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                                         PROIECTUL DE OPINIE 

                                                          asupra   

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către o economie 

verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere  

 

 

 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor 

Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE),  a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 

anexate TUE, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în urma 

aprobării de Biroul permanent a Listei privind proiectele de acte legislative și proiectele de 

acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată cu examinarea în fond a Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către o economie verde, digitală 

și rezilientă: modelul nostru european de creștere, trimisă cu adresa nr. 4/E din 30 martie 

2022, înregistrată sub nr. 4c-1/142 din 31 martie 2022. 

Termenul pentru exprimarea punctului de vedere al Comisiei este 12 aprilie 2022. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a  dezbătut proiectul  de act 

normativ european, fără caracter legislativ, în şedinţa din data de 12 aprilie 2022. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au fost prezenţi la dezbateri 16 deputați. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Mirona Daia, 

director în cadrul Direcției Politici Industriale și Competitivitate a Ministerului Economiei. 

Economia europeană trece prin transformări din ce în ce mai complexe, având ca 

prioritate corelarea cu un viitor verde și digital echitabil, în contextul unor incertitudini 

andreea.ionita
conformitate
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majore legate de evoluția situației globale și de particularitățile mediului internațional de 

securitate. 

Modelul european de creștere economică presupune anumite direcții prioritare asupra 

cărora statele membre au ajuns la un consens, printre care se numără dubla tranziție verde 

și digitală, precum și necesitatea de a consolida reziliența economică și socială a Uniunii. 

Transformarea economiei europene se bazează pe doi piloni egali în importanță: cel 

al investițiilor și cel al reformelor. Punerea în aplicare a unor investiții și reforme 

ambițioase și care să se consolideze reciproc va fi esențială pentru realizarea tranziției.  

Investițiile sunt necesare pentru realizarea unei creșteri susținute și durabile și, de 

asemenea, reprezintă o condiție prealabilă pentru accelerarea dublei tranziții verzi și 

digitale. Pentru sprijinirea investițiilor, toate instrumentele existente trebuie să fie 

mobilizate într-o manieră coerentă. Spre exemplu, Instrumentul de redresare 

NextGenerationEU, precum și Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) și bugetul 

UE oferă impulsul necesar pentru redresare. Punerea în aplicare cu rapiditate a noilor 

instrumente ale UE, inclusiv a Instrumentului european de sprijin temporar pentru 

atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) și a Inițiativei pentru 

investiții ca reacție la coronavirus (CRII), a atenuat impactul crizei economice, mai ales pe 

fundalul pandemiei de COVID-19. Mecanismul de Redresare și Reziliență îndeplinește un 

rol major în sprijinirea reformelor și investițiilor în statele membre prin intermediul 

granturilor și al împrumuturilor. 

Piața unică reprezintă un atu economic valoros al Europei, precum și principala sa 

sursă de reziliență. Printre avantajele acesteia se numără: predictibilitatea oferită 

întreprinderilor europene, amploarea și, de asemenea, este o rampă de lansare la nivel 

mondial, asigurând consumatorilor o largă disponibilitate a produselor de calitate. 

Scopul prezentei comunicări este acela de a contribui la discuțiile privind modelul 

european de creștere economică, desfășurate în cadrul reuniunii informale a șefilor de stat 

sau de guvern. Documentul subliniază importanța aplicării măsurilor convenite la nivelul 

UE, a acțiunii coordonate a tuturor actorilor relevanți, printre care se numără UE, statele 

membre și sectorul privat, precum și a promovării principalelor investiții și reforme 

necesare pentru creșterea durabilă și bunăstarea pe termen lung a tuturor cetățenilor Uniunii. 

Criza financiară a avut ca efect direct diminuarea cheltuielilor pentru investiții în 

Uniunea Europeană. În timp ce volumul investițiilor a scăzut în prima jumătate a anului 

2020 ca urmare a prăbușirii activității economice, se preconizează că acesta va depăși 

nivelurile anterioare pandemiei. 

Tranziția ecologică este oportunitatea prin care Europa poate pune bazele unei 

creșteri durabile și favorabile incluziunii, însă nu fără provocări. Aceasta nu poate reuși 

dacă nu va pune oamenii pe primul loc și nu va avea grijă de cei care vor fi cei mai afectați. 

