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CHESTIONAR PENTRU COMISARUL DESEMNAT 

Thierry BRETON  

Comisar desemnat pentru piața internă 

 

1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesele generale europene, îndeosebi 

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

„Țările noastre au devenit prea mici pentru lumea actuală, în comparație cu potențialul 

mijloacelor tehnice moderne și în raport cu dimensiunea Americii și a Rusiei de astăzi, a Chinei 

și a Indiei de mâine”.  

Această frază a lui Jean Monnet datează din 1954. Declarația sa rămâne întru totul adevărată în 

ziua de azi. Avem nevoie de o Europă puternică, iar noi, europenii, trebuie să lucrăm împreună 

dacă vrem să fim competitivi la nivel mondial. În același timp, nu trebuie totuși să uităm 

elementele care compun Europa, regiunile sale și cetățenii săi. 

Toată viața mea, peste tot unde am fost purtat de responsabilități, m-am străduit să contribui la 

construirea Europei noastre.  

După ce am obținut diploma de inginer în domeniul științelor informatice la Supelec, mi-am 

început viața profesională creându-mi propria societate de software. 

La vârsta de 30 de ani, am fost ales consilier regional și vicepreședinte al regiunii 

Poitou-Charentes pentru o perioadă de 6 ani. Am condus lucrările de construcție a 

Futuroscopului, primul parc tematic din Europa consacrat tehnologiei. Ambiția mea era de a 

ajuta societatea noastră să înțeleagă fără frică nu numai viitorul, ci și oportunitățile oferite deja 

de domeniul digital.  

În calitate de președinte al unei societăți de talie mondială specializate în tehnologia imaginii, 

am apărat inovarea și capacitatea de cercetare europeană la nivel mondial.  

După ce am devenit președinte al operatorului francez istoric de telecomunicații, am contribuit, 

pentru prima dată în industrie, la promovarea convergenței între telefonia fixă, telefonia mobilă 

și internet. Am încercat să anticipez impactul digitalizării asupra viitorului mass-mediei și al 

audiovizualului, care sunt pe deplin integrate în ziua de azi.  

În calitate de ministru francez al economiei, finanțelor și industriei, am luptat pentru reducerea 

datoriei publice și private, deoarece aceasta compromite viitorul și creează dependențe. Toată 

strategia mea a fost concepută în scopul de a readuce Franța în limitele criteriilor de la 

Maastricht, și am reușit acest lucru. Mi-am luat acest angajament ca o contribuție directă la 

stabilitatea europeană.  



 

 – 2 –   

În cele din urmă, am fost președintele unui grup european și mondial activ în domeniul 

tehnologiilor digitale și al securității cibernetice, o societate europeană (SE) având un sediu în 

Franța și unul în Germania, prima întreprindere industrială cu zero emisii de carbon. Experiența, 

motivația și viața mea au o caracteristică comună: pasiunea. Mai întâi pasiunea pentru 

tehnologie, dar și pasiunea pentru economie, spiritul antreprenorial, pasiunea pentru binele 

public și, desigur, pasiunea pentru proiectul european.  

Dacă voi fi acceptat în calitate de comisar, voi fi în măsură să îmi urmez pasiunea pentru 

proiectul european și să consolidez toate aspectele carierei mele: de la postul de director de 

IMM la cel de director general al unei întreprinderi europene de talie mondială, de la ministru 

la reprezentant ales de cetățeni.  

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

Orientările politice publicate de președinta aleasă, doamna Ursula von der Leyen, prezintă 

ambiția sa pentru o Europă care „trebuie să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă 

lume digitală”. Dacă îmi veți aproba candidatura, voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca 

această ambiție să devină realitate. În acest scop, voi lucra împreună cu colegii mei din cadrul 

colegiului, sub conducerea președintei și a celor trei vicepreședinți executivi, și în colaborare 

cu dumneavoastră, Parlamentul European și Consiliul. Mai mult ca niciodată, trebuie să lucrăm 

împreună pentru a aborda provocările geopolitice cu care se confruntă Europa. Cred într-o 

Europă care „poate reconcilia aspectul social cu exigențele pieței”, astfel cum a afirmat 

președinta aleasă în orientările sale. Această Europă îi ajută pe toți cetățenii săi să își atingă 

potențialul. Este o Europă deschisă către lume, dar care își apără interesele. O Europă care vede 

lumea din jurul său în toată complexitatea sa și fără naivitate.  

Voi contribui la punerea în aplicare a programului strategic stabilit de președinta aleasă prin 

intermediul următoarelor elemente:  

 O piață unică în serviciul cetățenilor care îi permite Europei să devină un actor 

mondial  

Piața unică este una dintre cele mai importante realizări ale construcției europene. Ea înseamnă 

oportunități pentru cetățeni, mai multe posibilități de alegere și o mai bună protecție pentru 

consumatori. precum și posibilitatea de a trăi și de a lucra cu ușurință într-un alt stat membru. 

O piață unică care funcționează trebuie să garanteze aplicarea regulilor sale. Nu voi ezita să 

asigur aplicarea acestor reguli. Voi rezista oricărei tentații de protecționism național și de 

reinstaurare a frontierelor economice între țările noastre. Îmi doresc un continent în care fiecare 

întreprindere, indiferent de dimensiunea sa, să se poată dezvolta cu ușurință la nivel 

transfrontalier și să considere piața unică drept baza sa de reședință. Prin abordarea 

fragmentării, Europa poate fi puternică și poate funcționa ca un veritabil actor mondial.  

 Modelarea spațiului digital  

Așa cum am procedat în cazul celorlalte spații deja cucerite și modelate de om (pământul, 

marea, aerul și, în cele din urmă, spațiul cosmic), trebuie să ne punem amprenta și asupra 

spațiului digital, asigurându-ne că acesta este sigur și deschis tuturor. Doresc să propun norme 

clare care să protejeze drepturile și libertățile cetățenilor europeni, oferind totodată 

întreprinderilor noastre, în special celor mai mici, securitatea juridică de care au nevoie. 

Domeniile prioritare vizate vor include inteligența artificială (IA), datele, securitatea 

cibernetică și rolul platformelor, prin intermediul Actului legislativ privind serviciile digitale. 
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Voi acorda o atenție deosebită sectorului mass-media și sectorului audiovizual datorită rolului 

lor esențial pentru democrația noastră și pentru identitatea europeană, care se adaugă la 

contribuția lor la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.  

 Sprijinirea tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei 

Obiectivul nostru de a deveni primul continent neutru din punctul de vedere al impactului 

asupra climei până în 2050 va sta la baza tuturor politicilor europene. Pactul ecologic european 

va avea nevoie de o puternică dimensiune industrială. Mă voi asigura că UE sprijină baza 

noastră industrială în vederea unei mai bune organizări pentru tranziția către o economie verde 

și că noile tehnologii joacă un rol esențial în atingerea obiectivului nostru. Este, de asemenea, 

esențial să ne asigurăm de participarea tuturor întreprinderilor – mari și mici – la această 

tranziție, precum și să susținem și să promovăm noile oportunități oferite populațiilor și 

regiunilor afectate de tranziția către o industrie mai curată și mai ecologică.  

 Construirea suveranității tehnologice a Europei  

Europa nu își poate concretiza tranziția digitală și ecologică fără a instaura o suveranitate 

tehnologică. Nu este un concept protecționist, ci doar necesitatea de a dispune de soluții 

tehnologice europene în anumite domenii esențiale în care, în prezent, ne aflăm într-o situație 

de dependență. Trebuie să colaborăm la nivel european în domenii de importanță strategică, 

cum ar fi apărarea, spațiul și tehnologiile-cheie precum tehnologia 5G și cea cuantică. În acest 

sens, trebuie să punem accentul pe eliminarea decalajului digital și pe implicarea tuturor 

regiunilor Europei.  

Pentru a concretiza această viziune a unei Europe devenite lider în domeniul digital, tehnologic 

și industrial și având la bază o piață unică integrată, voi defini obiective clare pentru fiecare 

prioritate, care vor putea fi evaluate în cursul mandatului meu. Mă voi asigura că aceste 

priorități sunt definite împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul, dar și cu societatea 

civilă și cu industria. Sunt convins că împreună putem ajuta Europa să fie competitivă la nivel 

mondial, plasând populația și mediul nostru în centrul dezvoltării noastre tehnologice. 

Cum intenționați să asigurați integrarea perspectivei de gen și să o încorporați în toate 

domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Este esențial ca femeile să poată participa pe deplin în toate sectoarele economiei. În ultima 

întreprindere pe care am condus-o, a fost foarte important pentru mine ca femeile să aibă la fel 

de multe șanse de reușită ca bărbații. Întreprinderea a luat numeroase inițiative încununate de 

succes și figurează cu regularitate pe listele celor mai incluzivi angajatori. De asemenea, am 

revizuit procedurile de angajare pentru a le face cât mai neutre din punctul de vedere al 

dimensiunii de gen.  

Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar, mă angajez să mențin aceeași abordare în interiorul 

Comisiei și în cadrul procesului de elaborare a politicilor sale. Mă angajez pe deplin să 

îmbunătățesc echilibrul de gen și să pun în aplicare integrarea perspectivei de gen în toate 

domeniile și structurile aflate în responsabilitatea mea.  

În plus, voi continua activitatea predecesorilor mei în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește 

inițiativele lansate de Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG 

GROW) și de Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) 

care vizează creșterea gradului de sensibilizare cu privire la promovarea spiritului 
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antreprenorial în rândul femeilor, inclusiv prin lansarea unei platforme electronice pentru 

femeile antreprenoare și prin crearea rețelei europene pentru femei „Business Angels” și a 

rețelei de platforme pentru femeile antreprenoare din domeniul internetului. De asemenea, voi 

colabora îndeaproape cu comisarul pentru egalitate în vederea menținerii Angajamentului 

strategic al Comisiei pentru egalitatea de gen 2016-2019. 

 

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

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

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră 

în cadrul Comisiei? 

Mă angajez ca, de îndată ce voi fi numit în funcție, să respect fără excepții sau ezitări obligațiile 

prevăzute de tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și disponibilitatea, astfel 

cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la 

articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatului, în 

special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio instrucțiune. De 

asemenea, voi onora Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile acestuia 

privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă publicului. 

După cum am explicat în declarația mea de interese, am decis să iau măsuri radicale pentru a 

preveni orice potențial conflict de interese în ceea ce privește activitățile mele anterioare. 

Fără a aștepta audierea mea în fața Parlamentului European, am vândut totalitatea portofoliului 

meu de acțiuni și am demisionat din orice fel de mandat în societăți sau asociații. În prezent, nu 

mai am nicio acțiune și niciun fel de mandat.  

În plus, voi da dovadă de aceeași intransigență ca în situația în care am devenit ministru al 

economiei, finanțelor și industriei în Franța, venind din sectorul privat. Prin urmare, voi aplica 

cu cea mai mare strictețe Codul de conduită al membrilor Comisiei, în special articolul 2 

alineatul (6) privind obligația de a evita orice situație care ar putea da naștere unui conflict de 

interese sau care ar putea fi percepută ca atare. Voi respecta cu rigurozitate procedura prevăzută 

la articolul 4 din cod în cazul unor eventuale conflicte de interese. În acest context și în acord 

cu președinta, mă voi abține în mod automat de la orice decizie de gestionare financiară, 

contractuală sau de alt tip care ar viza în mod direct Atos sau una dintre entitățile sale.  

Am decis să iau toate aceste măsuri pentru a lucra în deplină încredere cu toți deputații din 

Parlamentul European, cu cel mai profund respect pentru mandatul care îmi poate fi încredințat 

de Parlamentul European, în numele tuturor concetățenilor noștri europeni. 

  

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

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

și pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente 

concrete sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o 

cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și 

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

documente Parlamentului și Consiliului? 

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, voi respecta pe deplin principiul colegialității și 

îmi voi asuma pe deplin responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul meu de 

competență, astfel cum sunt indicate în scrisoarea de misiune care mi-a fost adresată 

la 7 noiembrie. Portofoliul pe care președinta aleasă intenționează să mi-l încredințeze se află 

în centrul ambițiilor majore privind Pactul ecologic european, o economie în serviciul 

cetățenilor, o Europă pregătită pentru era digitală și o Europă mai puternică pe plan 

internațional. Voi coopera cu vicepreședinții executivi și îmi voi coordona acțiunile cu întregul 

colegiu al comisarilor pentru a asigura concretizarea acestor ambiții.  

Dacă îmi veți acorda încrederea dumneavoastră, voi lucra cu cea mai mare determinare la 

elaborarea unor inițiative pentru viitorul Europei, al economiei și al cetățenilor săi. De aceea 

mă voi baza pe o abordare deschisă și centrată pe cooperare pe tot parcursul procesului 

legislativ, căutând să obțin feedbackul și sprijinul Parlamentului European. Parlamentul 

European reprezintă vocea cetățenilor europeni și voi ține seama pe deplin de punctul său de 

vedere. Mă voi prezenta în fața Parlamentului European și a comisiilor sale pentru a asculta, a 

face schimb de opinii și a lucra împreună cu deputații săi.  

Voi lua foarte în serios principiul responsabilității în fața Parlamentului European. Voi participa 

la reuniunile comisiilor, la sesiunile plenare ale Parlamentului European și la discuțiile sub 

formă de trilog. Îmi voi asuma responsabilitatea politică în fața Parlamentului în conformitate 

cu Acordul-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie și voi aplica 

regulile acestui acord. 

