată între autoritățile de reglementare din domeniul mass-mediei va fi, probabil, 

esențială pentru punerea în aplicare a noilor norme. 

Nu voi reveni asupra realizărilor care au devenit posibile datorită directivei și nici nu voi 

încerca să modific ceva în această privință. Dimpotrivă, Actul legislativ privind serviciile 

digitale va consolida bazele puse de directivă și o va completa acolo unde este necesar. Cred 

că avem nevoie de un set de norme echilibrate și actualizate pentru toate categoriile de 

conținut și toate serviciile digitale, în plus față de cele bazate pe conținutul audiovizual care 

sunt incluse în directivă. Va trebui să definim domeniul de aplicare și măsurile specifice 

prevăzute de Actul legislativ privind serviciile digitale împreună cu vicepreședinta desemnată 

pentru o Europă pregătită pentru era digitală și cu colegiul comisarilor. Normele care 

reglementează toate serviciile digitale sunt depășite, iar piața unică este tot mai amenințată de 

fragmentarea juridică din statele membre, precum și de jurisprudența divergentă care s-a 

acumulat în acest domeniu în ultimii 20 de ani. Acest lucru creează o complexitate și 

incertitudine normativă care poate fi insurmontabilă pentru întreprinderile nou-înființate 

europene. 

Răspunderea prestatorilor intermediari de servicii este coloana vertebrală a Directivei privind 

comerțul electronic. Așa cum arătam în cursul audierii mele, voi încerca să mențin principiile 

fundamentale care stau la baza regimului de răspundere pentru prestatorii intermediari de 

servicii. Cu alte cuvinte, prestatorii nu ar trebui trași la răspundere dacă nu dețin informații 

verificate cu privire la prezența de conținut ilegal pe platformele lor. Aceste norme au permis 

dezvoltarea internetului la care am asistat în ultimele decenii și sunt strâns legate de drepturile 

fundamentale ale cetățenilor în mediul online. Deși aceste principii de bază ar trebui 

menținute, intenționez să analizez oportunitatea adoptării unor norme mai clare și mai 

armonizate. De exemplu, Recomandarea din 2018 a Comisiei privind măsurile care trebuie 

luate de platforme pentru a elimina în mod eficace conținutul ilegal online merge în direcția 
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bună oferind utilizatorilor pârghii de acțiune. Însă statele membre au început să adopte acte 

legislative naționale în acest domeniu și ar putea fi necesar să abordăm problema fragmentării 

juridice în cadrul pieței unice. 

Consider că un set de norme actualizate, mai clare și mai uniforme, care să se aplice la nivelul 

întregii piețe unice digitale, va oferi celor 10 000 de platforme europene existente care 

încearcă să inoveze în diferitele țări din UE claritate juridică și o piață internă de mari 

dimensiuni. Cooperarea dintre statele membre va fi esențială pentru a avea o abordare comună 

în ceea ce privește reglementarea tuturor serviciilor digitale, atât pentru companiile inovatoare 

mici, cât și pentru giganții din domeniul tehnologic. Ne vom consulta fără grabă cu toate 

părțile interesate, aplicând cu strictețe principiile unei mai bune reglementări și colaborând 

îndeaproape cu Parlamentul European. 
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SECȚIUNEA 11/ÎNTREBĂRI DIN PARTEA COMISIEI JURI 

Veți conduce activitatea referitoare la o „abordare europeană coordonată privind 

inteligența artificială”. Cum intenționați să realizați un echilibru adecvat între interesul 

de a crea o creștere puternică și inovarea în Europa în domeniul inteligenței artificiale și 

al noilor tehnologii și necesitatea de a oferi un cadru juridic pentru astfel de noi 

tehnologii, care să se bazeze pe valorile etice europene și pe principiul nediscriminării? 

