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1. Context  

 La 10 martie 2020, Comisia Europeană a adoptat o comunicare cu titlul O nouă strategie 

industrială pentru Europa, document care continua și dezvolta lucrări anterioare ale instituțiilor 

UE și care avea menirea de a ține seama de aprovizionarea durabilă cu materii prime, de politica 

UE în domeniul climei, de beneficiile tranziției digitale, de costurile energetice ridicate și de 

prevenirea unor dezavantaje concurențiale semnificative la nivel internațional, în special pentru 

industriile energointensive.1  

 La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că epidemia de COVID-19 

a devenit pandemie, iar efectele ulterioare ale acesteia asupra economiilor, societăților, industriilor 

și întreprinderilor sunt bine-cunoscute.    

 La 16 septembrie 2020, în discursul privind starea Uniunii, președintele Comisiei Europene 

anunța actualizarea noii strategii industriale în prima jumătate a anului 2021 și adaptarea cadrului 

                                                           
1 A se vedea Hotărârea Camerei Deputaților privind adoptarea opiniei referitoare la 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: 

http://cdep.ro/eu/docs/F353485892/HCD_COM(2020)_102_Anonimizat.pdf   

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200102.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20200102/rocam.do
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8618-2021-INIT/ro/pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/updating-new-industrial-strategy
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200102.do
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_ro.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F353485892/HCD_COM(2020)_102_Anonimizat.pdf
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legislativ în materie de concurență. Motivul invocat era acela că pandemia a scos la iveală noi 

vulnerabilități și inegalități, atât socioeconomice, cât și teritoriale, evidențiind interdependența 

lanțurilor valorice mondiale și justificând accelerarea tranziției ecologice și digitale.  

 Consiliul European din 1-2 octombrie 2020 a invitat Comisia să identifice dependențele 

strategice, în special în ecosistemele industriale cele mai sensibile, cum ar fi în domeniul sănătății, 

și să propună măsuri de reducere a acestor dependențe, inclusiv prin diversificarea lanțurilor de 

producție și de aprovizionare, prin asigurarea stocării strategice, precum și prin promovarea 

producției și a investițiilor în Europa. Concret, Consiliul European a solicitat asigurarea unor 

condiții de concurență echitabile, precum și a unui mediu de reglementare și a unui cadru privind 

ajutoarele de stat care să conducă la inovare și să faciliteze implicarea deplină a IMM-urilor; 

dezvoltarea de noi alianțe industriale, inclusiv cu privire la materii prime, echipamente medicale, 

microprocesoare, rețele de telecomunicații securizate, industrii cu emisii scăzute de carbon, 

precum și de tehnologii cloud și platforme industriale; intensificarea asistenței pentru proiectele 

importante de interes european comun existente în materie de baterii și de microelectronică, 

precum și pentru cele aflate în curs de elaborare de către statele membre și industrie.  

 Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2020 referitoare la o nouă strategie 

industrială pentru Europa invită Comisia să definească o strategie industrială revizuită și 

cuprinzătoare, care să promoveze o creștere economică pe termen lung, să mobilizeze resursele 

financiare corespunzătoare, să sprijine dubla tranziție ecologică și digitală, să sprijine IMM-urile 

și să îmbunătățească autonomia  și reziliența strategică a Uniunii.   

 Ca atare, Actualizarea noii Strategii industriale 2020 răspunde îndemnului liderilor UE de 

înfăptuire a unei politici industriale mai ambițioase, mai durabile, mai ecologice, mai reziliente  și 

mai competitive în plan global.. 

Comunicarea este însoțită de trei documente de lucru ale Comisiei: Raportul anual privind piața 

unică 2021, care analizează stadiul economiei europene pe baza evaluării a 14 ecosisteme, măsoară 

progresul realizat în punerea în aplicare a pachetului industrial 2020 și prezintă a serie de indicatori 

de performanță pentru monitorizarea pe mai departe a progresului; o analiză a capacităților și 

dependențelor strategice ale UE, cu o analiză aprofundată în mai multe domenii și o lucrare privind 

sectorul siderurgic european competitiv și curat, care analizează provocările pentru industrie și 

instrumentele UE disponibile.   

Odată cu actualizarea noii strategii industriale, Comisia Europeană a adoptat și propunerea de 

regulament privind subvențiile străine care denaturează piața unică, considerată un element-cheie 

pentru concretizarea strategiei industriale europene prin asigurarea unor condiții concurențiale 

egale și prin promovarea unei piețe unice echitabile și competitive. 