Voi trata întotdeauna Parlamentul European pe picior de egalitate cu Consiliul, în calitatea sa 

de colegiuitor, și voi furniza ambelor instituții aceeași cantitate de informații și de documente. 

Mă voi asigura, de asemenea, de faptul că Parlamentul European este informat cu regularitate, 

în special înainte de evenimentele majore și în etapele principale ale negocierilor internaționale 

desfășurate în domeniile aflate în responsabilitatea mea.  

Încrederea, transparența și deschiderea vor guverna întotdeauna relațiile pe care cabinetul meu, 

serviciile mele și eu însumi le vom întreține cu Parlamentul European.  

Transparență 

În orientările sale politice, președinta aleasă, doamna von der Leyen, subliniază faptul că, pentru 

a recâștiga încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și 

ireproșabile în ceea ce privește aspectele legate de transparență. 

Prin urmare, mă angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile ample în materie de 

transparență și de circulație a informațiilor care figurează în Acordul-cadru privind relațiile 

dintre Parlamentul European și Comisie și în Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare. În particular, mă voi asigura că aceste dispoziții sunt respectate în cursul dialogurilor 

mele structurate și al celorlalte contacte cu comisiile parlamentare.  

Voi contribui, de asemenea, la eforturile continue ale Comisiei de a informa cetățenii cu privire 

la rolul său în cadrul structurii instituționale a UE. În plus, propunerile de politici aflate în 

responsabilitatea mea se vor baza pe consultări adecvate ale experților și ale publicului, în 

conformitate cu principiile unei mai bune legiferări.  
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Luarea efectivă în considerare a pozițiilor Parlamentului și a solicitărilor sale de inițiative 

legislative 

Președinta aleasă Ursula von der Leyen sprijină acordarea unui drept de inițiativă Parlamentului 

European. Conform angajamentului său, Comisia sa va da curs rezoluțiilor parlamentare 

adoptate de majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a 

principiului proporționalității, a principiului subsidiarității și a principiului unei mai bune 

legiferări. Voi susține pe deplin acest obiectiv.  

Voi colabora îndeaproape cu Parlamentul în fiecare etapă a dezbaterii rezoluțiilor. Mă angajez 

să colaborez îndeaproape cu comisiile parlamentare relevante și să fiu activ și prezent pe 

parcursul pregătirii rezoluțiilor. Cred cu tărie că acest lucru va contribui la îmbunătățirea 

dialogului, la promovarea încrederii și la crearea sentimentului conlucrării în vederea atingerii 

unui obiectiv comun.  

Furnizarea de informații și documente 

În continuarea declarației mele de mai sus cu privire la asigurarea implicării comisiilor 

parlamentare în orice evoluție majoră aflată în responsabilitatea mea în același timp ca și 

Consiliul și pe picior de egalitate cu acesta, sunt pe deplin conștient de faptul că furnizarea de 

informații și de documente este un aspect esențial pentru aprofundarea parteneriatului dintre 

Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, mă angajez să pun în aplicare pe deplin 

dispozițiile relevante ale acordului-cadru dintre cele două instituții și ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare. Tratatele stabilesc egalitatea între Parlament și 

Consiliu în calitatea lor de colegiuitori, iar eu mă voi asigura că aceasta este respectată în ceea 

ce privește comunicarea informațiilor în domeniile care țin de responsabilitatea mea.  
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Întrebări adresate de Comisia pentru  

industrie, cercetare și energie 

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

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

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

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

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

inițiativele în domeniul suveranității tehnologice a Europei, inclusiv securitatea 

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

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

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

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

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

aplica în mod concret principiul numărului constant („One In, One Out”) în legătură cu 

propunerile legislative din portofoliul dumneavoastră? 

Anii următori vor defini rolul Europei în lume. Viteza revoluției tehnologice și digitale, 

necesitatea de a ne adapta societatea și economia la schimbările climatice, precum și creșterea 

concurenței din partea țărilor terțe reprezintă provocări cu care ne confruntăm în mod colectiv, 

existând un risc suplimentar de creștere a disparităților sociale. Prioritatea mea va fi de a ajuta 

cetățenii și întreprinderile europene să se adapteze la schimbările respective și să profite de 

oportunitățile pe care acestea le oferă. 

Economia și societatea digitală  

Noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială (IA), tehnologia 5G, calculul de înaltă 

performanță și informatica cuantică, precum și robotica, promit îmbunătățirea calității vieții, a 

siguranței și a prosperității europenilor. Pentru a valorifica acest potențial, avem nevoie de o 

abordare durabilă a inovării și a digitalizării, centrată pe factorul uman. Crearea de creștere 

economică, împreună cu fidelitatea față de valorile noastre, ar trebui să fie marca „digitalului 

fabricat în UE”.  

Datorită sprijinului ferm acordat de Parlamentul European, Europa a înregistrat progrese majore 

în ceea ce privește realizarea unei piețe unice digitale. Mă voi asigura de acum înainte că 

normele adoptate sunt puse în aplicare în mod corespunzător. Dar trebuie să mergem mai 

departe.  

În conformitate cu scrisoarea mea de misiune, voi conduce activitatea cu privire la un cadru de 

reglementare pentru dezvoltarea unei IA centrate pe factorul uman, în coordonare cu 

vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală. Această inițiativă va 

contribui la definirea unor standarde globale solide pentru o IA fiabilă, care vor prevedea o 

protecție puternică a consumatorilor, limitând, în același timp, sarcinile de reglementare în 

materie de inovare și de dezvoltare a întreprinderilor. Inițiativa va căuta, de asemenea, să evite 

fragmentarea pieței unice care ar putea fi cauzată de existența diferitelor inițiative naționale. 

Noul cadru de reglementare privind IA se va baza pe activitatea grupului de experți la nivel 

înalt și pe rezultatele consultării și testării cerințelor-cheie pentru o IA fiabilă.  

IA se bazează pe date. Doresc să mă asigur că evoluăm către o veritabilă piață unică a datelor. 

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) reprezintă pentru Europa un cadru de 

reglementare de clasă mondială în ceea ce privește datele cu caracter personal. Cu toate acestea, 
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mai trebuie depuse multe eforturi pentru a stimula fluxurile de date între întreprinderi, respectiv 

între întreprinderi și guvern. Există oportunitatea ca Europa să stabilească un model pentru 

economia bazată pe date, care să permită cetățenilor și întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor, să 

păstreze controlul asupra datelor lor, asigurând, în același timp, o mai bună disponibilitate a 

datelor. Trebuie să sprijinim dezvoltarea ecosistemelor adecvate pentru ca datele să circule în 

cadrul pieței unice și să alimenteze capacitățile noastre industriale. Doresc să promovez apariția 

unor „spații europene comune ale datelor” în diferite sectoare. Intenționez să mă bazez pe 

Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal și pe Directiva privind datele 

deschise pentru a îmbunătăți disponibilitatea datelor, fluxul acestora la nivel transfrontalier și 

transsectorial, precum și reutilizarea lor.  

Președinta aleasă mi-a încredințat, de asemenea, sarcina de a pregăti Actul legislativ privind 

serviciile digitale. Acesta ar trebui să consolideze piața unică pentru toate serviciile digitale, 

permițând în special întreprinderilor mici, întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor în 

curs de extindere să beneficieze de claritate juridică în întreaga UE, ținând totodată seama în 

mod corespunzător de dimensiunile mai mari ale anumitor actori de pe piață. Scopul actului va 

fi instituirea unui cadru european pentru următoarele valuri de inovări și de oportunități de piață 

în domeniul serviciilor digitale, promovând în același timp valorile europene. Voi colabora 

strâns cu vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală cu scopul de a 

defini domeniul de aplicare și măsurile exacte ale Actului legislativ privind serviciile digitale, 

bazându-mă pe un proces riguros prealabil de consultare și evaluare.  

Tranziția către economia digitală ridică multe alte probleme de politică și de reglementare, de 

la chestiuni de concurență legate de puterea de piață la chestiuni privind forța de muncă legate 

de economia platformelor sau de fiscalitate. Voi asigura aplicarea fermă a normelor în materie 

de transparență și de echitate introduse în Regulamentul privind relațiile dintre platforme și 

întreprinderi. Voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită 

pentru era digitală cu scopul de a evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare în acest 

domeniu. De asemenea, voi sprijini cu fermitate eforturile depuse de comisarul pentru locuri de 

muncă în vederea găsirii unor modalități de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale lucrătorilor 

pe platforme online, în conformitate cu Pilonul drepturilor sociale. 

În sectorul audiovizual și în sectorul mass-media se remarcă o tendință de convergență între 

conținuturi și serviciile online. Conținutul video face parte, în prezent, din ofertele principalelor 

platforme online, iar conținutul audiovizual va reprezenta 80 % din totalul traficului de internet 

până în 2022. Prin urmare, doresc să prezint o abordare globală pentru acest sector, care să 

includă cadrul nostru de reglementare și instrumentele noastre financiare, inclusiv programul 

MEDIA. Voi prezenta un plan de acțiune privind competitivitatea și bogăția pluralismului din 

sectorul audiovizual și din sectorul mass-media. Intenționez să mă concentrez asupra punerii în 

aplicare a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV), astfel cum a fost 

modificată, și asupra utilizării inteligente a programelor și instrumentelor noastre financiare 

pentru a sprijini sectorul mass-media și sectorul audiovizual, dat fiind că acestea adoptă 

transformarea digitală. 

Alte acțiuni legate de securitatea cibernetică și de conectivitate sunt prezentate în detaliu mai 

jos.  

Industrie și IMM-uri 

Cele 25 de milioane de IMM-uri din Europa reprezintă coloana vertebrală a economiei UE. 

Acestea reprezintă 99,8 % din totalul întreprinderilor din UE în sectorul întreprinderilor 
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nefinanciare, angajează două treimi din forța de muncă și contribuie cu peste 50 % la valoarea 

adăugată a UE. De asemenea, IMM-urile au legături strânse cu întreprinderile mai mari, fie prin 

lanțuri valorice, fie prin inovarea pe care o pot oferi întreprinderilor mari. Trebuie să abordăm 

provocările cu care acestea se confruntă, de la sarcina administrativă la găsirea forței de muncă 

de care au nevoie. IMM-urile ar trebui să se afle în centrul strategiei noastre industriale, precum 

și al eforturilor noastre de a consolida piața unică și de a impulsiona tranziția Europei către 

sustenabilitate, digitalizare și inovare. 

Una dintre prioritățile mele va fi să contribui la noua strategie pentru IMM-uri și la noua 

strategie industrială anunțată de președinta aleasă. Aceste două strategii vor integra pe deplin 

obiectivul nostru de a fi primul continent neutru din punct de vedere al impactului asupra climei 

până în 2050 și vor susține economia circulară. Voi oferi mai multe detalii cu privire la aceste 

strategii în următoarele răspunsuri. 

Suveranitatea tehnologică  

Dependența excesivă de tehnologia externă în sectorul strategic al economiei expune UE, 

statele sale membre și întreprinderile la întreruperi ale lanțului de aprovizionare, la o influență 

și un control străin sporite, generând de asemenea preocupări legate de securitate. Ca parte a 

strategiei industriale, voi prezenta, prin urmare, măsuri de consolidare a suveranității 

tehnologice a Europei, utilizând toate instrumentele aflate la dispoziția mea. Voi prezenta în 

detaliu măsurile specifice în această privință în cadrul răspunsului la întrebarea privind strategia 

industrială. 

Apărare și spațiu 

Progresele înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește cooperarea europeană în domeniul 

apărării sunt fără precedent. Mă voi asigura în special că Fondul european de apărare și 

programele sale pilot produc rezultate. De asemenea, voi stabili o agendă clară și ambițioasă 

pentru a promova cooperarea industrială în domeniul apărării la nivel european în următorii 

cinci ani, în vederea realizării unei veritabile uniuni europene a apărării.  

Europa este a doua putere din lume în sectorul spațial. Acest lucru se datorează marilor investiții 

realizate, în special prin intermediul a două programe majore, respectiv Galileo, sistemul 

european de radionavigație prin satelit, și Copernicus, sistemul european de observare a 

Pământului. Prin intermediul programului spațial al UE, voi dezvolta o agendă ambițioasă 

pentru Europa în acest domeniu.  

Voi detalia abordarea mea în materie de spațiu și de apărare în răspunsurile la întrebările 

specifice de mai jos.  

Principiul „One In, One Out” 

Președinta aleasă von der Leyen a indicat în mod clar că legislația europeană trebuie să producă 

beneficii pentru UE fără a spori sarcinile birocratice. Fiecare propunere nouă a UE care 

introduce obligații pentru întreprinderi și cetățeni trebuie, prin urmare, să fie însoțită de o 

reducere echivalentă a acestor sarcini în același domeniu de politică. Va fi o sarcină dificilă, 

dar am convingerea că, folosind experiența acumulată și coordonând întregul meu portofoliu, 

voi fi în măsură să ajung la soluții eficiente și eficace. 
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Care vor fi principalele dumneavoastră priorități privind economia și societatea digitală, 

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

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

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

să instituiți o unitate cibernetică comună (din punctul de vedere, printre altele, al 

componenței, sarcinilor și impactului acesteia asupra actorilor din domeniu existenți în 

Uniune)? Sunteți dispus să propuneți un nou instrument juridic transversal pentru a 

stabili obligații în materie de securitate cibernetică (de exemplu referitoare la actualizările 

de software) pentru toate produsele conectate? 