Un cadru care să inspire încrederea cetățenilor în aceste tehnologii, în rândul tuturor 

culturilor și generațiilor, garantând faptul că există întotdeauna o ființă umană 

responsabilă în ultimă instanță pentru deciziile cu impact semnificativ asupra ființelor 

umane și care să garanteze totodată că regimul proprietății intelectuale este „coerent, 

adecvat pentru era digitală și că sprijină competitivitatea noastră”, astfel cum se 

menționează în scrisoarea dumneavoastră de misiune?  

 

Forța industrială a Europei se bazează pe capacitatea noastră de a oferi produse și servicii 

sigure și demne de încredere care ne respectă principiile etice și sunt în concordanță cu 

aspirațiile cetățenilor noștri. Aceasta este abordarea pe care Europa trebuie să o aibă și în 

cazul IA, fie că este vorba de dezvoltarea tehnologiei sau de utilizarea acesteia pe scară largă 

în întreaga economie.  

Cu toate acestea, este evident că, deși UE poate avea cele mai bune principii etice la nivel 

mondial, acestea vor avea un impact limitat dacă tehnologia căreia ar trebui să i se aplice 

aceste principii este dezvoltată în alte părți ale lumii. Europa a dat tonul prin intermediul 

Regulamentului general privind protecția datelor, care influențează modul în care sunt gândite 

normele de protecție a datelor în întreaga lume. Ar trebui să valorificăm acest succes prin 

stabilirea unor standarde mondiale solide pentru o IA fiabilă. Aceste standarde pot fi o 

oportunitate pentru dezvoltarea întreprinderilor în UE și crearea de locuri de muncă, cu 

condiția să ne consolidăm în mod semnificativ și capacitățile industriale și tehnologice de-a 

lungul lanțului de aprovizionare al IA, să stimulăm investițiile și să dezvoltăm competențele 

necesare. 

Cadrul de reglementare pe care urmărim să îl instituim ar trebui să se bazeze pe activitatea 

existentă a grupului de experți la nivel înalt în materie de IA numit de Comisie în 2018, care a 

elaborat un cadru pentru o IA fiabilă. Acesta va completa, de asemenea, evaluarea în curs a 

cadrului legislativ privind siguranța produselor și răspunderea pentru acestea, care analizează 

impactul noilor tehnologii cum ar fi IA și robotica. Acest cadru cuprinde șapte cerințe-cheie: 

„implicare și supraveghere umană”, „robustețe și siguranță”, „respectarea vieții private și 

guvernanța datelor”, „transparență”, „diversitate, nediscriminare și echitate”, „bunăstare 

socială și ecologică” și „responsabilitate”. Cerințele au fost elaborate ținând seama de 

contribuțiile primite de la peste 500 de organizații (industrie, mediul academic, asociații de 

consumatori, administrații publice și societatea civilă), în cadrul unei consultări organizate pe 

platforma online a Alianței în domeniul inteligenței artificiale (care are peste 3 700 de 

membri).  



 

63 
 

În vederea operaționalizării acestor cerințe, a fost elaborată și o listă de evaluare, care este în 

curs de testare de către întreprinderile și organizațiile implicate în dezvoltarea și 

implementarea tehnologiilor din domeniul IA. Lista de evaluare va fi revizuită la începutul 

anului 2020 pe baza rezultatelor acestei faze-pilot.  

Pornind de la aceste rezultate, voi colabora cu vicepreședinta executivă desemnată pentru o 

Europă pregătită pentru era digitală și cu restul colegiului pentru a analiza propunerile în 

primele 100 de zile, în vederea unei abordări coordonate la nivelul UE a cadrului de 

reglementare în materie de IA. Vom colabora îndeaproape cu Parlamentul European și cu 

statele membre. Trebuie să ne asigurăm că măsurile propuse sunt proporționale și că nu 

creează obstacole inutile pentru întreprinderile inovatoare. O serie de opțiuni diferite vor fi 

explorate, de la măsuri de autoreglementare și coreglementare și până la sisteme de verificare 

ale părților terțe. Este important să se adopte o abordare cu adevărat favorabilă pieței unice, 

pentru a evita fragmentarea în Europa. 