 

2. Prezentarea documentului 

În încercarea de a justifica propunerea de actualizare a noii strategii industriale 2020, Comisia 

Europeană se sprijină pe o analiză a impactului crizei generate de pandemia de COVID-19 asupra 

economiei și industriei europene. Această analiză este furnizată de raportul anual privind piața 

unică 2021, care atestă că economia Uniunii a fost supusă unui șoc fără precedent și durabil, 

contractându-se anul trecut cu 6,3%. Întreprinderile mici și mijlocii au fost afectate în mod special, 

un factor cauzator și agravant fiind introducerea în mod unilateral a restricțiilor la libera circulație 

a mărfurilor și persoanelor, ceea ce a creat întreruperi severe ale lanțurilor de aprovizionare.   

https://www.consilium.europa.eu/media/45929/021020-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_RO.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-annual-single-market-report-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-annual-single-market-report-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-competitive-clean-european-steel_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0223&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0223&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-annual-single-market-report-2021_en.pdf
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Raportul amintit identifică paisprezece ecosisteme industriale2 și analizează impactul crizei asupra 

fiecăruia, identificând în același timp nevoile și provocările. Raportul arată că impactul crizei și 

perspectivele de redresare și de reînnoire a competitivității variază în mod semnificativ. În timp ce 

turismul a fost sectorul cel mai puternic afectat, ecosistemul digital și-a mărit cifra de afaceri în 

timpul crizei. Întreprinderile mai mici continuă și ele să fie mai vulnerabile, aproximativ 60 % 

raportând o scădere a cifrei de afaceri în a doua jumătate a anului 2020.  

Actualizarea noii strategii industriale 2020 menține principiile, prioritățile și acțiunile din 

strategia industrială europeană și subliniază că nu o înlocuiește pe acesta, ci o completează, 

concentrându-se pe ceea ce a rămas încă de făcut și pe învățămintele care trebuie desprinse.  

Analiza are în vedere vulnerabilitățile pieței unice și propune măsuri pentru consolidarea 

rezilienței și a funcționării acesteia. Totodată, fiecare ecosistem industrial este evaluat, fiind 

identificate nevoile și dependențele, pentru ca strategia actualizată să ofere și soluții la acestea.   

În continuare, comunicarea se concentrează asupra necesității desprinderii învățămintelor și 

accelerării tranzițiilor ecologică și digitală.  

O primă observație a Comisiei vizează impactul închiderii frontierelor asupra economiei UE în 

general, însoțit de diminuarea solidarității la nivelul statelor membre și absența unui răspuns 

coordonat la criză. Toate acestea reliefează cât de importantă este susținerea liberei circulații a 

persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalului și cât de necesară este conlucrarea pentru a 

întări rezistența pieței unice în caz de perturbări. În al doilea rând, a devenit peremptorie 

necesitatea de a analiza și aborda dependențele strategice, atât tehnologice, cât și industriale. 

În acest sens, reziliența și redresarea sunt puse pe seama deschiderii piețelor și integrării acestora 

în lanțurile valorice mondiale. În al treilea rând, criza generată de actuala pandemie impune 

accelerarea tranzițiilor ecologică și digitală. În acest context, Comisia promovează 

competitivitatea și durabilitatea activităților economice în detrimentul modelelor tradiționale și 

necesitatea formării de forță de muncă calificată care să susțină aceste tranziții. În vederea 

susținerii acestor transformări, politica industrială va avea nevoie de forme agile de parteneriat 

public-privat și de noi forme de cooperare între sectorul privat și cel public.  

Un al treilea capitol al comunicării privește întărirea rezilienței pieței unice pentru a răspunde 

situațiilor de criză. În acest cadru, este amintită intenția Comisiei de a propune un instrument 

pentru situații de urgență al pieței unice, menit a asigura libera circulație în cazul unor posibile 

crize viitoare. În plus, acest instrument va garanta schimbul reciproc de informații între statele 

membre, coordonare și solidaritate sporite, abordând în același timp și penuriile de produse critice.  

În plus, Comisia se angajează să contribuie la înlăturarea barierelor persistente și semnificative 

care împiedică buna funcționare a pieței interne, evaluând fiecare ecosistem în parte, cu accent pe 

sectorul serviciilor. În acest context este amintită activitatea Grupului operativ pentru 

asigurarea respectării normelor privind piața unică (SMET)3 și importanța aplicării integrale 

a Directivei privind serviciile și a Directivei privind asigurarea respectării dispozițiilor 

referitoare la detașarea lucrătorilor. Totodată, Comisia explorează posibilitatea extinderii 

standardelor europene la principalele servicii pentru întreprinderi.  