În plus față de aspectele prezentate în răspunsul meu la întrebarea anterioară, aș dori să îmi 

stabilesc prioritățile în domeniul securității cibernetice, al rețelelor de generație următoare și al 

viitoarelor tehnologii mobile, precum și al Codului comunicațiilor. Toate aceste domenii 

reprezintă factori cruciali ai tranziției digitale și aștept cu interes să colaborez cu dumneavoastră 

în această privință.  

Securitatea cibernetică și unitatea cibernetică comună 

UE a înregistrat progrese semnificative în domeniul securității cibernetice datorită sprijinului 

susținut al Parlamentului European, în special al comisiilor ITRE și IMCO. Adoptarea primei 

legislații orizontale privind securitatea cibernetică (Directiva privind securitatea rețelelor și a 

sistemelor informatice, și anume „Directiva NIS”), transformarea Agenției UE pentru 

Securitate Cibernetică (ENISA) într-o agenție permanentă, cu un mandat consolidat, precum și 

lansarea cadrului de certificare de securitate cibernetică pentru produsele și serviciile TIC, un 

cadru de avangardă la nivel mondial, au contribuit la creșterea nivelului de încredere între 

statele membre. 

Dar trebuie să îmbunătățim și să consolidăm cadrul și capacitățile noastre de securitate 

cibernetică, deoarece noile tehnologii esențiale, cum ar fi 5G și IA, devin o componentă a vieții 

de zi cu zi a europenilor. Pornind de la realizările anterioare și de la activitățile în curs de 

desfășurare, voi lansa, la începutul mandatului meu, o abordare reînnoită privind securitatea 

cibernetică, bazată pe patru acțiuni-cheie. 

În primul rând, trebuie să trecem de la atitudinea bazată pe „nevoia de a cunoaște” la cea bazată 

pe „nevoia de schimb de informații” între statele membre, astfel încât cooperarea în materie de 

securitate cibernetică și schimbul de informații să devină principiul director în toate domeniile. 

Acesta este motivul pentru care președinta aleasă von der Leyen m-a invitat să conduc lucrările 

de instituire a unei noi unități comune de securitate cibernetică, care va asigura o cooperare 

consolidată și un mecanism de asistență reciprocă în perioadele de criză la nivelul UE. Această 

inițiativă va îmbunătăți și mai mult reziliența cibernetică a UE în domenii-cheie, inclusiv în 

ceea ce privește asigurarea respectării legii și apărarea, deoarece va valorifica cunoștințele de 

specialitate și cadrele de cooperare existente la nivelul statelor membre și al UE.  

În al doilea rând, pe baza experienței primei legislații orizontale privind securitatea cibernetică, 

voi lansa o revizuire a Directivei NIS cel târziu până în primăvara anului 2021.  

În al treilea rând, Legea privind securitatea cibernetică a instituit o abordare comună în materie 

de certificare de securitate cibernetică pe întregul continent. Odată cu punerea în aplicare a legii, 

Comisia și ENISA vor introduce sisteme de certificare în domenii prioritare, cum ar fi 

tehnologia 5G sau tehnologia de tip cloud computing. Introducerea sistemelor voluntare de 

certificare a reprezentat un pas înainte. Voi evalua necesitatea certificării obligatorii pentru 
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anumite produse și servicii TIC, în conformitate cu dispozițiile Legii privind securitatea 

cibernetică.  

Nu în ultimul rând, dacă dorim ca Europa să se afle în avangarda tehnologiilor de vârf, atât în 

ceea ce privește capacitățile de cercetare, cât și în ceea ce privește capacitățile industriale, va 

trebui să punem în comun cunoștințele noastre semnificative, dar foarte dispersate, din 

domeniul securității cibernetice. Europa are nu mai puțin de 660 de centre de expertiză 

dispersate între statele membre. Conectarea și punerea în comun a acestei expertize de valoare 

este exact scopul și spiritul creării unui Centru de competențe european industrial, tehnologic 

și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare. 

Voi colabora cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a da un nou impuls acestei 

propuneri.  

 

Conectivitate 

Conectivitatea rapidă este o necesitate absolută pentru a putea profita de avantajele economice 

și sociale ale pieței unice. Cu toate acestea, nu am atins încă acest obiectiv, iar mulți dintre 

cetățenii noștri, precum și multe întreprinderi mici, școli și spitale nu dispun încă de conexiuni 

suficient de rapide, ceea ce accentuează decalajul digital actual. Prin urmare, voi colabora strâns 

cu statele membre pentru a asigura îndeplinirea de către acestea a obiectivelor strategice în 

materie de conectivitate stabilite pentru 2025. Voi acorda prioritate promovării investițiilor 

private atât de necesare, reducând în același timp costurile de instalare a rețelelor de foarte mare 

capacitate, inclusiv, dacă este necesar, pe baza unei posibile revizuiri a Directivei privind 

reducerea costurilor pentru banda largă. De asemenea, voi continua inițiativa WIFI4EU pentru 

a asigura accesul gratuit la Wi-Fi pe zone mai extinse în spațiile publice din localitățile din 

întreaga UE. 

În cadrul eforturilor de reducere a decalajului în materie de conectivitate, noul Cod al 

comunicațiilor electronice joacă un rol esențial prin facilitarea investițiilor în rețele sigure de 

înaltă capacitate, protejând în același timp consumatorii (inclusiv prin îmbunătățirea 

funcționării numărului de urgență 112). Mă voi asigura că acest cod va fi transpus la timp și că 

actele secundare vor fi adoptate cu rapiditate.  

Voi colabora cu statele membre pentru a accelera procesul de facilitare a utilizării benzilor de 

frecvență necesare pentru implementarea tehnologiei 5G în scopul de a respecta termenul legal 

de la sfârșitul anului 2020. Investițiile în tehnologia 5G trebuie să rămână o prioritate și mă voi 

baza pe noile instrumente ale următorului buget pe termen lung al UE, în special pe Mecanismul 

pentru interconectarea Europei – sectorul digital, pe programele Europa digitală și InvestEU și 

pe instrumentele de capital de risc. 

Dar trebuie să avansăm și să promovăm noile evoluții ale tehnologiei, cum ar fi IA, volumele 

mari de date sau internetul obiectelor și, în cele din urmă, să facilităm planificarea adoptării 

generației următoare, si anume 6G. Un parteneriat instituționalizat strategic privind rețelele și 

serviciile inteligente care depășesc tehnologia 5G și pregătesc terenul pentru utilizarea 

tehnologiei 6G ar putea contribui la abordarea provocărilor viitoare. Voi conduce personal 

eforturile Europei de dezvoltare a tehnologiilor mai evoluate decât 5G care vor fi necesare în 

viitor.  

  



 

 – 12 –   

Securitatea cibernetică a rețelelor 5G 

Este vital să dispunem de rețele 5G reziliente și sigure. În această privință, trebuie să rămânem 

foarte vigilenți. Mă angajez să contribui la derularea procesului ambițios stabilit în 

Recomandarea 5G a Comisiei privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G. În urma evaluării 

coordonate a riscurilor la nivelul UE, pregătită în comun cu statele membre, sunt convins că 

piața va permite o viziune mai clară cu privire la măsurile care ar putea fi utilizate de statele 

membre pentru a aborda riscurile identificate. Obiectivul este de a avea, până la sfârșitul acestui 

an, un set comun de instrumente pentru gestionarea optimă a riscurilor.  

De asemenea, mă voi asigura că tehnologia va fi utilizată pentru garantarea securității. 

Guvernele, forțele militare, băncile, agențiile, spitalele, sistemele spațiale și companiile aeriene 

vor trebui să se asigure că securitatea și criptarea garantează faptul că informațiile lor 

confidențiale nu pot fi accesate de părți terțe neautorizate. Ca parte a proiectelor strategice 

destinate asigurării suveranității tehnologice a UE, voi oferi un sprijin substanțial pentru 

dezvoltarea și implementarea în UE, în următorii 10 ani, a unei infrastructuri de comunicații 

cuantice de la un capăt la altul securizată și certificată, bazată pe conceptul de distribuție 

cuantică a cheilor. Acest lucru va fi esențial pentru securizarea comunicațiilor în Europa. 

Încurajez centrele de cercetare, societățile private și alte entități publice să își unească forțele 

pentru a dezvolta și implementa o infrastructură de comunicații cuantice de la un capăt la altul 

complet securizată, care să integreze tehnologiile prin satelit și terestre. Voi evalua modul în 

care această infrastructură va putea fi finanțată în următorul cadru financiar multianual prin 

integrarea în diferite programe.  

În orientările politice pentru următoarea Comisie Europeană, președinta aleasă a 

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

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

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

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

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

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

consecințe negative asupra industriilor UE, respectând în același timp obiectivele 

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

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

depuse pentru atingerea obiectivelor de mai sus? 

Viitoarea strategie industrială europeană va fi una dintre inițiativele-cheie ale viitoarei Comisii. 

Eu o văd ca un plan cuprinzător și ambițios care urmărește să facă industria noastră ecologică, 

digitală, competitivă la nivel mondial, garantând totodată calitatea vieții cetățenilor noștri.  

Dezvoltarea ei trebuie să fie favorabilă incluziunii încă de la început. Voi colabora îndeaproape 

cu vicepreședinții executivi și cu colegiul pentru a mă asigura că ea este coerentă și 

cuprinzătoare și că se bazează pe sinergii între politici. Voi contribui la activitatea 

vicepreședintelui executiv pentru Pactul ecologic european ca să mă asigur că este aliniată la 

acest Pact. Vă voi solicita dumneavoastră și Consiliului punctul de vedere înainte de adoptarea 

noii strategii industriale.  

Consider că abordarea corectă este aceea de a propune etape măsurabile care să poată fi realizate 

prin intermediul unei combinații de instrumente flexibile și solide, așa cum s-a făcut cu uniunea 

energetică. Însă modul în care putem face sau eticheta acest lucru va fi o decizie pe care o vom 

lua în comun.  
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Stabilirea cadrului de reglementare adecvat: o piață unică mai puternică 

O piață unică puternică (atât fizică, cât și digitală) este o condiție prealabilă necesară pentru ca 

UE să aibă o industrie competitivă. Dimensiunea și importanța relativă a serviciilor pentru 

producție sunt în creștere. Prin urmare, voi depune eforturi pentru a îmbunătăți funcționarea 

pieței unice, în special în domeniul serviciilor, printr-o mai bună implementare a normelor 

existente, prin eliminarea obstacolelor existente și prevenirea apariției altora noi.  

Mă voi asigura că cadrul de reglementare al UE este adecvat pentru era digitală, cu inițiative 

privind IA, datele, securitatea cibernetică și actul legislativ privind serviciile digitale, astfel cum 

s-a explicat mai sus. 

Asigurarea faptului că lucrătorii au competențele de care au nevoie 

Cel mai bun atu al Europei îl reprezintă talentul său. Trebuie să creăm condiții adecvate pentru 

ca toată lumea să își atingă potențialul și să dobândească competențele de care are nevoie în 

contextul tranzițiilor digitale și ecologice. Voi colabora îndeaproape cu comisarul pentru 

inovare și tineret și cu comisarul pentru locuri de muncă, astfel încât să putem propune inițiative 

care să sprijine și să completeze strategiile naționale. Trebuie să colaborăm cu industria, cu 

sindicatele, cu instituțiile de învățământ și de formare și cu autoritățile publice pentru a 

identifica cel mai bine competențele de care este și va fi nevoie, pe baza unei abordări bazate 

pe cerere.  

Valorificarea oportunităților oferite de transformarea digitală  

Mă voi asigura că legislația sectorială este reexaminată și adaptată erei digitale pentru a profita 

de oportunitățile oferite de digitalizare. Sectoare precum utilajele, automobilele, construcțiile, 

industriile creative, moda sau produsele cosmetice vor beneficia într-o mare măsură de o 

abordare integrată.  

Voi lansa o serie de dialoguri specifice fiecărui sector pentru a defini un plan de lucru pentru 

digitalizarea cu succes a acestora. În plus, voi ține cont de nevoile specifice ale sectorului 

audiovizual și ale mass-mediei într-un plan de acțiune specific. 

Accelerarea tranziției către o industrie a UE circulară și neutră din punct de vedere climatic 

Dincolo de sprijinul financiar acordat proiectelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv 

finanțarea sustenabilă îmbunătățită la nivelul UE și al statelor membre, voi propune măsuri care 

să garanteze că industria noastră se bazează pe poziția sa de lider în domeniul tehnologiilor 

curate, valorifică oportunitățile de creștere la scară internațională și devine eficientă în utilizarea 

resurselor. De asemenea, voi propune înființarea unui observator al tranziției industriale pentru 

a monitoriza progresele înregistrate de industrie în direcția neutralității climatice și a 

circularității.  

