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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/43/11.05.2020 
 
 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –  
O nouă Strategie industrială pentru Europa 

 
COM (2020) 102  

 
 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 04.05.2020, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu,  Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM (2020)102. 
 

Comisia Europeană a lansat o nouă strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și 
competitivă la nivel mondial. 

Pachetul privind politica industrială include următoarele inițiative: 

• nouă Strategie industrială  
• nouă Strategie pentru IMM-uri  
• piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor 

 
O nouă Strategie industrială pentru Europa 
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Pentru a susține poziția de lider a Europei în sectorul industrial, o nouă Strategie industrială 
va contribui la îndeplinirea a trei priorități-cheie: menținerea competitivității industriei europene 
la nivel mondial și a unor condiții de concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel 
mondial, asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 și conturarea viitorului digital al 
Europei. 

Strategia stabilește principalii factori ai transformării industriale a Europei și propune un 
set cuprinzător de acțiuni viitoare, printre care se numără: 

• un Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală menit să sprijine suveranitatea 
tehnologică, să promoveze condiții de concurență echitabile la nivel mondial, să combată 
mai bine furtul de proprietate intelectuală și să adapteze cadrul juridic la tranziția verde și 
digitală; 

• revizuirea în curs a normelor UE în materie de concurență, inclusiv evaluarea în curs a 
procedurilor de control al concentrărilor economice și verificarea adecvării orientărilor 
privind ajutoarele de stat, va permite să se dispună de norme adecvate pentru o economie 
care evoluează rapid, care are un caracter digital din ce în ce mai accentuat și care trebuie 
să devină mai verde și mai circulară; 

• până la jumătatea anului 2020 Comisia va adopta o carte albă care va aborda efectele de 
denaturare cauzate de subvențiile străine pe piața unică, precum și accesul întreprinderilor 
din țări terțe la procedurile de achiziții publice din UE și la fondurile acordate de UE. 
Problema legată de subvențiile străine va fi abordată într-o propunere de instrument juridic 
în 2021. Aceste lucrări vor merge mână în mână cu eforturile în curs de consolidare a 
normelor mondiale privind subvențiile industriale depuse în cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului, precum și cu acțiunile de combatere a lipsei accesului reciproc la procedurile 
de achiziții publice din țările terțe; 

• măsuri cuprinzătoare de modernizare și de decarbonizare a industriilor mari consumatoare 
de energie, de sprijinire a sectoarelor durabile și de mobilitate inteligentă, de promovare a 
eficienței energetice și de asigurare a unei aprovizionări suficiente și constante cu energie 
din surse cu emisii de CO2 reduse la prețuri competitive; 

• consolidarea autonomiei industriale și strategice a Europei prin asigurarea aprovizionării 
cu materii prime critice, prin intermediul unui Plan de acțiune privind materiile prime 
critice, și cu medicamente, pe baza unei noi Strategii a UE privind produsele farmaceutice, 
precum și prin sprijinirea dezvoltării infrastructurilor digitale strategice și a tehnologiilor 
generice esențiale; 

• o alianță pentru hidrogen curat, menită să accelereze decarbonizarea industriei și să 
mențină poziția de lider în sectorul industrial, urmată de alianțe pentru industriile cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, pentru tehnologiile și platformele cloud în domeniul 
industrial și, respectiv, pentru materiile prime; 

• noi acte legislative și orientări cu privire la achizițiile publice verzi; 
• un accent sporit pe inovare, investiții și competențe. 
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Pentru că sectorul digital poate contribui semnificativ la productivitatea industriei, 
sprijinind decarbonizarea și oferind soluții tehnologice curate, Uniunea va continua să consolideze 
piața unică digitală, susținând investițiile în cercetare și utilizarea tehnologiei în domenii precum 
inteligența artificială ori analiza datelor. Pe de altă parte, transformarea industriei UE nu poate 
avea loc fără asigurarea respectării la toate nivelurile a reglementărilor pieței unice. În acest sens, 
Comisia a adoptat concomitent cu această comunicare și un plan de acțiune ce vizează asigurarea 
respectării normelor privind piața unică, urmărind în același timp eliminarea barierelor cu care se 
confruntă întreprinderile, revizuirea cadrului de concurență al UE, revizuirea normelor privind 
siguranța produselor, punerea în aplicare a Strategiei europene privind datele și adoptarea actului 
legislativ privind serviciile digitale.  

Pe lângă stabilirea unui set cuprinzător de acțiuni, atât la nivel orizontal, cât și pentru tehnologii 
specifice, Comisia va analiza în mod sistematic riscurile și nevoile diferitelor ecosisteme 
industriale. În cadrul acestei analize, Comisia va colabora strâns cu un Forum industrial deschis și 
incluziv, care urmează să fie înființat până în septembrie 2020. Din cadrul forumului vor face parte 
reprezentanți ai industriei, inclusiv IMM-uri, întreprinderi mari, parteneri sociali, cercetători, 
precum și reprezentanți ai statelor membre și ai instituțiilor UE. Atunci când va fi necesar, experți 
din sectoare specifice vor fi invitați să își împărtășească cunoștințele. Zilele industriei, organizate 
în fiecare an de Comisie, vor continua să reunească toți actorii relevanți. 

Comisia va depune eforturi pentru a spori asumarea politică a strategiei, sugerând analizarea 
situației în mod curent în cadrul Consiliului Competitivitate și al Parlamentului European. Acest 
lucru se va realiza pe baza unei monitorizări regulate a punerii în aplicare a strategiei și a analizei 
unui set de indicatori-cheie de performanță.   

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa în ședința 
din 11 mai 2020. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (9 
voturi pentru) să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 

PREȘEDINTE 
Cornel Zainea 