                                                           
2 1. Industria aerospațială și de apărare; 2. Industria agroalimentară; 3. Construcții; 4. Industriile creative și culturale; 

5. Ecosistemul digital; 6. Electronice; 7. Industrii energointensive; 8. Energii regenerabile; 9. Sănătate; 10. Mobilitate-

Transport – Automobile; 11. Proximitate, economie socială și securitate civilă; 12. Comerț cu amănuntul; 13. Textile; 

14. Turism.  
3 Acesta reprezintă forul la nivel înalt în cadrul căruia Comisia și statele membre caută împreună soluții pentru 

eliminarea acelor obstacole de pe piața unică, alimentate de deficiențele la nivel de punere în aplicare sau de asigurare 

a respectării normelor.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
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Pe de altă parte, o atenție deosebită este acordată de Comisie și supravegherii pieței, în contextul 

apariției unui număr crescut de produse neconforme și periculoase. În acest sens, un rol esențial îl 

vor avea digitalizarea inspecțiilor produselor și colectarea datelor, pe baza utilizării unor tehnologii 

de ultimă generație.  

La rândul lor, IMM-urile ocupă un loc central, întrucât ele sunt motorul principal al inovării în 

diferite ecosisteme. Acestea se confruntă cu multe dificultăți, de la inechitățile în cadrul relațiilor 

comerciale între întreprinderi, la practici și condiții comerciale neloiale și întârzieri la plăți, 

generând presiuni financiare asupra IMM-urilor și în final insolvență. Între măsurile favorabile 

IMM-urilor, Comisia a invocat actul legislativ privind serviciile digitale, care urmează a fi adoptat 

în curând de legiuitorul UE, conceperea unor scheme pilot de soluționare alternativă a litigiilor, 

precum și mobilizarea de investiții semnificative până la finele anului 2023. De asemenea, Comisia 

invită statele membre să sprijine IMM-urile prin capitaluri proprii, în conformitate cu normele 

privind ajutoarele de stat. Este evocată totodată și viitoarea comunicare privind o impozitare a 

întreprinderilor pentru secolul 21, care va contribui la echitatea și creșterea IMM-urilor.  

Capitolul al patrulea al comunicării își propune să abordeze dependențele și modul de realizare 

a autonomiei strategice a Uniunii.  

Pandemia a scos la iveală slăbiciunile lanțurilor de aprovizionare mondiale generând penurii în 

întreaga Europă, motiv pentru care Comisia Europeană militează pentru consolidarea capacității 

UE de a face față la crize și de a acționa după necesități. Urmărind cartografierea dependențelor 

strategice, Comisia a constatat, în urma unei analize preliminare, că aproape jumătate din 

importurile de produse față de care avem o relație de dependență provin din China, Vietnam și 

Brazilia. Unele dintre acestea au un potențial redus de a fi produse în UE, altele reprezintă materii 

prime și substanțe chimice necesare industriilor energointensive, iar altele sunt produse aparținând 

ecosistemului sănătății. Alte dependențe au fost remarcate în domeniul tehnologiilor avansate, 

legate în principal de structura pieței mondiale.  

Un prim angajament al Comisiei este acela de a elabora bilanțuri aprofundate ale domeniilor 

cheie și ale dependențelor strategice ale acestora, apoi de a identifica măsuri de politici publice 

menite a sprijini industriile în abordarea acestor dependențe și a consolida poziție UE în lanțurile 

valorice mondiale.  

Totodată, Comisia va urmări încheierea de parteneriate internaționale, în vederea creării și 

diversificării lanțurilor de aprovizionare, în special în baza relațiilor transatlantice, a politicii de 

extindere și a acordurilor de liber schimb.  

Alte angajamente ale Comisiei vizează: 

- sprijinirea alianțelor industriale în domenii strategice, care vor completa parteneriatele 

public-privat, cu accent pe atragerea de investiții private în acele modele de afaceri cu potențial de 

inovare și de creare a locuri de muncă înalt calificate;4   

- sprijinirea eforturilor statelor membre de punere în comun a resurselor publice, prin 

proiecte importante de interes european comun; 
- prezentarea unei strategii privind standardizarea, menită să sprijine dubla tranziție în 

timp util, dar și asigure competitivitatea și reziliența industriilor din UE, în timp ce aceasta din 

urmă își păstrează și consolidează influența în stabilirea standardelor internaționale; 

                                                           
4 Unele alianțe industriale au fost deja lansate, în ceea ce privește materiile prime, bateriile și hidrogenul, altele 

urmează a fi lansate: Alianța pentru procesoare și tehnologiile semiconductorilor și Alianța pentru date industriale, 

tehnică de calcul la margine și cloud. Alte alianțe sunt în pregătire: privind lansatoarele spațiale și aviația cu emisii 

zero.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/HIS/?uri=COM:2020:825:FIN
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- elaborarea de orientări privind modalități de utilizare eficace a achizițiilor publice 

pentru a întări reziliența ecosistemelor cheie, programate pentru primul trimestru al anului 

2022.   