Îmi voi aduce contribuția la activitatea comisarului pentru mediu și oceane legată de un al doilea 

plan de acțiune, nou și amplu, privind economia circulară. El va acoperi întregul ciclu de viață 

al produselor și al materialelor, unele lanțuri de valoare esențiale și aspecte orizontale. Totodată, 

voi sprijini inițiativele menite să garanteze că sectorul public își utilizează puterea sa de 

cumpărare colectivă în mod strategic pentru a modela piața și a asigura dezvoltarea unor soluții 

sustenabile. Și, împreună cu comisarul pentru coeziune și reforme, mă voi asigura că nicio 

regiune nu este lăsată în urmă (în special cele aflate în tranziție). Voi consolida angajamentul 

nostru față de actorii din economia socială și ne vom intensifica eforturile pentru a dezvolta 
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modele de afaceri ancorate în mediul local.  

Mă voi asigura că tehnologiile digitale contribuie la neutralitatea climatică și la economia 

circulară (TIC favorabile ecologiei) pentru exemple în domeniul stocării energiei din surse 

regenerabile sau al modelizării impactului schimbărilor climatice în IA. În același timp, voi lua 

măsuri pentru a reduce amprenta de carbon a industriei TIC. Voi pleda pentru un sector TIC 

mai ecologic, prin promovarea eficienței energetice în centrele de date, IA, tehnologiile 

blockchain și rețelele de telecomunicații.  

În cele din urmă, vehiculele mai puțin poluante vor juca un rol important în realizarea agendei 

noastre privind aerul curat. Voi lua măsurile necesare pentru a face progrese în domeniul 

vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero, în special după scandalul „Dieselgate”. Printre 

acestea se numără activitatea privind automobilele electrice cu baterie, precum și următoarea 

generație de limite ale emisiilor de poluanți.  

Consolidarea suveranității tehnologice a Europei  

Suveranitatea tehnologică și poziția de lider în sectorul industrial presupune proiecte la scară 

largă de interes strategic. Niciun stat membru nu poate răspunde în mod adecvat provocărilor 

strategice actuale.  

Punerea în comun a resurselor între statele membre și industrie pentru a sprijini dezvoltarea 

unor lanțuri valorice strategice și a unor proiecte cu impact puternic în întreaga Europă va avea 

ca rezultat dezvoltarea unui ecosistem solid și va consolida suveranitatea tehnologică a Europei. 

Inițiativele încununate de succes, cum ar fi proiectele importante de interes european comun 

(PIIEC) din domeniul microelectronicii și al bateriilor sau eforturile depuse în domeniul 

calculului de înaltă performanță au demonstrat că este posibil să se realizeze o schimbare 

radicală prin unirea forțelor. Voi coordona și voi sprijini proiecte în domenii-cheie precum IA, 

securitatea cibernetică, calculul de înaltă performanță și informatica cuantică, procesoarele de 

joasă putere, blockchain, federația cloud și rețelele inteligente, 5G și ulterior. Voi utiliza toate 

instrumentele aflate la dispoziția mea pentru a obține rezultate (programe de finanțare — în 

special Orizont Europa și Europa digitală, parteneriate public-privat, întreprinderi comune, 

PIIEC).  

Voi propune instituirea unui forum permanent de guvernanță la nivel înalt pentru a asigura un 

dialog continuu cu statele membre și cu industria pentru a identifica noi lanțuri valorice 

strategice în care sunt necesare investiții transfrontaliere masive. Totodată, voi acorda o atenție 

deosebită chestiunii materiilor prime critice, care sunt la începutul multor lanțuri valorice 

strategice. 

Mă voi asigura că utilizăm potențialul achizițiilor publice pentru a accelera tranziția către 

neutralitatea climatică și, la un nivel mai general, pentru a stimula inovarea. Voi depune eforturi 

pentru a mă asigura că actualul cadru privind proprietatea intelectuală este coerent și adaptat, 

acolo unde este necesar.  

Un alt element de menținere a suveranității tehnologice a Europei este Regulamentul privind 

examinarea investițiilor străine directe, care permite Comisiei să controleze și, după caz, să 

emită avize privind achizițiile societăților din UE, dacă ele prezintă un risc pentru securitate și 

ordinea publică. Mă voi asigura că cele trei direcții generale ale căror lucrări le voi supraveghea 

vor monitoriza îndeaproape investițiile relevante care pot afecta proiecte sau programe de 

interes pentru UE, care se încadrează în domeniile aflate în responsabilitatea mea. 
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Care sunt planurile dumneavoastră concrete de promovare a politicii Uniunii privind 

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

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

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

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

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

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

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

menționat în scrisoarea de misiune și cum va fi selecționat acesta? 

Principalul meu instrument va fi noua strategie pentru IMM-uri. Voi adopta o abordare 

ascendentă, care să implice toți actorii relevanți în elaborarea de soluții pentru provocările cu 

care se confruntă IMM-urile. Voi face un efort deosebit pentru a vizita statele membre, 

capitalele și regiunile, pentru a discuta cu întreprinderile și lucrătorii, precum și cu guvernele și 

parlamentele naționale. Văd trei mari domenii pe care trebuie să le abordăm: 

1. să îmbunătățim accesul IMM-urilor la finanțare; 

2. să le ajutăm să valorifice oportunitățile oferite de noua economie digitală și sustenabilă; 

3. să reducem sarcinile pe care le suportă în materie de reglementare. 

În primul rând, voi colabora cu vicepreședintele executiv desemnat pentru o economie în 

serviciul cetățenilor cu scopul de a îmbunătăți oportunitățile de finanțare. Intenționez să fac mai 

mult prin intermediul Fondului InvestEU, ajutând și mai multe mii de IMM-uri. Mă voi asigura 

că IMM-urile au un singur punct de intrare pentru toate cererile de informații privind 

oportunitățile de finanțare din partea UE, mai degrabă decât să caute într-o gamă largă de 

programe individuale diferite.  

De asemenea, vom face mai mult să sprijinim IMM-urile să utilizeze ofertele publice inițiale. 

Trebuie să ne asigurăm că finanțarea este disponibilă pe parcursul întregului ciclu de viață al 

unei societăți și să extindem acoperirea instrumentelor financiare existente, astfel încât un 

număr mai mare de IMM-uri să ajungă să beneficieze de oferte publice inițiale. Această 

abordare ar trebui să fie operațională încă din 2021 sub egida InvestEU.  

Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că IMM-urile sunt plătite la timp. Nu putem accepta 

faptul că, în multe cazuri, IMM-urile primesc banii cu mai mult de 100 de zile întârziere. Nu 

voi ezita să inițiez proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor 

membre ale căror autorități nu plătesc la timp. De asemenea, voi examina diferite opțiuni pentru 

a asigura o mai bună aplicare a Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților. 

În al doilea rând, voi ajuta IMM-urile să valorifice oportunitățile oferite de noua economie 

digitală și sustenabilă. Voi utiliza mai intens Rețeaua existentă a întreprinderilor europene, cea 

mai mare rețea de sprijin pentru IMM-uri din lume, reunind peste 600 de organizații locale, 

regionale și naționale din întreaga Europă. De asemenea, voi consolida protecția proprietății 

intelectuale. Deocamdată doar 9% din IMM-urile noastre utilizează drepturi de proprietate 

intelectuală, ceea atrage după sine riscul ca invențiile lor să nu fie comercializate în Europa. 

Voi actualiza sistemul desenelor și modelelor pentru a le face să funcționeze pentru IMM-uri, 

reducând costurile și complexitatea. 
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Prin intermediul programului Europa digitală, voi consolida centrele europene de inovare 

digitală pentru a permite IMM-urilor să beneficieze de consiliere și să testeze inovații digitale. 

Totodată, vom lansa o serie de dialoguri sectoriale. 

Voi crea posturi specializate de „consilieri în materie de sustenabilitate” și voi avea în vedere 

facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare pentru a investi în sustenabilitate. De asemenea, 

mă voi asigura că pot beneficia de pe urma acțiunilor dedicate privind competențele și achizițiile 

publice. 

Mă voi baza pe programul Comisiei privind întreprinderile nou-înființate din 2016 și pe 

programul „Startup Europe”, analizând posibilitățile de facilitare a unui sistem de formare a 

întreprinderilor la nivelul UE, accesul la lucrători din domeniul înaltei tehnologii din interiorul 

și din afara UE (viza de angajare) și consultarea fiscală a opțiunilor pe acțiuni ale salariaților în 

momentul cesionării. Pentru a facilita extinderea întreprinderilor existente, noile inițiative, cum 

ar fi noua inițiativă de înaltă tehnologie Europa 100, ar putea ajuta 100 de întreprinderi cu 

creștere mare de înaltă tehnologie să își dezvolte afacerile în toată lumea. 

În al treilea rând, voi reduce sarcinile pe care le suportă IMM-urile în materie de reglementare. 

Voi solicita Comitetului de analiză a reglementării să își aprofundeze controlul dimensiunii 

IMM-urilor în toate evaluările de impact. 

 

Voi începe un dialog cu Parlamentul și Consiliul pentru a consolida evaluările de impact privind 

efectele modificărilor legislative majore asupra IMM-urilor. Prin intermediul rețelei de 

reprezentanți ai IMM-urilor, voi colabora cu statele membre pentru a stabili priorități comune 

în domeniile în care competența în materie de reglementare este mixtă.  

De asemenea, mă voi asigura că normele pieței unice țin seama de nevoile specifice ale IMM-

urilor – de exemplu, voi depune eforturi pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în vederea 

soluționării deficitului de personal calificat la nivel regional, împreună cu comisarul pentru 

locuri de muncă. Mă voi asigura că Actul legislativ privind serviciile digitale oferă IMM-urilor 

și startupurilor previzibilitatea și claritatea juridică de care au nevoie. 

În acest sens, voi numi un reprezentant pentru IMM-uri cu normă întreagă. Acesta va asculta 

preocupările IMM-urilor, va impulsiona strategia pentru IMM-uri și va reuni comunitatea 

IMM-urilor din Europa. El va fi sprijinit de un nou grup operativ inter-DG pentru IMM-uri. 

 

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

măsuri sectoriale pentru a sprijini sectoarele industriale europene în care concurența 

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

industria apărării, industria telecomunicațiilor, industria automobilelor, industriile 

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

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

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

transformarea industrială stimulează adoptarea de produse, procese și tehnologii sigure 

și ecologice, prevenind totodată relocarea emisiilor de dioxid de carbon către state terțe? 

Ce măsuri specifice aveți în vedere pentru a preveni relocarea emisiilor de dioxid de 

carbon? 

După cum am descris în detaliu în răspunsul meu precedent, consider că competitivitatea 
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industriei europene depinde de capacitatea sa de a face tranziția către sustenabilitate și 

digitalizare, asigurând, în același timp, suveranitatea tehnologică a Europei și consolidând piața 

unică.  

Dezvoltarea lanțurilor valorice strategice în întreaga Europă este un element-cheie al 

competitivității Europei. După cum am arătat mai sus, intenția mea este de a mă concentra 

asupra unui număr limitat de tehnologii care au un impact asupra mai multor sectoare, în 

vederea dezvoltării lanțurilor valorice europene, care să permită Europei să concureze la nivel 

mondial.  

Pe lângă aceste tehnologii și sectoare conexe, aș dori să mă axez și pe turism. Reprezentând 

10 % din PIB-ul UE, acest sector este foarte important pentru Europa și regiunile sale. El se 

confruntă cu probleme legate de turismul de masă, care este nesustenabil, cu apariția unor noi 

actori, cum ar fi platformele, și cu necesitatea de a avea o forță de muncă calificată. Vreau să 

susțin transformarea acestuia, astfel încât continentul nostru să poată rămâne prima destinație 

turistică din lume. 

Adoptarea de produse, procese și tehnologii ecologice și sigure  

Adoptarea unei inovări sigure și ecologice presupune eforturi atât în ceea ce privește cererea, 

cât și oferta. Urmând exemplul Strategiei pentru materialele plastice, voi colabora cu principalii 

actori din cadrul celor mai importante lanțuri valorice pentru a contribui la corelarea cererii și 

a ofertei de tehnologii inovatoare, de materiale reciclate și de servicii de mediu. În plus, după 

cum s-a menționat mai sus, transformarea digitală poate încuraja adoptarea de soluții ecologice. 

În primul rând, tehnologiile digitale pot îmbunătăți eficiența ecologică a proceselor industriale, 

a produselor și a serviciilor pentru a deveni mai ecologice. În al doilea rând, voi depune eforturi 

pentru a reduce amprenta industriei TIC asupra mediului. 

O altă prioritate va fi accelerarea tranziției industriilor mari consumatoare de energie către 

neutralitatea climatică — cum ar fi industria oțelului și a produselor chimice — și a lanțului 

valoric din sectorul autovehiculelor. Activitatea desfășurată în cadrul Grupului la nivel înalt 

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

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon în țări terțe  

Deși mă angajez să garantez cel mai înalt nivel de siguranță și sustenabilitate pentru toate 

produsele, procesele și tehnologiile, sunt, de asemenea, conștient că nivelurile diferite de 

ambiție în ceea ce privește politicile climatice pot denatura concurența și pot crea riscuri de 

relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Președinta aleasă a anunțat introducerea unei taxe pe 

carbon la frontiere concepută de comisarul pentru economie în deplină conformitate cu normele 

OMC. Voi sprijini aceste lucrări. 

 

Cum intenționați să sprijiniți companiile și startupurile europene, inclusiv prin 

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

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

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

normelor privind ajutoarele de stat? 