De asemenea, voi examina îndeaproape sistemul nostru de proprietate intelectuală pentru a mă 

asigura că acesta sprijină pe deplin dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în Europa, 

astfel cum se explică în răspunsul de mai jos. 

Pornind de la activitatea desfășurată împreună cu statele membre în cadrul planului de acțiune 

coordonat privind IA (din decembrie 2018), voi completa activitatea legată de aspectele etice 

și juridice cu un pachet de măsuri ambițioase și concrete pentru a consolida capacitățile 

industriale europene și pentru a sprijini creșterea întreprinderilor în contextul inteligenței 

artificiale și cu ajutorul acesteia. Acest demers include o creștere substanțială a sprijinului 

nostru pentru cercetare și inovare, începând cu programul-cadru al UE (Orizont Europa), 

pentru care voi institui un nou parteneriat public-privat în domeniul IA. Obiectivul 

parteneriatului este de a elabora și a pune în aplicare o foaie de parcurs clară pentru poziția de 

lider în tehnologiile din domeniul IA, cu un angajament ferm în ceea ce privește coinvestițiile 

din partea industriei și a statelor membre în vederea realizării acesteia. Cercetarea este 

importantă, dar nu este suficientă. Europa trebuie să facă primul pas în ceea ce privește 

introducerea unor tehnologii fiabile bazate pe IA în toate sectoarele economiei. Acesta este 

rolul programului Europa digitală, care se concentrează pe consolidarea capacităților din 

domeniul IA și pe punerea în practică a celor mai recente soluții în materie de IA.  

Trebuie să construim spațiile comune de date care să agrege datele din întreaga Europă și să le 

facă disponibile pentru aplicațiile de IA din întreprinderi și din sectorul public. Cu respectarea 

normelor RGPD, ar trebui să facilităm schimbul de date și accesul la date în ceea ce privește 

aplicațiile de IA în domeniile industriale/societale care sunt prioritare, printre acestea 

numărându-se, de exemplu, procesele de fabricație, sănătatea, transportul, mediul, finanțele și 

energia. De asemenea, ar trebui explorate norme privind utilizarea secundară a datelor, pe 

baza experiențelor din statele membre în acest domeniu.  

Pentru a putea concura în domeniul IA, industria și cercetătorii noștri vor avea nevoie, pe 

lângă date, de capacități informatice puternice. Cu sprijinul programului Europa digitală, 

sperăm să creăm o rețea vastă de centre de competență și de centre regionale de inovare 
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digitală. Capacitățile informatice în care UE și statele membre investesc în cadrul inițiativei 

privind calculul de înaltă performanță ar putea fi reunite la nivelul unei „infrastructuri UE 

sigure de date și calcul pentru IA” care să fie pusă la dispoziția cercetătorilor și a inginerilor 

noștri.  

Cu ajutorul resurselor obținute de la UE, de la statele membre și de la sectorul privat, ar trebui 

să se dezvolte spații de testare și experimentare pentru IA în principalele domenii de 

aplicabilitate, de la mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și până la medicina 

personalizată și la agricultura de precizie.  

Ambiția mea este de a aduce treptat pragul investițiilor în IA din UE, care este în prezent de 

4 miliarde de euro pe an, către un nivel de 20 de miliarde de euro pe an în 2025. Aceasta 

presupune o investiție substanțială în dezvoltarea competențelor și în adaptarea forței noastre 

de muncă la peisajul industrial aferent inteligenței artificiale. Sprijinul în materie de IA 

acordat startupurilor și extinderii acestora, precum și IMM-urilor este extrem de important, iar 

acesta ar trebui să constituie o prioritate în cadrul programului InvestEU.  

Voi asigura, de asemenea, desfășurarea în continuare a acțiunilor de sensibilizare a publicului 

menite să îmbunătățească înțelegerea de către cetățenii UE a IA și să permită mai multor 

persoane și întreprinderi să utilizeze aplicații de IA.  

