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1. Data adoptării: 10.03.2020; responsabil: DG Piață internă, industrie, antreprenoriat 

și IMM-uri 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O 

nouă Strategie industrială pentru Europa 

3. Date de identificare: COM(2020)102 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: în Parlamentul European, comisia competentă cu 

adoptarea unui raport este Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). 

Potrivit calendarului provizoriu, Consiliul Competitivitate (Piață Internă, Industrie, 

Cercetare și Spațiu) va adopta concluzii cu privire la strategia industrială la reuniunea din 

28-29 mai 2020.  

La Comitetul Economic și Social European avizul privind strategia industrială este în 

curs de elaborare. Este indicată data de 15 iulie pentru ședința plenară în care se va 

discuta COM(2020)102. 

6. Alte informații: la 26 februarie 2020, Comisia a publicat o informare cu privire la 

impactul pandemiei de COVID-19 asupra industriei UE, pe care a transmis-o Consiliului 

Competitivitate din 27 februarie 2020.   

 

I. Context  

 

Actuala strategie a Comisiei Europene privind industria nu este o idee nouă, ci ea 

continuă și dezvoltă mare parte din lucrările anterioare, desfășurate în cadrul instituțiilor 

UE, pe baza unei comunicări a Comisiei Europene din septembrie 2017, cu titlul 

Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă. O strategie reînnoită 

privind politica industrială a UE (COM(2017)479). Statele membre reunite în Consiliul 

UE au salutat atunci inițiativa Comisiei, considerând-o un semnal important și un prim 

pas util către elaborarea unei strategii industriale a UE orientate către viitor.  

În acest context, Consiliul a subliniat că industria Uniunii Europene trebuie să profite 

la maximum de avantajele create de digitalizare, de investițiile în cercetare și dezvoltare, 

de inovarea în direcția unor tehnologii sigure și durabile, asigurându-se în aceleași timp 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15261-2019-INIT/en/pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-strategy
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6333-2020-INIT/en/pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170479.do#dossier-COM20170479
https://ec.europa.eu/commission/news/new-industrial-policy-strategy-2017-sep-18_en
https://ec.europa.eu/commission/news/new-industrial-policy-strategy-2017-sep-18_en
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că dispune de competențe adecvate. Mai mult, statele membre au solicitat Comisiei să 

dezvolte în continuare o strategie industrială cuprinzătoare, care să includă obiective și 

indicatori strategici pe termen mediu și lung, precum și un plan de acțiune cu măsuri 

concrete.  

Consiliul Competitivitate din martie 2018 a considerat politica industrială un 

catalizator important pentru productivitate, creștere, inovare și ocuparea forței de muncă 

și o piatră de temelie pentru prosperitatea economică a Uniunii, motiv pentru care a 

solicitat din nou Comisiei să elaboreze o strategie în acest domeniu. Consiliul a propus ca 

această strategie să țină seama de aprovizionarea durabilă cu materii prime, de politica 

UE în domeniul climei, de costurile energetice ridicate și de prevenirea unor dezavantaje 

concurențiale semnificative la nivel internațional, în special pentru industriile 

energointensive. 

În septembrie 2018, același Consiliu s-a reunit informal pentru a regândi industria 

europeană.  În acest cadru, miniștrii au convenit că noua strategie industrială post 2030 ar 

trebui să țină seama de trei aspecte importante: stimularea și consolidarea capacității de 

inovare; utilizarea întregului potențial al digitalizării și inteligenței artificiale și asigurarea 

competențelor de înaltă calificare. Pentru acestea, au fost propuse o serie de măsuri, între 

care: sporirea investițiilor publice și private care stimulează creșterea, inclusiv a cercetării 

și dezvoltării, precum și a infrastructurii digitale; sprijinirea parteneriatelor public-private 

pentru finanțarea consolidată a subiectelor strategice; sprijinirea dezvoltării unor noi 

proiecte importante de interes european comun; realizarea unui spațiu european comun al 

datelor; reorientarea serviciilor din sectorul public către domeniul digital și al inteligenței 

artificiale; educarea IMM-urilor și a corporațiilor cu privire la inteligența artificială; 

construirea de ecosisteme și rețele în domeniul inteligenței artificiale; asigurarea unor 

condiții corecte ale cadrului etic și de reglementare pentru digitalizare și inteligența 

artificială; includerea competențelor tehnice și practice în programele de educație; 

sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții.  

Drept urmare, în noiembrie 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind o viitoare 

strategie pentru politica industrială a UE, punând accent pe consolidarea competitivității, 

sincronizarea cu politicile din domeniul energiei și mediului și valorificarea optimă a 

oportunităților rezultate din trecerea la tehnologii inovatoare, sigure și durabile și la o 

economie circulară și cu emisii reduse de carbon. De asemenea, s-a arătat că politica 

industrială trebuie integrată în toate inițiativele strategice ale UE, trebuie creat un 

mecanism de monitorizare a aplicării strategiei, dar și o structură de guvernanță la nivel 

înalt, cu rol în proiectarea, aplicarea și monitorizarea strategiei. 