Cred în întreprinderi europene sănătoase și puternice care pot concura, în primul rând pe plan 

intern, și apoi la nivel mondial, cu giganții mondiali din SUA, China și din alte țări.  
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Politica în domeniul concurenței nu împiedică, în sine, crearea unor actori europeni puternici și 

competitivi. De exemplu, eu am reușit să construiesc o întreprindere europeană destul de mare 

și competitivă, capabilă să concureze pe scena mondială în domeniul serviciilor informatice. 

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

deoarece obligă companiile să inoveze și să facă investiții. Politica în domeniul concurenței 

permite crearea unei industrii eficiente, competitive și inovatoare.  

Cu toate acestea, așa cum a scris președinta aleasă în scrisoarea de misiune către 

vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală, trebuie să ne asigurăm 

că politica și normele noastre în domeniul concurenței sunt adecvate pentru economia modernă 

și contribuie la o industrie europeană puternică, atât pe plan intern, cât și la nivel mondial. În 

acest context, este necesar să evaluăm și să revizuim normele europene în domeniul 

concurenței. 

De asemenea, trebuie să elaborăm o politică industrială puternică, lipsită de orice naivitate față 

de concurenții noștri internaționali. Aceasta include acțiuni de abordare a efectelor de 

denaturare generate de subvențiile străine pe piața internă, astfel cum se prevede în strategia 

UE-China.  

Un obstacol important în calea apariției unor actori europeni puternici cu o dimensiune globală 

este lipsa integrării pieței unice. Pentru a fi competitive în străinătate, companiile noastre 

trebuie mai întâi să fie competitive pe plan intern și să aibă o piață pe care să se dezvolte. Nicio 

întreprindere digitală nou-înființată nu se poate dezvolta într-atât încât să concureze cu giganții 

mondiali, dacă se confruntă cu 27 de regimuri juridice diferite. De aceea voi continua să depun 

eforturi în vederea aprofundării și consolidării pieței unice. 

Astfel cum am arătat mai sus, ar trebui să ne consolidăm capacitățile tehnologice și resursele 

industriale, dar și să utilizăm în mod adecvat instrumentele aflate la dispoziția noastră (comerț, 

piețe publice și programe financiare) pentru a permite companiilor europene să își desfășoare 

activitatea în aceleași condiții ca și concurenții lor de la nivel mondial.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Politica spațială a UE 

Prima mea prioritate va fi să asigur continuitatea și să finalizez constelațiile Galileo și 

Copernicus. Noul buget va fi utilizat pentru a menține și a actualiza infrastructurile existente 

ale programelor Galileo și Copernicus, astfel încât sistemele noastre să își păstreze poziția de 

prim plan la nivel mondial. 

Cea de-a doua prioritate va fi să adaptez resursele noastre la noile nevoi, cum ar fi schimbările 

climatice, securitatea sau internetul obiectelor. Îmi doresc ca Copernicus să contribuie la fixarea 



 

 – 19 –   

poziției de lider politic a Europei în combaterea schimbărilor climatice și în economia 

volumelor mari de date și IA. Galileo trebuie să deschidă calea internetului obiectelor, 

autovehiculelor conectate și automatizate și economiei aplicațiilor, cele două sisteme 

contribuind și mai mult la securitatea Europei.  

Cea de a treia prioritate este să adaptez politica noastră spațială la noile realități. Programul 

spațial al UE are o importanță strategică pentru Europa: este o chestiune de suveranitate 

strategică și independență tehnologică față de țările terțe: 

 Întrucât nu există o politică spațială reală pentru Europa fără acces independent la spațiu, 

eu voi sprijini accesul european la spațiu, în special prin agregarea cererii noastre 

instituționale și implementarea de noi tehnologii.  

 Spațiul este un vector de securitate. Două noi inițiative vor fi utile în acest sens: (i) 

cunoașterea situației spațiale (SSA) pentru evitarea coliziunilor și a altor pericole 

spațiale și (ii) o inițiativă privind comunicarea guvernamentală prin satelit 

(GOVSATCOM) pentru a oferi statelor membre și instituțiilor UE o comunicare fiabilă 

și securizată prin satelit.  

Datorită noii abordări prevăzute în viitorul regulament privind programul spațial, voi 

raționaliza, de asemenea, guvernanța acțiunii noastre privind chestiunile legate de spațiu în 

scopul eficienței și repartizării clare a rolurilor și a responsabilităților, căutând 

complementarități.  

Voi asigura sinergii între spațiu și apărare: infrastructurile spațiale ale UE au o dimensiune a 

apărării și a securității, iar Fondul european de apărare are o componentă spațială importantă. 

În răspunsul meu la întrebarea referitoare la legăturile dintre spațiu și apărare, am prezentat mai 

multe detalii. 

În cele din urmă, sectorul spațial european va trebui să reacționeze la schimbările semnificative 

pe care le traversează acest sector. Pe de o parte, serviciile spațiale devin din ce în ce mai 

importante pentru economia și societatea noastră. Aproape 10 % din economia noastră depinde 

de spațiu. Pe de altă parte, sectorul spațial trece printr-o transformare profundă cu actori noi, 

atât publici, cât și privați, cu soluții perturbatoare (sateliți de mici dimensiuni, lansatoare 

reutilizabile).  

Trebuie să dezvoltăm urgent un răspuns european coerent: o abordare europeană privind „noul 

spațiu”, atât în amonte, cât și în avalul sectorului. În acest scop, voi utiliza pe deplin dispozițiile 

viitorului regulament de instituire a Programului spațial al UE pentru a sprijini:  

 cercetarea spațială și inovarea disruptivă, în combinație cu Orizont Europa și cu 

finanțarea InvestEU pentru dezvoltarea de tehnologii strategice, cum ar fi robotica, 

propulsia electrică, tehnologiile cuantice.  

 întreprinderile nou-înființate în domeniul spațiul pentru a avea acces la finanțare, 

achiziții publice și prime contracte. 

 dezvoltarea de aplicații în aval, cum ar fi cele din domeniul internetului obiectelor și al 

automobilelor autonome. 

Avem în Europa o industrie spațială excelentă, avem o viziune clară pentru viitorul 

ecosistemului spațial european și, în următorul buget pe termen lung, vom avea un set coerent 

de instrumente pentru a contura politica spațială în avantajul cetățenilor și al societății europene, 

inclusiv al securității și al economiei sale. 
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Voi colabora cu Parlamentul European, cu Consiliul și cu industria pentru a mă asigura că UE 

produce rezultate. 

Tehnologii cuantice 

Va fi esențial ca prosperitatea, suveranitatea tehnologică și securitatea Europei pe termen lung 

să se afle în avangarda dezvoltărilor tehnologiei cuantice. Obiectivul meu este să stimulez 

apariția lanțurilor valorice europene în aceste tehnologii și să le ajut să ajungă pe piețe foarte 

mari. În acest scop, Europa va trebui să își traducă excelența în cercetarea din domeniul fizicii 

cuantice în succese comerciale și să sprijine antreprenorii și cercetătorii să își adapteze și să își 

transforme tehnologiile pentru a face din ele sisteme operaționale pentru aplicații civile, precum 

și pentru a le utiliza în domeniul spațial și militar.  

De exemplu, odată cu apariția calculului cuantic, toate metodele noastre de criptare actuale pot 

deveni în curând vulnerabile, cu consecințe importante asupra încrederii în sistemele noastre de 

informații. Va fi esențial ca Europa să investească în dezvoltarea unei criptografii de nouă 

generație, care să reziste probei timpului și să fie inviolabilă. După cum s-a menționat mai sus, 

voi sprijini implementarea infrastructurii de comunicații cuantice la scara Uniunii, plecând de 

la componente și sisteme tehnologice atât terestre, cât și spațiale.  

Legătura dintre spațiu, apărare și securitate 

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

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

spațiu, apărare și securitate”. 

Aș dori să subliniez că asigurarea unei legături mai bune între spațiu, apărare și securitate nu 

înseamnă că UE va modifica dimensiunea civilă a investițiilor sale în domeniul spațial. Galileo 

și Copernicus sunt și vor rămâne programe civile aflate sub control civil, chiar dacă pot 

răspunde și nevoilor de securitate și de apărare. Menținerea caracterului civil al investițiilor UE 

în spațiu ne va permite să beneficiem pe deplin de avantajele pe care le oferă tehnologiile și 

serviciile spațiale pentru creșterea inteligentă, precum și pentru bunăstarea cetățenilor în viața 

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

În ceea ce privește legătura dintre spațiu, apărare și securitate, există următoarele legături: 

În primul rând, din punct de vedere industrial, tehnologiile spațiale și de apărare sunt (în mod 

intrinsec) legate, întrucât multe tehnologii spațiale sunt cu dublă utilizare. Actorii din domeniul 

apărării se bazează pe servicii spațiale, cum ar fi sistemele de poziționare globală, comunicațiile 

prin satelit sau observarea Pământului. Actorii industriali spațiali sunt, de asemenea, furnizori 

de tehnologie și de capacități în domeniul apărării și împărtășesc anumite caracteristici comune 

(înaltă tehnologie, grad ridicat de risc și cicluri lungi de dezvoltare cu capital intensiv). Ambele 

au nevoie de fonduri publice pentru dezvoltare și cercetare pentru a permite menținerea 

expertizei și a capacităților industriale, în special în ceea ce privește tehnologiile critice. 

Industriile din domeniul apărării și al spațiului se confruntă cu o concurență mondială fără 

precedent și cu provocări tehnologice majore, cu apariția unor tehnologii de vârf și în evoluție 

rapidă (robotica, internetul obiectelor, IA, cibernetica etc.). Căutând sinergii între spațiu și 

apărare și o îmbogățire reciprocă, acolo unde este relevant, în cadrul programelor UE, 

intenționăm să ne folosim în mod eficient de resurse și tehnologii și să creăm economii de scară. 

În al doilea rând, spațiul reprezintă un factor esențial pentru independența de a acționa a UE. 
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Este un instrument important pentru toți actorii din domeniul securității, cum ar fi poliția, 

protecția civilă, administratorii de situații de urgență sau actorii din domeniul gestionării 

frontierelor. Programele spațiale Galileo și Copernicus oferă deja servicii legate de securitate. 

Serviciile de securitate și de urgență ale programului Copernicus, în special serviciul public 

reglementat Galileo, pot fi utilizate de guverne pentru serviciile de urgență, pentru operațiuni 

și pentru gestionarea crizelor. Voi sprijini statele membre în eforturilor lor de a asigura 

utilizarea pe scară mai largă a acestor servicii. 

În următorul buget pe termen lung al UE, propunem, de asemenea, să avem două noi inițiative 

spațiale legate de securitate, care se bazează în mare parte pe principiul punerii în comun și 

partajării activelor existente: 

 Comunicațiile guvernamentale prin satelit vor oferi comunicații securizate prin satelit 

civililor și actorilor din domeniul securității. 

 Cunoașterea situației spațiale, și mai ales supravegherea și urmărirea spațială, ne va ține 

sateliții și lansările departe de deșeurile spațiale și de alte pericole în spațiu și din spațiu. 

În cadrul Fondului european de apărare, voi colabora cu statele membre pentru a identifica în 

continuare priorități în vederea îmbunătățirii legăturii dintre spațiu și apărare. Aceasta ar putea 

include capacități și dezvoltarea de senzori, necesare pentru supravegherea spațiului și 

cunoașterea spațială, precum și capacități de poziționare, de navigație și de sincronizare 

reziliente și securizate, precum și capacități guvernamentale de comunicare prin satelit. 

 

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

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

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

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

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

celor care implică IMM-uri? 

În ultimii ani, europenii s-au angajat să consolideze securitatea și apărarea europeană prin 

consolidarea investițiilor în domeniul apărării, a dezvoltării capacităților și a disponibilității 

operaționale. Toate aceste inițiative în domeniul apărării vizează, în cele din urmă, promovarea 

cooperării în domeniul apărării în Europa și consolidarea capacității UE de a acționa ca furnizor 

de securitate. Cu instrumentele de care dispun, în special în domeniul industriei apărării, voi 

sprijini inițiativele privind o veritabilă uniune a apărării, în strânsă colaborare cu Înaltul 

Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei. 

Doresc să consolidez cooperarea în domeniul apărării, atât în ceea ce privește cererea, cât și 

oferta. Industria europeană a apărării este extrem de fragmentată, statele membre cheltuind 

bugetele de apărare la nivel național și definindu-și cerințele tehnice pentru echipamentele 

militare la nivel național. De exemplu, statele membre au 17 tipuri de tancuri de luptă, în timp 

ce SUA are un singur tip. Se estimează că lipsa cooperării dintre statele membre în domeniul 

industriilor de apărare și securitate costă anual între 25 și 100 de miliarde EUR. Din cauza 

cheltuielilor ineficiente, industria europeană riscă să nu aibă capacitatea tehnologică de a-și 

construi următoarea generație de capacități critice de apărare și să piardă competitivitatea la 

nivel intern și la nivel mondial. În cele din urmă, aceasta va afecta suveranitatea strategică a 

UE și abilitatea ei de a acționa ca furnizor de securitate. Voi asigura punerea în aplicare a tuturor 



 

 – 22 –   

inițiativelor adoptate pentru a încuraja cooperarea și a sprijini competitivitatea industriei 

europene de apărare și pentru a-i permite să beneficieze de oportunitățile oferite de piața unică. 