În paralel cu activitatea pe care o întreprindem pentru a dezvolta acest regim în Europa, 

intenționez să lansez un dialog permanent cu partenerii noștri din întreaga lume, pentru a 

consolida tehnologiile din domeniul IA fiabile și centrate pe oameni și pentru a aborda 

provocările globale legate de proprietatea intelectuală atunci când acestea apar.  

 

În scrisoarea dumneavoastră de misiune, sunteți invitată să creați cadrul adecvat pentru 

a permite Europei să profite la maximum de tranziția digitală, garantând, în același 

timp, că valorile noastre de durată sunt respectate pe măsură ce noile tehnologii se 

dezvoltă, precum și să conduceți lucrările pentru noul act legislativ privind serviciile 

digitale.  

Promovarea unui mediu echitabil și responsabil pentru întreprinderile digitale europene 

prin intermediul unui cadru legislativ solid în domeniul dreptului comercial, al 

dreptului civil și al dreptului internațional privat este una dintre principalele provocări 

pentru sprijinirea competitivității. Care vor fi prioritățile dumneavoastră cu privire la 

îmbunătățirea cadrului actual de drept civil, comercial și drept internațional privat 

pentru întreprinderile europene, în special în ceea ce privește activitățile lor comerciale 

online? 

 

Întreprinderile digitale trebuie să se dezvolte rapid și să se bazeze pe efectele de rețea la nivel 

transfrontalier. Startupurile mici nu pot face față complexității și costurilor generate de 

fragmentarea juridică din statele membre atunci când își extind serviciile pe piața europeană. 
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Prin actualizarea normelor privind libera circulație a serviciilor societății informaționale, actul 

legislativ privind serviciile digitale va ajuta întreprinderile europene să se extindă la nivel 

european și să aibă acces apoi la piețele mondiale.  

După cum indică și întrebarea dumneavoastră, aceste aspecte sunt foarte vaste. Trebuie să 

facem mai mult pentru a ajuta startupurile și IMM-urile să facă față complexității dreptului 

internațional privind internetul. Voi avea în vedere înființarea unui program special de 

asistență.  

De asemenea, dacă noi vom fi aceia care vom stabili standardele pentru lumea digitală în ceea 

ce privește confidențialitatea, IA, siguranța și răspunderea, datele și tehnologia blockchain, 

este clar că vor exista mai multe șanse ca legislația și instanțele UE să fie luate ca referință, iar 

acest lucru va sprijini desfășurarea de activități economice în UE. 

Voi colabora strâns cu colegii mei, în special cu comisarul desemnat pentru justiție, pentru a 

sprijini activitatea comercială digitală – cu măsuri de drept civil care promovează echitatea, 

previzibilitatea, securitatea juridică și o armonizare suficientă care să permită întreprinderilor 

să beneficieze de piața unică – și pentru a ne asigura că dreptul societăților comerciale 

contribuie la strategia privind IMM-urile.  

Problemele legate de jurisdicția în materie de internet și provocările aferente din dreptul 

internațional privat sunt de natură globală. Europa contribuie în mod semnificativ în cadrul 

forurilor multilaterale relevante și ar trebui să continuăm în acest sens, inclusiv în ceea ce 

privește activitatea OMC privind comerțul electronic.   



 

66 
 

Conform scrisorii dumneavoastră de misiune, veți fi responsabilă de a garanta faptul că 

regimul european de proprietate intelectuală este „coerent, adecvat pentru era digitală 

și că sprijină competitivitatea noastră”. Acest regim va juca un rol crucial în dezvoltarea 

inteligenței artificiale (IA) și a altor tehnologii ale viitorului. Cu toate acestea, există o 

serie de provocări previzibile în acest context, și anume: 

- gestionarea, deținerea și protecția datelor utilizate în dezvoltarea sistemelor de 

IA; 

- definirea relației dintre date și drepturile de proprietate intelectuală utilizate în 

contextul IA, inclusiv chestiuni privind încălcarea normelor, divulgarea și 

schimbul de informații; 

- utilizarea algoritmilor în dezvoltarea tehnologiilor IA și utilizarea tehnologiilor 

IA în gestionarea și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, de 

exemplu „contracte inteligente”; 

- potențialele probleme cauzate de legi și jurisdicții conflictuale. 