Pentru a sprijini tranziția ecologică și incluziunea, Comisia a plasat echitatea în centrul 

politicilor sale pe care le-a adoptat pentru a pune în practică Pactul verde european, 

inclusiv pachetul „Pregătiți pentru 55”.  

Pactul verde european  stabilește foaia de parcurs pentru ca economia Uniunii 

Europene să devină durabilă într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, abordând 
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problematici legate de climă și de mediu. Potrivit Acordului de la Paris, Uniunea s-a 

angajat să reducă până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55 %, 

comparativ cu nivelurile din 1990. Realizarea obiectivelor prevăzute în cadrul Pactului 

verde european necesită investiții anuale majorate cu aproximativ 520 de miliarde EUR în 

următorul deceniu (2021-2030), prin comparație cu cel precedent. Această majorare este 

determinată de necesitatea decarbonizării economiei și are ca principal scop sprijinirea 

eforturilor de asigurare a securității aprovizionării. Pentru a realiza obiectivele de mediu ale 

Pactului verde european, vor fi necesare, de asemenea, investiții suplimentare în valoare de 

130 de miliarde EUR pe an. 

Tranziția digitală va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivelor verzi, prin 

crearea de sinergii în multe domenii ale unei economii circulare inteligente. Soluțiile 

digitale inovatoare pot contribui la atingerea obiectivelor în materie de durabilitate în 

diferite sectoare ale economiei (de exemplu, clădiri inteligente, sisteme de mobilitate 

inteligente și durabile, „pașapoartele digitale ale produselor”, agricultura de precizie). În 

plus, tehnologiile digitale pot sprijini, de asemenea, soluții inovatoare în materie de date 

care pot contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde (de exemplu, un spațiu al datelor 

privind Pactul verde european, inițiativa „Destinația Pământ”). 

Obiectivele digitale ale Uniunii pentru 2030 sunt stabilite prin intermediul Busolei 

pentru dimensiunea digitală propusă de Comisie. Aceste obiective acoperă patru mari 

domenii:  

✓ dezvoltarea educației, aptitudinilor și competențelor digitale; 

✓ infrastructuri digitale și de conectivitate sigure și durabile; 

✓ transformarea digitală a întreprinderilor;  

✓ digitalizarea serviciilor publice și a sistemelor de educație. 

Potrivit unei estimări din 2020, pentru a realiza transformarea digitală a Uniunii, vor 

fi necesare investiții suplimentare de aproximativ 125 de miliarde EUR pe an. Acestea 

includ investiții în infrastructura digitală, în competențele digitale și în tehnologiile 

avansate, dar exclud alte dimensiuni, cum ar fi serviciile publice digitale. Cu toate că cea 

mai mare parte a investițiilor pentru transformarea digitală va proveni din sectorul privat, 

intervenția publică va fi, de asemenea, necesară pentru a atrage investiții private și a 

contribui la remedierea disfuncționalităților pieței. 
 

Sporirea gradului de reziliență și de pregătire pentru situații de criză 
 

Piața unică este considerată a fi principala sursă de reziliență, chiar dacă 

evenimentele recente au demonstrat faptul că nu este imună la șocuri. Totuși, cele mai 

multe lanțuri de aprovizionare s-au dovedit a fi puternice și adaptate la șocul fără precedent 

asupra economiei. 

Instabilitatea geopolitică actuală și accelerarea schimbărilor climatice demonstrează 

că statele membre și regiunile care se bazează în mare măsură pe un set limitat de activități 

economice sau de furnizori sunt mai expuse la șocuri și dispun de capacități limitate de a 

reacționa. Deschiderea pentru comerț, consolidarea sistemului comercial multilateral, 
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precum și utilizarea instrumentelor de politică comercială reprezintă elementele prin care 

Uniunea Europeană sprijină diversificarea și competitivitatea.  

Tranziția către o economie verde, digitală și rezilientă prinde rădăcini în Europa. 

Apar rezerve importante de investiții care pot promova Europa în poziția de lider industrial 

în domeniul tehnologiilor viitorului.  

Alianțele industriale pot juca un rol important în mobilizarea actorilor și a 

investițiilor în domenii strategice, în identificarea barierelor de reglementare și a factorilor 

de facilitare. 