O contribuție esențială este lansarea Fondului european de apărare (FED): este un punct de 

cotitură, deoarece acest lucru stimulează statele membre și industria europeană de apărare, 

inclusiv IMM-urile, să coopereze în vederea dezvoltării în comun de tehnologii și capacități 

care sunt necesare pentru a asigura securitatea Europei.  

Prima mea prioritate va fi încheierea, în contextul negocierilor generale privind cadrul financiar 

multianual, a negocierilor privind regulamentul de instituire a Fondului european de apărare, în 

special a alocării de fonduri.  

A doua mea provocare va fi să mă asigur că fondul este implementat cu succes. În acest sens, 

voi beneficia de experiența celor două programe pilot ale sale (Acțiunea pregătitoare privind 

cercetarea în domeniul apărării, care a finanțat deja 18 proiecte și Programul european de 

dezvoltare industrială în domeniul apărării, care va finanța în următorii doi ani aproximativ 

20 de proiecte industriale). De asemenea, voi beneficia de o structură nouă în cadrul Comisiei, 

o Direcție Generală pentru industria apărării și spațiu, care adaptează structura administrativă 

la nevoile specifice generate de proiectele din domeniul apărării. În special, vom consolida 

cooperarea noastră cu statele membre și cu industria apărării, atrăgând astfel expertiză în 

domeniul apărării din partea statelor membre pentru a sprijini propria noastră experiență.  

Cea de a treia prioritate va fi să asigur coerența cu celelalte inițiative în materie de apărare și cu 

planificarea pe termen lung. Într-adevăr, pentru ca FED să aibă un impact, este esențial să 

concentrăm mijloacele pe proiecte care au o valoare adăugată strategică pentru securitatea 

Europei. În același timp, este importantă eficacitatea cooperării, astfel încât să se prevadă o 

planificare pe termen mediu între statele membre. Prin urmare, voi colabora strâns cu statele 

membre în cadrul comitetului programului din cadrul fondului, dar și în deplină coerență cu 

proiectele de cooperare structurată permanentă (PESCO) (care permit aplicarea unui bonus de 

10 %, în cazul în care este selectat, ca parte a Fondului european de apărare). De asemenea, mă 

voi asigura că Fondul european de apărare consolidează NATO. Fondul european de apărare va 

fi în concordanță cu procesul NATO de planificare a apărării (NDPP) prin intermediul 

priorităților Planului UE de dezvoltare a capacităților (CDP), ținând seama de alte priorități 

regionale, cum ar fi cele convenite în cadrul NATO. Voi informa cu regularitate Parlamentul 

European cu privire la prioritățile anuale ale FED și la planificarea strategică pe termen mai 

lung. 

În al patrulea rând, voi pune în aplicare dispozițiile planificate în Fondul european de apărare 

în ceea ce privește participarea IMM-urilor. Unul dintre obiectivele fondului este de a deschide 

lanțurile valorice din domeniul apărării în întreaga Europă, de a sprijini industria de apărare de 

toate dimensiunile și din toate statele membre. Acest lucru va fi stimulat prin intermediul 

fondului (cu prime specifice legate de participarea IMM-urilor sau cu anumite categorii de 

proiecte specifice IMM-urilor), dar este nevoie de mai mult. Voi organiza, în fiecare stat 

membru, ateliere axate pe IMM-uri, pentru a maximiza gradul de informare al acestora cu 

privire la oportunitățile oferite de Fondul european de apărare și pentru a organiza evenimente 

de stabilire de contacte, astfel încât IMM-urile să poată integra proiecte de apărare relevante.  

În al cincilea rând, doresc să dezvolt dimensiunea de inovare disruptivă a fondului și să mă 

asigur că bugetul dedicat, alocat acestei dimensiuni a fondului (între 4 și 8 %), are un impact 

real în atragerea de întreprinderi care nu activează în domeniul apărării, de întreprinderi nou-

înființate, de antreprenori și asigurarea poziției de lider a Europei în soluții tehnologice 
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strategice.  

În cele din urmă, voi asigura sinergii maxime între toate instrumentele de finanțare, în special 

Fondul european de apărare, Programul spațial al UE și programul Europa digitală. 

- Portofoliul pe care vi l-a încredințat Ursula von der Leyen vizează industria și IMM-

urile, serviciile digitale, spațiul, industria apărării, serviciile audiovizuale, piața internă 

etc. Va fi dificil să coordonați și să promovați inițiativele politice din acest portofoliu 

neobișnuit de vast, care include două DG-uri existente și unul nou, asigurând totodată 

înalta lor calitate. Cum veți gestiona și coordona un portofoliu atât de vast, asigurând în 

același timp sinergia și cooperarea eficientă între cele trei DG-uri? 

Gestionarea portofoliului 

În calitate de ministru al economiei, finanțelor, industriei, telecomunicațiilor, comerțului 

exterior, bugetului, IMM-urilor și turismului în perioada 2005-2007 în Franța, am fost direct 

responsabil de 22 de structuri în 14 direcții generale și 8 agenții de stat, conducând activitatea 

a peste 180 000 de funcționari publici.  

Cel mai important aspect este coerența portofoliului: aspectele legate de digitalizare au un 

impact asupra tuturor celelalte dimensiuni ale acestui portofoliu. Integrarea competențelor în 

domeniul digital, al industriei, al pieței unice, al audiovizualului, al apărării și al spațiului are 

logică, deoarece va permite activarea instrumentelor necesare pentru concretizarea priorităților 

și ambițiilor politice. Acest lucru transmite un semnal clar și puternic că Europa înțelege foarte 

bine legăturile intrinseci dintre toate aceste aspecte în era digitală.  

Recunosc că este un portofoliu cuprinzător, dar cred că am dobândit, în viața mea profesională, 

capacitatea de a gestiona organizații foarte mari, cu respectarea deplină a contextului și a 

culturii lor, care nu sunt neapărat aceleași în sectorul public sau în cel privat.  

Știu că, indiferent de dimensiunea organizației, totul se rezumă la o abordare umană a 

conducerii și a oamenilor.  

Atunci când obiectivele sunt clare, putem pune organizațiile în mișcare.  

Obiectivele mele sunt clare: să pun la dispoziția pieței interne toate instrumentele care sprijină 

digitalizarea tuturor dimensiunilor economiei și societății noastre în noua lume care ne așteaptă, 

indiferent dacă este vorba de mediu, societate, industrie, mass-media, spațiu, industria apărării, 

turism sau IMM-uri.  

Mă voi asigura că cele trei direcții generale aflate sub conducerea mea se îndreaptă în aceeași 

direcție începând cu prima zi a noii Comisii și că, împreună, punem în aplicare programe de 

politici de înaltă calitate. 

Este ceea ce am făcut de-a lungul vieții mele pentru fiecare organizație pe care am condus-o, 

cu același spirit de angajament deplin pentru declarația mea de misiune unică. Prioritatea mea 

va fi să contribui la realizarea obiectivelor ambițioase ale președintei alese.  

Sinergii și cooperare 

În economia noastră aflată în schimbare rapidă, Comisia trebuie să ofere actorilor din sectorul 

public și privat o viziune globală care să reunească toate direcțiile de acțiune relevante. 
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Sinergiile și cooperarea dintre cele trei direcții generale ar putea fi realizate printr-o serie de 

„misiuni comune transversale”. 

Digitalizarea aduce îmbunătățiri radicale întregului ciclu industrial de la proiectarea produselor 

până la producție, comercializare și servicii post-vânzare. Prin urmare, o politică industrială 

orientată spre viitor nu mai poate face o distincție între dimensiunea fizică și cea digitală. O 

astfel de strategie ar trebui să propună o abordare integrată cu privire la activitatea existentă a 

celor trei direcții generale, începând cu un cadru de reglementare favorabil. De asemenea, 

trebuie să asigurăm suveranitatea tehnologică a Europei, menținând și consolidând totodată 

peisajul nostru industrial. 

Pentru a obține acest lucru, trebuie să abordăm o serie de aspecte orizontale într-o manieră 

integrată, reunind diferitele direcții de acțiune ale celor trei direcții generale. Voi solicita 

direcțiilor generale să lanseze împreună o serie de dialoguri sectoriale pentru a dezvolta strategii 

coerente, dar cu impact puternic. De exemplu, doresc să lansez imediat un grup de lucru cu 

privire la modul în care internetul obiectelor și calculul de vârf vor modifica în următorii cinci 

ani peisajul industriei europene, de la IMM-uri la marile întreprinderi industriale.  

Trebuie ca piața unică să devină digitală în mod implicit. În acest sens, voi exploata sinergiile 

dintre Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), 

Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) și noua DG 

Industria apărării și spațiu, pentru a dezvolta o viziune comună cu privire la elaborarea 

legislației privind serviciile digitale. Viitorul act legislativ privind serviciile digitale se va baza 

pe aceste sinergii, aducând mai multă claritate juridică întreprinderilor și asigurând o mai bună 

protecție a drepturilor și siguranței cetățenilor în mediul online.  

În paralel, trebuie să îmbunătățim punerea în aplicare a normelor privind piața unică, atât online, 

cât și offline. Voi propune înființarea unei echipe comune la nivelul celor trei direcții generale, 

însărcinată cu asigurarea respectării normelor privind piața unică. Aceasta va constitui o 

interfață unică care se va ocupa cu toate aspectele legate de asigurarea respectării legislației, 

garantând sinergii și consecvență în ceea ce privește controlul punerii în aplicare a normelor 

privind piața unică.  

Redobândirea suveranității tehnologice și menținerea poziției de lider industrial a Europei 

necesită proiecte la scară largă de interes strategic care depășesc frontierele și resursele unei 

singure societăți sau ale unui singur stat membru. În acest context, cele trei direcții generale se 

vor completa reciproc prin combinarea expertizei lor privind guvernanța industrială, spațiul și 

apărarea și domenii tehnologice esențiale, cum ar fi calculul de înaltă performanță și informatica 

cuantică, inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologia 5G și tot ce va urma. 

Există deja sinergii fructuoase între industriile creative digitale și industriile tradiționale. 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. Având în vedere importanța sectorului 

audiovizual pentru economia UE (cu o cifră de afaceri de peste 110 miliarde EUR și un milion 

de locuri de muncă), voi face tot posibilul pentru a asigura reușita acestor proiecte.  

În plus, doresc să pun în comun expertiza și resursele din cadrul portofoliului pentru a aborda 

una dintre cele mai mari provocări ale epocii noastre: securitatea cibernetică de pretutindeni. 

Prin stabilirea unei coerențe și a unui scop comun în cadrul celor trei direcții generale vom 

maximiza impactul eforturilor noastre de combatere a amenințărilor cibernetice.  
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În mod similar, doresc o abordare transversală cu privire la IMM-uri. În aceste sens, voi înființa 

un nou grup operativ pentru IMM-uri care să reunească unitățile pentru IMM-uri din cele trei 

direcții generale, având ca scop sprijinirea activității reprezentantului pentru IMM-uri. Un 

domeniu de interes comun va fi acela de a ajuta întreprinderile nou-înființate să se extindă în 

Europa.  

În concluzie, punerea în comun a acestui know-how oferă o oportunitate unică nu numai de a 

îndeplini obiectivele existente, cum ar fi promovarea societăților europene, ci și de a permite 

Comisiei să răspundă mai eficient provocării de a construi un sector industrial durabil și neutru 

din punct de vedere al emisiilor de carbon, în cadrul căruia numai o abordare comună poate 

evita compromisurile celui mai mic numitor comun care ar rezulta din organizarea 

compartimentată actuală.  

 

În plus, cum veți asigura punerea în aplicare deplină și efectivă a legislației existente în 

cadrul portofoliului dumneavoastră, în special în ceea ce privește piața unică digitală? Ce 

mijloace și măsuri concrete veți aplica pentru a asigura punerea în aplicare și asigurarea 

respectării acquis-ului UE de către statele membre? 

O piață unică funcțională este posibilă numai atunci când normele sunt aplicate în mod coerent 

în toate statele membre, indiferent de mărimea lor. Prin urmare, voi prezenta o strategie de 

punere în aplicare și de asigurare a respectării normelor pentru a asigura aplicarea lor deplină 

și efectivă.  

Mă voi baza pe o evaluare atentă a obstacolelor rămase, identificându-le pe cele care au un 

impact deosebit asupra creșterii economice și asupra creării de locuri de muncă. Voi urmări o 

abordare sectorială, concentrând acțiunile de asigurare a respectării normelor asupra domeniilor 

în care vor avea cel mai puternic impact, atât pe plan economic, cât și pe planul reglementării. 

Voi lansa o analiză specifică în fiecare sector, pentru a verifica în mod proactiv dacă legislația 

UE este pusă în aplicare în mod corespunzător de către statele membre, în loc să lansez acțiuni 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pe baza plângerilor individuale primite.  