Având în vedere aceste provocări, care este strategia dumneavoastră pentru a garanta 

că regimul european al drepturilor de proprietate intelectuală este adecvat scopului și 

adaptat exigențelor viitorului? 

 

Dezvoltarea IA și a economiei bazate pe date sunt factori de schimbare, nu numai pentru 

economiile noastre, ci și pentru modul în care funcționează sistemele noastre de proprietate 

intelectuală. Voi acționa în mai multe domenii: 

În primul rând, cred cu tărie că promovarea generării, a disponibilității și a schimbului de date 

ar trebui să se afle în centrul politicii industriale a UE. Europa are nevoie de o strategie bine 

definită cu privire la modalitatea de a atinge acest obiectiv. Volumele mari de seturi de date 

disponibile astăzi pot oferi contribuții esențiale la economia noastră. Capacitatea noastră de a 

implementa sisteme de sănătate inteligente sau autovehiculele autonome depinde de 

disponibilitatea acestor seturi mari de date. Datele nu sunt, ca atare, protejate de drepturi de 

proprietate intelectuală. Cu toate acestea, după cum indică întrebarea dumneavoastră, apar 

întrebări legate de proprietatea intelectuală. De exemplu, datele și algoritmii pot constitui 

secrete comerciale care intră sub incidența Directivei din 2016 privind secretele comerciale. 

Date precum imaginile pot fi, de asemenea, acoperite de drepturi de autor. Astfel de regimuri 

de proprietate intelectuală protejează interese legitime. Cu toate acestea, cadrul juridic 

european privind proprietatea intelectuală este flexibil, iar protecția proprietății intelectuale nu 

înseamnă că astfel de date nu pot fi partajate.  

Până în prezent, accentul principal a fost pus pe schimbul de date din sectorul public în 

temeiul Directivei privind datele deschise. Trebuie să avansăm în această direcție și să 

respectăm în același timp RGPD. Schimbul și comercializarea de date din sectorul privat au 

fost deja analizate. În 2018, Comisia a elaborat un raport de evaluare privind normele 

disponibile de protecție a proprietății intelectuale pentru bazele de date, inclusiv dreptul de 

autor și dreptul sui generis, împreună cu o comunicare intitulată „Către un spațiu european 

comun al datelor”. Introducerea unei excepții specifice pentru extragerea de text și date este 
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recunoscută ca un pas important în direcția unui cadru legislativ european mai favorabil 

inteligenței artificiale. Aceste lucrări reprezintă o rampă excelentă de lansare pentru abordarea 

aspectelor în discuție.  

În cursul mandatului meu, voi acorda prioritate definirii și punerii în aplicare a normelor care 

reglementează datele și schimbul de date în Europa și voi menține, în același timp, 

stimulentele adecvate pentru generarea și disponibilitatea datelor. Trebuie să facilităm 

punerea la dispoziție și reutilizarea datelor pentru obiective de interes public specifice, cum ar 

fi, de exemplu, cercetarea medicală și îmbunătățirea serviciilor publice. 

Trebuie să îmbunătățim accesul la datele deținute în sisteme private și să abordăm problema 

dezechilibrului puterii de piață a diferiților actori. În acest sens, trebuie să ținem seama de 

faptul că seturile de date nu sunt deținute doar de marii actori, ci pot fi deținute și de startupuri 

mici și inovatoare. Avem nevoie de norme clare și echitabile, aflate în serviciul tuturor 

cetățenilor. Nu mă voi limita, în activitatea mea, la clarificarea cadrului de reglementare, ci 

voi colabora, de asemenea, cu sectoarele industriale relevante și, după caz, cu autoritățile 

publice, pentru a institui instrumente care să faciliteze schimbul eficace de date.  