Cel de-al cincilea capitol al comunicării este rezervat accelerării dublei tranziții, Comisia 

insistând asupra elaborării unor planuri de acțiune pe baza experiențelor acumulate până în prezent. 

Industria, autoritățile publice, partenerii sociali și alte părți interesate sunt invitați să țină seama de 

analizele Comisiei, dar și de foile de parcurs pentru tehnologia industrială anunțate în comunicarea 

privind Spațiul european de cercetare și cele elaborate în cadrul Planului de acțiune privind 

realizarea de sinergii între industria civilă, cea de apărare și cea spațială. Din punct de vedere 

financiar, Comisia amintește efortul Uniunii de a sprijini dubla tranziție prin Bugetul UE și prin 

Mecanismul de redresare și reziliență, dar și angajamentul statelor membre de a canaliza finanțarea 

către investiții verzi și digitale în IMM-uri, inclusiv în cadrul unor proiecte multinaționale.    

Pentru a veni în sprijinul statelor membre în atragerea de investiții private, Comisia și-a anunțat 

intenția de a revizui normele de concurență ale UE, precum și normele privind ajutoarele de stat 

pentru energie și mediu. Alte măsuri vizează: evaluarea orientărilor privind ajutoarele de stat 

pentru banda largă; revizuirea normelor antitrust aplicabile acordurilor orizontale dintre 

companii; revizuirea comunicării privind definirea pieței; pregătirea Strategiei reînnoite privind 

finanțarea durabilă; pregătirea unei inițiative legislative privind guvernanța corporativă 

durabilă; revizuirea instrumentelor cheie ale pachetului energie/climă 2030; prezentarea unui 

mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon pentru anumite sectoare 

specifice. 

În continuare, Comisia deplânge lentoarea investițiilor în domeniile surselor regenerabile de 

energie, stocării energiei, rețelelor, interconectării și transformării industriale și susține producția 

la o scară mai mare de turbine eoliene, panouri solare fotovoltaice și tehnologii energetice 

inteligente, apreciind că acestea vor genera costuri energetice mai mici, atât pentru industrie, cât 

și pentru societate în general.  

În privința tranziției ecologice și a celei digitale a IMM-urilor, este invocată consilierea de care 

acestea beneficiază în cadrul rețelei întreprinderilor europene, precum și sprijinul financiar acordat 

prin programele europene.  

Totodată, Comisia arată că dubla tranziție este condiționată și de partajarea echitabilă a datelor, 

motiv pentru care va propune un Act legislativ privind datele în 2021 și va continua să sprijine 

crearea de „spații de date comune europene” sectoriale, prin intermediul viitorului program 

Europa digital.  

De asemenea, bugetul UE 2021-2027 și Agenda europeană pentru competențe susțin dubla 

tranziție din perspectiva investițiilor în competențe, ajutând la mobilizarea sectorului privat și a 

altor părți interesate pentru perfecționarea și recalificarea forței de muncă în cadrul UE. 

3. Poziții ale instituțiilor UE 

 În vederea dezbaterii de orientare din cadrul Consiliului Competitivitate din 27 mai 2021 

cu privire la actualizarea noii strategii industriale, președinția portugheză a Consiliului a întocmit 

o notă de informare prin care sublinia importanța crucială a asigurării accesului la materiile 

prime critice. În acest sens, este invocat Planul de acțiune al UE privind materiile prime critice 

care prezintă o serie de acțiuni menite să consolideze reziliența și autonomia strategică deschisă, 

reducând în același timp impactul social și de mediu al utilizării resurselor. Președinția Consiliului 

subliniază importanța cunoașterii de către statele membre a dependențelor lor strategice și 

arată că printre domeniile cele mai urgente care necesită acțiune se numără pământurile rare. 

Acestea sunt esențiale pentru producerea magneților permanenți într-o serie de ecosisteme 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8618-2021-INIT/ro/pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-474
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industriale, în special în sectorul autovehiculelor, al energiei din surse regenerabile și al apărării. 