Intenția mea este de a lucra în parteneriat cu statele membre pentru a asigura aplicarea efectivă 

a legislației UE. Vom acorda prioritate sprijinului acordat de Comisie pentru punerea în aplicare 

corectă a directivelor, prin emiterea de orientări și prin acordarea de asistență autorităților din 

statele membre. Aș dori, de asemenea, să mă bazez și mai mult pe procedurile de notificare ale 

noilor legi ale statelor membre, pentru a asigura punerea în aplicare adecvată și continuă a 

normelor UE existente (de exemplu, în temeiul Directivei privind comerțul electronic sau al 

Directivei privind transparența). Voi lansa un dialog aprofundat cu statele membre înainte ca 

ele să adopte legi care ar putea fragmenta piața unică. Piața unică digitală va fi un domeniu 

prioritar de punere în aplicare. Cele 28 de instrumente legislative recente adoptate ca parte a 

strategiei privind piața unică digitală au potențialul de a fi un factor de schimbare real pentru 

cetățeni și întreprinderi, dar noile norme trebuie să fie puse în aplicare rapid. În strânsă 

colaborare cu autoritățile naționale și cu autoritățile de reglementare, voi efectua o evaluare a 

situației în ceea ce privește punerea în aplicare, voi încuraja schimbul de bune practici și voi 

identifica principalele obstacole care necesită adoptarea de măsuri pentru asigurarea respectării 

legislației. În cazul în care încălcările persistă, nu voi ezita să lansez în mod prioritar acțiuni în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor. 
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Dacă este cazul, la acest proces ar trebui să participe cetățenii, întreprinderile și autoritățile 

publice. Un exemplu în acest sens este directiva recent adoptată privind drepturile de autor pe 

piața unică digitală. Statele membre au început să transpună normele privind drepturile de autor 

și trebuie să ne asigurăm că directiva este aplicată în mod efectiv și uniform în întreaga UE. 

Dialogurile organizate cu părțile interesate le permit acestora să își exprime opiniile cu privire 

la metodele de punere în aplicare. Parlamentul European este implicat în acest proces. În urma 

dialogurilor, Comisia va emite orientări în 2020, astfel cum se prevede în directivă.  

 

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

ceilalți comisari responsabili de domenii de politică având un impact asupra portofoliului 

dumneavoastră, sau care sunt afectate de acesta, și în special cu vicepreședintele executiv 

pentru o Europă pregătită pentru era digitală și cu vicepreședintele executiv pentru o 

economie în serviciul cetățenilor? Cum veți asigura personal buna calitate a propunerilor 

legislative, transparența deplină a activităților de lobby (care vă vizează pe 

dumneavoastră și serviciile dumneavoastră), precum și o consultare coerentă și 

echilibrată a tuturor părților interesate, ținând cont, de asemenea, de necesitatea de a 

efectua evaluări detaliate ale impactului, mai ales în ceea ce privește impactul întregii 

legislații propuse asupra IMM-urilor? 

Voi contribui activ la elaborarea noii strategii industriale și a noii strategii pentru IMM-uri, sub 

îndrumarea comună a vicepreședintelui executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală 

și a vicepreședintelui executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor. În acest mod, ne vom 

asigura că aceste două strategii evită abordările compartimentate și sunt concepute astfel încât 

să aibă un impact real, utilizând toate instrumentele pe care le avem la dispoziție la nivel 

european.  

În ceea ce privește dosarele privind piața unică, în special toate inițiativele digitale anunțate în 

orientările politice ale președintei alese și în scrisoarea mea de misiune, voi lucra sub 

îndrumarea vicepreședintelui executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală. Acesta va 

fi cazul, în special, al actului legislativ privind serviciile digitale și al abordării europene privind 

inteligența artificială.  

De asemenea, intenționez să contribui activ la obiectivul Pactului ecologic, întrucât orice 

transformare ecologică majoră a economiei noastre necesită o schimbare profundă a modului 

în care producem și consumăm. Doresc să mă asigur că Pactul ecologic dispune de un pilon 

industrial puternic și credibil. În privința acestui obiectiv, voi lucra în special cu 

vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic și cu comisarul pentru mediu și oceane. 

Pentru a asigura o abordare coerentă în domeniul apărării, în vederea instituirii unei veritabile 

uniuni a apărării, voi colabora strâns cu Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei. 

Voi lucra, de asemenea, în strânsă coordonare cu diferiți colegi, cu privire la dosare specifice 

și foarte importante:  

- cu privire la semestrul european, voi lucra cu comisarul pentru economie, sub 

coordonarea vicepreședintelui executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor; 

- cu privire la protecția lucrătorilor pe platforme online și la economia socială, cu comisarul 

pentru locuri de muncă; 
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- cu privire la chestiunile legate de serviciile de mass-media audiovizuale și la Planul de 

acțiune pentru educația digitală, cu comisarul pentru inovare și tineret; 

- cu privire la pluralismul mass-mediei și combaterea dezinformării, cu vicepreședintele 

pentru valori și transparență și cu comisarul pentru justiție; 

- cu privire la contracararea amenințărilor hibride, cu comisarul pentru afaceri interne și cu 

vicepreședintele pentru protejarea modului de viață european.  

În sfârșit, în calitate de membru al colegiului, voi contribui activ și voi participa la principiul 

colegialității deciziilor luate de Comisie pentru promovarea interesului general european.  

Intenționez să stabilesc un parteneriat solid cu colegii mei, bazat pe încredere reciprocă, 

deschidere și respect.  

Calitatea legislației, consultarea părților interesate, impactul asupra IMM-urilor, 

transparența 

Îmi exprim convingerea fermă că orice act legislativ trebuie să se bazeze pe o analiză 

aprofundată a impactului său potențial și să fie proporțional cu obiectivul urmărit. Prin urmare, 

mă voi asigura că orice act legislativ pe care îl prezint se bazează pe o evaluare solidă a 

impactului, care să permită evaluarea deficiențelor mediului de reglementare actual, prezentând 

mai multe opțiuni și o analiză atentă și detaliată a impactului legislației, în special asupra IMM-

urilor. Trebuie să depunem eforturi susținute pentru a evita impunerea unor sarcini 

disproporționate asupra IMM-urilor. Prin urmare, mă voi asigura că serviciile pe care le voi 

coordona vor aplica principiile testului IMM atunci când vor efectua evaluări ale impactului. 

Voi utiliza, de asemenea, toate canalele pentru a primi observații direct de la IMM-uri. 

Mă voi asigura că voi oferi tuturor părților interesate posibilitatea de a-și exprima opiniile prin 

consultări aprofundate. Nicio parte interesată nu va avea o poziție privilegiată sau un acces 

privilegiat. Mă voi asigura că diferitele puncte de vedere și perspective sunt ascultate și luate în 

considerare în procesul de pregătire a propunerilor Comisiei: industria și IMM-urile din diferite 

sectoare și regiuni, partenerii sociali și, bineînțeles, organizațiile societății civile. Având în 

vedere diversitatea Europei, acesta este un element esențial pentru elaborarea de politici 

adecvate.  

Aș dori, de asemenea, să pot consulta în mod regulat deputații în Parlamentul European și 

reprezentanții statelor membre.  

În ceea ce privește aspectul esențial al transparenței, serviciile mele și eu însumi vom respecta 

cu fermitate normele privind transparența și vom utiliza registrul de transparență în 

conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei atunci când vom fi consultați de către orice 

parte interesată. 

 

Cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, cooperarea consolidată cu 

Comisia ITRE? Ce măsuri concrete veți lua pentru a vă asigura că Comisia ITRE 

primește, în timp util și în mod proactiv, aceleași informații ca și Consiliul și statele 

membre în ceea ce privește inițiativele legislative planificate sau alte inițiative majore? 

Cum veți facilita examinarea de către Comisia ITRE a procedurilor legislative și 

nelegislative, furnizând într-un stadiu incipient toate informațiile necesare referitoare la 
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pregătirea actelor legislative, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, și cum 

veți facilita monitorizarea punerii lor în aplicare? Cum intenționați să vă asigurați că 

ITRE este informată și implicată în mod corespunzător în legătură cu orice acorduri 

internaționale în domeniul dumneavoastră de politică? 

Sunt conștient de importanța încrederii, cooperării și transparenței între Comisia Europeană și 

colegiuitorii din Parlamentul European și Consiliu. Cred cu tărie că servim cel mai bine 

interesele cetățenilor europeni atunci când lucrăm cu toții în acest spirit.  

În mod evident, această cooperare funcționează cel mai bine dacă începe într-o etapă incipientă 

a procesului legislativ. Doresc să colaborez cu Parlamentul European și cu comisiile sale încă 

de la început. Voi avea aceeași abordare cu privire la fiecare dosar, legislativ sau fără caracter 

legislativ, cu privire la elaborarea de politici și la dialogul politic. Voi fi bucuros să particip 

periodic la reuniunile comisiilor și mă voi asigura că toate comisiile parlamentare relevante sunt 

implicate în orice acțiune majoră aflată în responsabilitatea mea. 

Voi fi în contact periodic cu membrii comisiilor, în special cu coordonatorii și raportorii pentru 

fiecare dosar în parte. Aștept cu interes să colaborez îndeaproape cu dumneavoastră, într-un 

spirit de deschidere și flexibilitate, pentru a concepe, a dezvolta și a aproba politicile și 

strategiile de care avem nevoie în viitor. Mă voi asigura, de asemenea, că serviciile pe care le 

conduc din cadrul direcțiilor generale relevante vor manifesta aceeași deschidere și 

disponibilitate.  

 

Întrebări adresate de Comisia  

pentru piața internă și protecția consumatorilor 

Fragmentarea pieței interne creează provocări atât pentru consumatori, cât și pentru 

întreprinderi. Ce măsuri/instrumente pe termen lung veți propune pentru a consolida 

piața internă și pentru a vă asigura că normele existente sunt puse în aplicare și respectate 

în mod corespunzător și în timp util, sprijinind competitivitatea întreprinderilor europene 

și aducând beneficii concrete consumatorilor? Având în vedere necesitatea de a asigura 

un echilibru între protecția consumatorilor și simplificările pentru întreprinderi, cum ați 

aborda complexitatea în materie de reglementare și barierele naționale nejustificate, 

normative sau de altă natură, de pe piața internă? 

Piața unică, în toate dimensiunile sale, joacă un rol esențial în garantarea faptului că economia 

funcționează pentru toată lumea: pentru întreprinderi, consumatori și lucrători. Aceasta este una 

dintre cele mai remarcabile realizări ale integrării europene. Cu cât funcționează mai bine piața 

unică, cu atât are mai mult de câștigat Europa. Cu toate acestea, piața unică nu este încă pe 

deplin integrată. 

Prin urmare, mă voi asigura că normele europene comune sunt puse în aplicare și aplicate în 

mod consecvent, nu numai pentru că le-am stabilit de comun acord, ci și pentru că eu cred cu 

fermitate în principiul pieței unice. Nu voi ezita să asigur respectarea legislației UE, cu aceeași 

determinare pentru toate statele membre, indiferent dacă sunt mari sau mici, indiferent de 

regiunea în care se află - est, vest, nord sau sud - pentru a contracara fragmentarea tot mai 

pronunțată care a putut fi observată în anumite domenii importante ale pieței unice în ultimii 

ani. Doresc să contribui cu o viziune și cu energie pentru a avansa din nou împreună, în loc să 

ne îndepărtăm unii de alții. 
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Obiectivele mele de îmbunătățire a abordării privind asigurarea respectării legii sunt 

următoarele: 

 definirea unor priorități sectoriale privind asigurarea respectării legii care au cel mai 

mare impact asupra întreprinderilor și cetățenilor noștri;  

 consolidarea instrumentelor de soluționare a problemelor, pe baza cooperării dintre 

statele membre și Comisie, cum ar fi rețeaua SOLVIT; 

 accelerarea tratării de către Comisie a procedurilor de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor;  

 prezentarea, împreună cu colegii relevanți, a unui plan de acțiune privind asigurarea 

respectării legislației privind piața unică, identificând obstacolele care dăunează cel mai 

mult economiilor noastre; și  

 colaborarea cu statele membre pentru a asigura faptul că acestea își notifică normele 

tehnice în aceeași măsură. 

Voi depune, de asemenea, eforturi pentru îmbunătățirea sistemelor noastre de supraveghere a 

pieței și de recunoaștere reciprocă, după cum precizez în răspunsul următor.  

Pentru a îmbunătăți funcționarea efectivă a pieței unice pe teren, voi extinde accesul la 

informații și consilierea pentru cetățeni și întreprinderi. Portalul „Europa ta” va sta la baza unui 

portal digital unic. De asemenea, voi consolida și mai mult cooperarea dintre administrațiile 

naționale prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI). Actualizarea în curs 

a tabloului de bord al pieței unice va consolida, de asemenea, monitorizarea și analiza 

comparativă a performanței statelor membre, ceea ce va stimula emulația între state și va sprijini 

luarea de decizii pe baza unor elemente concrete. Voi continua să lucrez cu toți colegii mei 

implicați în semestrul european, ca o modalitate de a pune în aplicare principiile pieței unice.  

În acest sens, va fi esențial să asigurăm un just echilibru între protejarea consumatorilor și 

simplificările acordate întreprinderilor. Existența unor norme eficace și eficiente sporește 

încrederea consumatorilor și ajută întreprinderile să își vândă produsele și serviciile. Aștept cu 

interes să colaborez îndeaproape cu alți membri ai colegiului, în special cu comisarul pentru 

justiție, pentru a asigura coordonarea necesară între serviciile noastre. 