Consiliul European din 21-22 martie 2019 a abordat, între altele, problematica 

creșterii economice, a competitivității și locurilor de muncă, arătând că o bază economică 

solidă este cheia pentru o Uniune prosperă și competitivă. În vederea acestui obiectiv, 

Consiliul European a invitat Uniunea și statele membre să ia măsuri într-o serie de 

direcții, precum: aprofundarea și consolidarea pieței unice; dezvoltarea unei economii 

digitale competitive, sigure și etice; intensificarea investițiilor în cercetare și inovare; 

asigurarea concurenței loiale în cadrul pieței unice; promovarea valorilor UE în cadrul 

relațiilor comerciale internaționale și combaterea practicilor neloiale ale statelor terțe. În 

același timp, Comisia Europeană a fost invitată, ca până la sfârșitul anului 2019 să adopte 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/12/eu-industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions/
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-16-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--Internal-market-and-industry-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-16-Informal-meeting-of-competitiveness-ministers--Internal-market-and-industry-.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14221-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14221-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
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o viziune pe termen lung privind viitorul industriei UE, împreună cu măsuri concrete de 

punere în aplicare și ținând seama de toate domeniile de politică relevante. 

În timpul Președinției române a Consiliului UE, Consiliul Competitivitate, reunit la 

27-28 mai 2019, a adoptat la rându-i concluzii cu titlul O strategie pentru politica 

industrială a UE: o viziune pentru 2030. Cu acest prilej, statele membre au evidențiat 

rolul esențial al industriei în dezvoltarea economică în ansamblu și ocuparea forței de 

muncă, insistând asupra necesității stabilirii unei legături mai strânse între politica 

industrială, politica privind piața unică, politica de cercetare și inovare, digitalizare și 

politica de mediu. În acest cadru, Consiliul a solicitat în mod special: prevenirea și 

eliminarea sarcinilor inutile și a tuturor barierelor nejustificate, tehnice și de altă natură, 

de pe piața unică; acordarea de sprijin suplimentar pentru punerea în aplicare a strategiei 

de digitalizare a industriei europene și a inteligenței artificiale; instituirea de măsuri 

pentru a spori rezerva de talente a Europei și pentru a se asigura disponibilitatea 

competențelor necesare pentru consolidarea competitivității industriale a UE.  

II. Prezentarea comunicării 

 

Documentul începe prin a reliefa importanța sectorului industrial, în general, pentru 

dinamica economiei Uniunii Europene, dar și necesitatea adaptării continue a acestuia la 

noile evoluții, mai cu seamă acelea privind tranziția către neutralitatea climatică și 

digitalizarea.  

În acest context, Comisia Europeană aduce în discuție conceptul de „suveranitate a 

Europei”, pe care îl leagă de nevoia ocrotirii valorilor comune și instituirea condițiilor de 

concurență echitabilă, aspecte care se pot înfăptui și prin capacitatea de inovare a 

sectoarelor industriale.   

Noua strategie industrială propusă de Comisie este definită ca fiind „antreprenorială”, 

prezintă ceea ce se dorește a se realiza până în 2030 și dincolo de această dată și are în 

vedere elaborarea unor soluții în comun cu sectoarele industriale și cu partenerii sociali.  

Statisticile arată că industria Uniunii reprezintă peste 20 % din economia UE și asigură 

locuri de muncă pentru aproximativ 35 de milioane de persoane.  

Avantajele industriei UE ar fi, în opinia Comisiei, respectarea unor standarde 

înalte de muncă, sociale și de mediu, precum și capacitatea inovatoare a unor sectoare, 

însă se arată că, pentru a rămâne competitivă la nivel mondial, este nevoie de ecologizare 

și digitalizare, în paralel cu punerea în aplicare a pilonului drepturilor sociale.    

Pe de altă parte, în privința concurenței la nivel global sunt invocate dificultățile 

cu care se confruntă sistemul bazat pe norme (implicit și al UE), în măsura în care apar 

parteneri noi care joacă după reguli noi; din această perspectivă Uniunea susține în 

continuare rolul Organizației Mondiale a Comerțului și sistemul multilateral bazat pe 

norme, favorizând comerțul liber și echitabil cu parteneri din întreaga lume.    

Noua strategie de creștere a Uniunii este strict legată de pactul ecologic 

european și de obiectivul acestuia ca, până în 2050, Europa să devină primul continent 

neutru din punct de vedere climatic. În acest cadru, un rol esențial ar reveni sectoarelor 

industriale mari consumatoare de energie, care ar trebui să reducă amprenta de carbon și 

să adopte soluții tehnologice curate, pe baza unor politici de sprijinire din partea UE, a 

statelor membre, dar și pe baza eforturilor sectorului privat.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9706-2019-INIT/ro/pdf
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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 o ri analiza datelor.  

Pe de altă parte, se arată că 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.   

 

De asemenea, pentru păstrarea unor condiții de concurență echitabile la nivel 

mondial, Uniunea este hotărâtă să-și valorifice mecanismele de apărare comercială, 

consolidând instrumentele antisubvenții, adoptând rapid instrumentul pentru achiziții 

publice internaționale, promovând dispozițiile Acordului de la Paris în viitoarele acorduri 

comerciale și instituind controale vamale consolidate.  