Această chestiune nu ține de un anumit sector, ci se află în centrul politicii industriale și 

vizează menținerea competitivității noastre față de SUA și China. 

În al doilea rând, vom analiza îndeaproape dacă și în ce condiții pot fi protejate invențiile și 

creațiile generate de IA. În 2017 au fost publicate aproape 30 000 de cereri de brevete legate 

de IA la nivel mondial, de două ori mai multe decât cu doi ani înainte.  

Drepturile de proprietate intelectuală în domeniul IA ridică întrebări juridice, de politică și 

chiar filozofice cu privire la natura invenției și a inovației. Nu avem încă toate răspunsurile, 

dar trebuie să clarificăm aceste aspecte cât mai curând posibil. Au fost deja prezentate unele 

cereri de brevet în care la rubrica „inventator” era înscrisă inteligența artificială, ceea ce 

repune în discuție unele noțiuni precum calitatea de inventator, noutatea și divulgarea. O 

discuție similară are loc în ceea ce privește drepturile de autor. Organizația Mondială a 

Proprietății Intelectuale și Statele Unite sunt, de asemenea, interesate de această problematică. 

Serviciile Comisiei au inițiat aceste discuții și sunt convinsă că Europa trebuie să joace rolul 

de lider în acest dialog la nivel mondial. Pe măsură ce avansează lucrările în această direcție, 

vom evalua în paralel necesitatea de a pregăti orientări pentru cadrul juridic existent al UE. 

În al treilea rând, voi analiza modul în care revoluția din domeniul IA poate contribui la 

creșterea eficacității sistemelor noastre de proprietate intelectuală. IA și alte tehnologii, cum 

ar fi tehnologia blockchain, pot fi utilizate pentru a facilita procedurile de înregistrare și 

examinare a brevetelor. Ele pot ajuta, de asemenea, industriile creative europene să reducă 

complexitatea și să sporească eficiența sistemului nostru de copyright. Acestea pot fi utilizate 

pentru a facilita acordarea de licențe, de exemplu prin promovarea utilizării și a dezvoltării de 

contracte inteligente. Unele state membre au în vedere introducerea unei legislații pentru 

contractele inteligente și, în general, pentru tehnologia blockchain. Consider că reglementarea 

tehnologiei blockchain trebuie să se realizeze la nivel european. Europa poate lua inițiativa și 
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voi formula propuneri concrete pe baza numeroaselor lucrări deja efectuate și cu respectarea 

deplină a celor mai înalte standarde privind o mai bună legiferare.  

În al patrulea rând, IA și tehnologiile conexe pot contribui, de asemenea, la combaterea 

furtului de proprietate intelectuală. Furtul de proprietate intelectuală este în creștere atât la 

nivel mondial, cât și în Europa. În 2016, produsele contrafăcute reprezentau 3,3 % din 

comerțul mondial. Acestea reprezentau 6,8 % din importurile UE, față de 5 % cu doar 3 ani în 

urmă. Acestei situații trebuie să i se pună capăt, iar noile tehnologii ne pot ajuta în acest scop. 

De exemplu, soluțiile bazate pe blockchain pot ajuta titularii de drepturi să își controleze mai 

bine lanțurile de aprovizionare. De asemenea, pot fi utilizate soluții bazate pe IA pentru a 

detecta și a elimina ofertele online ilegale.  

Ca un prim pas, voi crea un grup la nivel înalt care să analizeze problemele legate de 

proprietatea intelectuală generate de IA și de revoluția datelor. Voi organiza discuții cu părțile 

interesate și voi aprofunda analiza noastră pentru a propune soluții.  

Pe durata mandatului meu, voi lucra în strânsă legătură cu părțile interesate și cu toți 

partenerii și voi purta un dialog activ și cu principalii noștri parteneri comerciali, pentru a 

reduce la minimum problemele legate de existența unor neconcordanțe la nivel de norme și 

jurisdicții. Aștept, de asemenea, cu interes colaborarea cu Parlamentul European. 

 