 

Ce măsuri prevedeți în domeniul liberei circulații a mărfurilor, ținând cont și de legislația 

recent adoptată privind recunoașterea reciprocă și supravegherea pieței produselor? În 

acest sens, care sunt planurile dumneavoastră pentru a vă asigura că legislația UE privind 

mărfurile este adecvată pentru era digitală, pentru a valorifica beneficiile și a aborda 

provocările create de progresul tehnic în domeniul digitalizării, cum ar fi cele legate de 

inteligența artificială, prevenind, totodată, circulația pe piața UE a produselor 

neconforme sau nesigure, oferind consumatorilor informații detaliate în acest sens și 

asigurând condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi? 

Regulamentul privind recunoașterea reciprocă va garanta faptul că întreprinderile și 

consumatorii vor putea avea cu ușurință acces la informațiile relevante privind normele 

naționale aplicabile produselor și privind procedurile de care dispun dacă normele lor naționale 
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sunt divergente. Voi propune statelor membre să instituie parteneriate la nivel guvernamental 

care să permită recunoașterea reciprocă de facto în anumite sectoare: dacă un produs este 

considerat conform într-un stat membru, acesta va fi automat recunoscut și în alt stat membru. 

Acest lucru va stimula comerțul și creșterea economică în domeniile în care nu există 

armonizare la nivelul UE.  

Regulamentul privind supravegherea pieței și conformitatea produselor îmbunătățește măsurile 

de asigurare a respectării legislației, abordând problema produselor vândute online și asigurând 

o mai bună cooperare între autoritățile de aplicare a legii. Voi aborda problema bunurilor 

neconforme. Produsele neconforme sunt periculoase pentru consumatori, dar subminează, de 

asemenea, condițiile de concurență echitabile pentru întreprinderi, oferind avantaje competitive 

întreprinderilor care nu respectă normele. În 2017, 32 % din jucării și 58 % din produsele 

electronice care au fost inspectate nu au îndeplinit cerințele UE privind siguranța sau informarea 

consumatorilor. Pentru a aborda aceste aspecte, propunerea Comisiei referitoare la un program 

privind piața unică prevede, în special, acordarea unei atenții sporite activităților de 

supraveghere a pieței. De asemenea, sunt convins că instituirea rețelei UE pentru conformitatea 

produselor se va dovedi a fi benefică.  

Această rețea: 

 va elabora metodologii comune bazate pe riscuri pentru identificarea produselor 

neconforme; 

 va lansa acțiuni colective ale autorităților de supraveghere a pieței din UE; 

 va asigura o mai bună cooperare cu autoritățile vamale și cu porturile pentru a ne 

proteja mai bine împotriva produselor neconforme care provin din țări terțe; și 

 va identifica toate laboratoarele europene existente pentru încercarea produselor, 

pentru a spori sinergiile.  

În plus, trebuie revizuite mai multe aspecte ale cadrului legislativ privind libera circulație a 

mărfurilor în ceea ce privește digitalizarea. Linia de demarcație dintre produse, servicii și soluții 

digitale se estompează din ce în ce mai mult. Acest lucru are, de asemenea, consecințe asupra 

comerțului în cadrul pieței unice. Implementarea inteligenței artificiale în toate sectoarele va 

avea un impact profund asupra economiei și societății noastre. În primele 100 de zile de la 

preluarea mandatului de către noua Comisie, împreună cu vicepreședintele executiv pentru o 

Europă pregătită pentru era digitală, voi conduce lucrările privind propunerile referitoare la o 

abordare europeană comună cu privire la inteligența artificială.  

Voi duce mai departe inițiativele lansate în temeiul Legii privind securitatea cibernetică și voi 

implementa sisteme de certificare a securității cibernetice în domenii prioritare precum 5G, 

tehnologiile de cloud și dispozitivele conectate. În conformitate cu dispozițiile Legii privind 

securitatea cibernetică și în cooperare cu ENISA și cu statele membre, voi examina necesitatea 

certificării obligatorii pentru anumite categorii de produse TIC în timp util. 

Va trebui să reexaminăm acquis-ul actual și să-l adaptăm, dacă este necesar. Directiva privind 

echipamentele tehnice reprezintă legislația europeană de bază pentru siguranța, de exemplu, a 

roboților sau a imprimantelor 3D. Doresc să supraveghez reexaminarea acestei directive pentru 

a o adapta la inteligența artificială, la internetul obiectelor și la noua generație de roboți. În plus, 

ar trebui să folosim Directiva privind echipamentele radio pentru a consolida normele 
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obligatorii (protecția vieții private, protecția împotriva fraudelor, încărcarea de programe 

informatice) privind introducerea pe piață a unei game largi de produse conectate wireless, 

inclusiv dispozitivele wireless pentru internetul obiectelor.  

Orice inițiative legislative în acest domeniu vor fi precedate de o analiză solidă bazată pe 

elemente concrete și de un dialog incluziv cu părțile interesate. Voi analiza cu atenție impactul 

unor astfel de inițiative în toate domeniile și mă voi asigura că noile norme sunt clar orientate, 

proporționale și ușor de respectat, fără a crea birocrație inutilă. 

Ce inițiative politice concrete și măsuri de punere în aplicare veți propune pentru a 

îmbunătăți piața unică a serviciilor, inclusiv a serviciilor și calificărilor profesionale, a 

serviciilor economiei colaborative, a serviciilor și achizițiilor publice, în special având în 

vedere oportunitățile oferite de tehnologiile digitale, pentru a reduce sarcina 

administrativă nejustificată, a promova antreprenoriatul și a face sectorul european al 

serviciilor competitiv la nivel mondial în următoarele decenii? Dat fiind că 

productivitatea și creșterea economică europeană sunt strâns legate de sectorul 

serviciilor, ce acțiuni ambițioase veți întreprinde pentru a promova libera circulație a 

serviciilor digitale și dezvoltarea unor servicii fiabile bazate pe IA? 

Serviciile constituie, fără îndoială, cea mai mare parte a economiei în toate statele membre. În 

UE, sectorul serviciilor reprezintă aproximativ 70 % din PIB și din locurile de muncă. Însă piața 

unică a serviciilor nu funcționează așa cum ar trebui. Vreau ca această situație să se schimbe. 

Intenționez să institui și să aprofundez un parteneriat cu statele membre, pentru a mă asigura că 

normele existente sunt aplicate în mod corespunzător. Dispunem deja de instrumente 

legislative, în special de Directiva privind serviciile. Voi pune accentul pe asigurarea respectării 

și pe aplicarea acestora. Voi analiza noi modalități de realizare a acestui obiectiv, de exemplu 

prin instituirea unei rețele europene de autorități naționale responsabile cu piața unică. Acest 

lucru va consolida dialogul și parteneriatul dintre nivelul european și cel național, asigurând, în 

același timp, o mai bună înțelegere și aplicare a normelor. 

Mă voi asigura că instrumentele în vigoare precum Regulamentul privind portalul digital unic, 

Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale și Directiva privind efectuarea unui 

test de proporționalitate sunt puse în aplicare în mod ambițios. Din nou, deși transpunerea este 

obligația principală a statelor membre, acest lucru se bazează pe parteneriatul existent pe care 

Comisia îl are cu acestea. Voi acorda o atenție deosebită modului în care are loc acest lucru, 

pentru a asigura o competitivitate sporită a furnizorilor de servicii din UE. De asemenea, voi 

asigura adaptarea la cele mai recente evoluții economice și tehnologice a cardului profesional 

european, o procedură complet electronică pentru recunoașterea transfrontalieră a calificărilor 

profesionale. Dat fiind că recunoașterea se aplică în prezent unui număr limitat de profesii, 

doresc să extind aplicarea acesteia.  

Cumpărarea și vânzarea de servicii și bunuri prin intermediul platformelor online a devenit o 

componentă-cheie a economiei UE. Peste un milion de întreprinderi derulează tranzacții 

comerciale prin intermediul platformelor online. Sunt pe deplin conștient de faptul că trebuie 

să ne asigurăm că întreprinderi de mari dimensiuni acționează în mod echitabil și că nu cad 

pradă tentației de a exploata dependența crescândă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 

de serviciile lor. Regulamentul privind relațiile dintre platforme și întreprinderi, adoptat recent, 

este primul regulament global de reglementare a platformelor online de acest tip și reprezintă 

un pas esențial în acest sens. Prioritatea noastră va fi asigurarea respectării acestor norme în 
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mod efectiv, monitorizarea continuă a acestui sector și evaluarea unor posibile acțiuni 

suplimentare în special în ceea ce privește cele mai mari platforme care operează în UE.  

În unele cazuri, este necesară o nouă legislație pentru consolidarea pieței unice. Voi prezenta 

noi norme adecvate pentru era digitală în domeniul serviciilor digitale și al inteligenței 

artificiale.  

Prin actul legislativ privind serviciile digitale, intenționez să institui un cadru de reglementare 

mai solid și mai coerent în ceea ce privește furnizarea de servicii digitale, incluzând platformele 

online. Actul legislativ va sprijini întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de 

extindere din Europa, va deschide piața unică pentru întreprinderile inovatoare, va proteja 

cetățenii și le va proteja drepturile, nu în ultimul rând libertatea lor de exprimare, și va crea un 

sistem eficace de supraveghere, cooperare și asigurare a respectării normelor.  

Aceste norme vor completa progresele deja realizate în vederea combaterii anumitor tipuri de 

conținuturi ilegale prin instrumente juridice specifice (de exemplu, Directiva privind drepturile 

de autor pe piața unică digitală, Directiva modificată a serviciilor mass-media audiovizuale, 

Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor 

și a pornografiei infantile, propunerea de regulament privind conținutul online cu caracter 

terorist), precum și prin acțiuni de sprijin, cum ar fi coduri de conduită și alte forme de cooperare 

voluntară. Pregătirea actului legislativ se va baza pe o analiză solidă și pe un dialog incluziv cu 

părțile interesate. 

Trebuie, de asemenea, să reflectăm în continuare asupra modului optim de abordare a altor 

provocări emergente legate de economia platformelor, cum ar fi condițiile de muncă ale 

lucrătorilor pe platforme online sau preocupările legate de platformele economiei colaborative. 

Serviciile furnizate prin intermediul platformelor online au oferit noi oportunități pentru forța 

de muncă, cum ar fi flexibilitatea timpului de lucru, dar există incertitudini din ce în ce mai 

mari cu privire la o serie de aspecte, inclusiv cu privire la statutul lor profesional, condițiile de 

muncă, accesul la protecție socială și accesul la reprezentare și la negocieri colective. În strânsă 

cooperare cu comisarul desemnat pentru ocuparea forței de muncă, voi contribui la găsirea unor 

modalități de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale lucrătorilor de pe platforme online. Voi 

efectua o analiză pentru a stabili în ce domenii instrumentele pieței unice ar putea fi utilizate în 

acest scop. 

După cum am explicat în primul meu răspuns, sub îndrumarea vicepreședintelui executiv pentru 

o Europă pregătită pentru era digitală, voi conduce lucrările privind propunerile referitoare la o 

abordare europeană comună cu privire la inteligența artificială. Cadrul de reglementare privind 

inteligența artificială trebuie să garanteze faptul că dezvoltarea și implementarea sistemelor de 

inteligență artificială în produse și servicii se realizează cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale înscrise în acquis-ul UE și că dispozițiile sale permit funcționarea demnă de 

încredere (din punct de vedere juridic, etic și al robusteții) a acestor sisteme pe piața unică. 

Acest cadru va consolida și va completa ansamblul legislației existente privind siguranța și 

răspunderea. Este esențial ca politica europeană în domeniul inteligenței artificiale să prevină 

orice abordare fragmentată care ar fi problematică din punctul de vedere al pieței unice. 

În ceea ce privește achizițiile publice, voi lua în considerare posibilitatea de a propune crearea 

unui vehicul specific pentru transformarea digitală a achizițiilor publice, pentru a sprijini statele 

membre în patru domenii: i) digitalizarea completă a ciclului de viață al achizițiilor publice; ii) 

experimentarea unor noi soluții bazate pe inteligența artificială pentru a permite, în special, 

automatizarea procedurilor de achiziții publice; (iii) promovarea colectării și analizei datelor; 
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și iv) creșterea gradului de alfabetizare digitală a cumpărătorilor. Voi propune, de asemenea, 

noi inițiative, în cooperare cu statele membre, cu scopul de a garanta reziliența la efectele 

schimbărilor climatice a proiectelor de infrastructură publică de mari dimensiuni și de a facilita 

achizițiile bazate pe cooperare în domeniul climei și al mediului. Achizitorii publici ar trebui 

să își folosească puterea de piață în mod strategic pentru a modela industria și a asigura 

dezvoltarea de soluții inovatoare.  

Acțiunile din aceste patru domenii vor facilita accesul la achizițiile publice grație unei 

transparențe sporite pentru toate părțile interesate. Procesele simplificate vor aduce beneficii în 

special IMM-urilor, întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere și 

întreprinderilor sociale. Noile instrumente vor spori concurența în domeniul achizițiilor publice, 

vor oferi oportunități întreprinderilor și vor oferi achizitorilor publici posibilitatea de a alege. 

Voi facilita în special achizițiile transfrontaliere în regiunile de frontieră. Atât într-un context 

multilateral, cât și într-un context bilateral și în strânsă cooperare cu comisarul pentru comerț, 

voi promova soluțiile europene ca standarde internaționale. Soluțiile precum e-Certis sporesc 

transparența și certitudinea juridică și vor garanta faptul că întreprinderile europene vor fi în 

măsură să concureze în condiții similare cu concurenții lor. 