Alte măsuri pe care Uniunea le preconizează pentru susținerea industriei în 

procesul de tranziție către neutralitatea climatică: sprijinirea producției nepoluante a 

oțelului; încurajarea inovării în domeniul substanțelor chimice; promovarea eficienței 

energetice și a durabilității de  mediu în domeniul construcțiilor; instituirea de mecanisme 

financiare pentru susținerea regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon.  

Pentru reducerea emisiilor în toate sectoarele industriei, Comisia propune ca 

eficiența energetică să fie primordială, să fie încurajate investițiile în tehnologii de 

producție cu emisii scăzute, îmbunătățirea conectării sistemelor de energie electrică și, pe 

cale de consecință și a securității energetice. În acest context, Comisia își va prezenta 

„viziunea privind hidrogenul curat”. În aceleași timp, Comisia se angajează să 

acționeze pentru combaterea relocării emisiilor, propunând, în 2021, un mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon.  

 

Un alt obiectiv al strategiei propuse se referă la realizarea unei „economii mai 

circulare”, ceea ce presupune revoluționarea modului de în care sunt proiectate, 

realizate, utilizate și apoi eliminate lucrurile. Impactul se va răsfrânge asupra mediului 

(un mediu cai curat), asupra concurenței (se reduce concurența pentru resursele limitate și 

costurile de producție), dar și asupra locurilor de muncă (se estimează o creștere a 

acestora cu aproximativ 700.000 până în 2030). În acest sens, Comisia propune un plan 

de acțiune privind economia circulară, care cuprinde principii de durabilitate pentru 

toate produsele, măsuri de conștientizare a consumatorilor ori proceduri de achiziții verzi.  

Dubla tranziție (ecologică și digitală) nu poate fi însă concepută fără inovare, motiv 

pentru care Comisia va include inovarea în procesul de elaborare a politicilor, dar susține 

că acest demers ar trebui dublat și de efortul unor parteneriate public-private.  

De asemenea, educația și formarea profesională trebuie să țină pasul cu 

transformările sectoarelor industriale, estimându-se că, în următorii cinci ani, aproximativ 

120 milioane de lucrători vor trebui să își perfecționeze competențele ori să se recalifice. 

Comisia menționează cu acest prilej un deficit pe piața forței de muncă de ingineri, 
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oameni de știință și tehnicieni, care ar putea fi remediat și prin atragerea de competențe și 

talente din statele terțe. Cu toate acestea, trebuie sporite investițiile în competențe și în 

învățarea pe tot parcursul vieții. În acest context, se pune problema unui nou pact 

privind competențele între statele membre, sectoarele industriei și toate celelalte 

părți interesate, care să fie sprijinit de spațiul european al educației.  

 

În privința finanțării tranziției sectoarelor industriei, Comisia propune 

utilizarea programelor și fondurilor europene, a fondurilor statelor membre, dar și găsirea 

unor modalități de deblocare a investițiilor private. Proiectele importante de interes 

european comun ar putea veni în sprijinul statelor membre. În același timp, Comisia se 

angajează să instituie norme revizuite privind ajutoarele de stat pentru aceste proiecte și 

indică posibile stimulente financiare care pot deriva din alte măsuri/acțiuni întreprinse, 

cum ar fi Legea privind clima, planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital sau 

consolidarea protecției investițiilor în cadrul UE.  

 

Un alt obiectiv identificat de Comisie se referă la consolidarea autonomiei 

industriale și strategice a Uniunii, apreciindu-se că viitorul cadru privind investițiile 

străine directe, aplicabil din octombrie 2020, va proteja interesele UE din motive care țin 

de securitate și ordinea publică. În acest context, Comisia condiționează „suveranitatea 

tehnologică” a Uniunii de existența unor infrastructuri digitale strategice (inclusiv 

tehnologia 5G) și de dezvoltarea unor tehnologii generice esențiale. Mai mult, este adusă 

în discuție „suveranitatea strategică” a Uniunii, pentru care sectoarele apărării și spațiului 

sunt importante. În sprijinul acestora ar putea veni Fondul european de apărare, dar și 

utilizarea datelor și serviciilor spațiale și a sinergiilor cu industria civilă.  

Aspectele critice reliefate de Comisie ca urmare a tranziției industriei către neutralitatea 

climatică ar fi: dependența de materiile prime și aprovizionarea durabilă cu produse 

medicale și farmaceutice.  

 

Analizele și evaluările Comisiei vor însoți întregul proces al dublei tranziții și se 

vor baza pe diferitele forumuri și organisme, cum ar fi: „Industria 2030”, Forumul 

strategic privind proiectele importante de interes european comun sau forumul industrial. 

În urma evaluărilor, sectoarele industriale pot beneficia de sprijin personalizat 

(reglementări ori instrumente specifice), iar progresele vor fi monitorizate în mod 

continuu, în cooperare cu Parlamentul European și cu Consiliul.  

 

 

Mihaela Banu 

03 aprilie 2020 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/industry-2030_en