Dependența aproape totală de o singură sursă de aprovizionare cu pământuri rare și de rafinare a 

acestora, precum și de reciclare a magneților (China) poate fi considerată un risc strategic pentru 

care nu numai UE, ci și SUA, Japonia, Regatul Unit, Canada, Australia, India și alte țări se grăbesc 

să găsească o soluție.  

În baza acestei note și a comunicării Comisiei, Consiliul Competitivitate a susținut necesitatea 

reducerii dependențelor strategice din ecosistemele sensibile, în special cu privire la materiile 

prime critice. Unele delegații au subliniat importanța unei piețe interne reziliente și pe deplin 

funcționale și au salutat instrumentul pentru situații de urgență al pieței unice. De asemenea, s-a 

solicitat diversificarea ofertei de materii prime și dezvoltarea capacităților de producție pentru 

materiile prime cheie ori de câte ori este posibil. Alte delegații s-au referit la beneficiile potențiale 

ale reciclării materiilor prime secundare pentru reducerea dependențelor UE în cadrul lanțurilor 

valorice strategice. De asemenea, s-a pledat în favoarea parteneriatelor strategice, a alianțelor 

industriale și a proiectelor europene de interes comun, cu condiția ca acestea să fie transparente și 

incluzive, să implice toate statele membre și întreprinderi de toate dimensiunile.  

În contextul acestor dezbateri, nota guvernamentală transmisă Camerei Deputaților în baza 

Legii 373/2013 relevă că pentru România rămân importante:  

- menținerea celor patru libertăți de circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalului 

pe piața unică și abordarea sistematică a dependențelor strategice, în special pentru cele 6 lanțuri 

valorice strategice (materii prime, baterii, ingrediente active farmaceutice, hidrogen, 

semiconductori, tehnologii cloud și de vârf) și, în general, pentru toate cele 14 ecosisteme 

industriale; 

- întărirea capacitații financiare și creșterea IMM-urilor inovative și a întreprinderilor cu 

capitalizare medie, în linie cu normele privind ajutorul de stat și cadrul temporar de ajutor de 

stat; 

- eliminarea restricțiilor și barierelor pe piața internă, domeniu în care instrumentul de urgență 

pentru piața unică va juca un rol substanțial pentru coordonare și punere în aplicare. 

 

4. Poziții ale statelor membre 

 La 25.06.2021, Consiliul Federal german (Bundesrat) a adoptat o decizie cu privire la 

COM(2021)350 prin care susține în ansamblu actualizarea strategiei industriale a Uniunii, cu 

câteva observații și recomandări. Astfel, având în vedere tranziția ecologică, Bundesrat subliniază 

că actualele planuri energetice și climatice ale statelor membre pentru perioada 2020-2030 prevăd 

o creștere a energiei din surse regenerabile care în mod clar nu este suficientă pentru a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.  

Pe de altă parte, Bundesrat arată că transformarea economiei necesită măsurători concrete și o bază 

de date fiabilă pentru definirea obiectivelor și pentru evaluarea realizării acestora. Introducerea 

CO2 și a echivalenților CO2 a fost stabilită pentru protecția climei, dar sunt necesare bănci de date 

actualizate și un nivel ridicat de competență pentru alte obiective ce țin de durabilitate și mediu și 

care nu sunt axate doar pe economii de energie și CO2.  

De asemenea, Bundesrat consideră că industria materiilor prime, sectorul mobilității și industria 

construcțiilor ar trebui abordate în regim de urgență, din cauza efectelor negative ale acestora 

asupra mediului, dar și pentru potențialul lor de dezvoltare rapidă. În acest sens, Bundesrat a 

sugerat Comisiei să examineze dacă pot fi create programe pentru aceste domenii, după modelul 

de succes al proiectului de interes comun în domeniul hidrogenului.  

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2021/0401-0500/0436-21.html
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Cu privire la tranziția de la economia liniară la cea circulară, Bundesrat a sugerat creșterea 

competitivității materialelor reciclate, prin impunerea utilizării acestora prin norme obligatorii.  

 

Linkuri utile: 

 Questions and Answers on the update of the 2020 Industrial Strategy: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_21_1885  

 O analiză a strategiei actualizate: https://www.svensktnaringsliv.se/english/the-eus-

updated-industrial-strategy-a-review_1171132.html  

 Trade Unions welcome update of industrial strategy but call for more concrete actions for 

workers: https://www.etuc.org/en/document/trade-unions-welcome-update-industrial-strategy-

call-more-concrete-actions-workers  

 

 

Mihaela Banu  

29 iulie 2021 
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