Proiectele importante de interes european comun (PIIEC) pot contribui la 

stimularea investițiilor publice și a celor private prin sprijinirea cercetării, a inovării și a 

primei utilizări industriale în întreaga Uniune. Spre exemplu, în domeniul 

semiconductorilor, Actul european privind cipurile  cuprinde un set de măsuri menite să 

consolideze securitatea aprovizionării și reziliența Uniunii Europene, precum și poziția sa 

de lider în domeniul tehnologiei. Consolidarea avantajului tehnologic al Europei poate fi 

realizată de către statele membre ale UE prin majorarea consistentă a investițiilor în 

industria spațială și de apărare europeană, incluzând și apărarea cibernetică. Au fost 

mobilizate, de asemenea, investiții specifice suplimentare pentru consolidarea capacităților 

de gestionare a riscurilor și de răspuns în situații de urgență. 
 

Asigurarea unei transformări economice echitabile și favorabile incluziunii 
 

Transformarea economică verde și digitală poate avea succes numai dacă este 

echitabilă și favorabilă incluziunii. Realocarea forței de muncă în cadrul sectoarelor și între 

acestea va necesita reforme și investiții pe scară largă în recalificare și perfecționare. Aceste 

provocări nu vor putea fi gestionate eficient în lipsa unui răspuns politic ferm la toate 

nivelurile. După cum s-a subliniat în cadrul Declarației de la Porto, educația și 

competențele trebuie să se afle în centrul acțiunii politice. Agenda europeană pentru 

competențe, inclusiv Pactul pentru competențe, oferă un cadru cuprinzător de acțiuni 

viitoare și un set de obiective ambițioase în vederea canalizării investițiilor către învățarea 

în rândul adulților în întreaga Uniune. Vor fi necesare măsuri de însoțire pentru a atenua 

efectele distributive ale dublei tranziții. 
 

Mobilizarea unor acțiuni coordonate la toate nivelurile 
 

Transformarea economiei europene poate fi realizată într-un cadru politic favorabil 

inovării și schimbării. Investițiile necesare pentru a finaliza dubla tranziție și pentru a spori 

reziliența vor trebui să provină în principal din sectorul privat. De asemenea, este nevoie de 

o uniune a piețelor de capital și de o uniune bancară solide și eficiente care să mobilizeze 

fluxul de fonduri private necesare pentru sprijinirea dublei tranziții. Cu toate că cea mai 

mare parte a investițiilor va proveni din fonduri private, în anumite cazuri poate fi necesară 

intervenția publică pentru a crea stimulentele necesare și pentru a elimina obstacolele din 

calea inovării. Investițiile publice pot fi, mai degrabă, un catalizator pentru investițiile 

private. 
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Politica UE în domeniul concurenței joacă un rol important în acest sens, precum și 

în menținerea unor condiții de concurență echitabile și în sprijinirea dezvoltării 

întreprinderilor și a activităților de inovare ale acestora. Sprijinirea redresării și a 

transformării economiei UE prin alinierea la dubla tranziție este, de asemenea, un obiectiv-

cheie al politicii comerciale a Uniunii. 

 Investițiile UE au rolul de a transmite un semnal important. Mecanismul de 

Redresare și Reziliență oferă stimulente pentru reforme și sprijin pentru finanțare în 

domeniile esențiale care sunt prioritare pentru dubla tranziție verde și digitală până în 2026. 

Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 și alte instrumente oferă un 

sprijin substanțial pentru tranziție.  

Provocările globale pe care Uniunea Europeană este nevoită să le gestioneze oferă 

prilejul reînnoirii hotărârii și angajamentului față de transformarea economică. Autoritățile 

publice de la nivel european, național și regional ar trebui să se concentreze pe crearea unui 

mediu de afaceri favorabil investițiilor, pe consolidarea investițiilor private cu sprijin 

financiar specific și pe promovarea investițiilor publice, menținând în același timp 

soliditatea finanțelor publice.  

Protejarea prosperității și bunăstării cetățenilor Uniunii Europene depinde de 

realizarea unei tranziții echitabile și favorabile incluziunii către un viitor mai verde și mai 

digital, precum și de reziliența socioeconomică într-o lume cu un grad de instabilitate din ce 

în ce mai acutizat. 

În cadrul Notei privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor Către o economie verde, digitală și rezistentă: modelul nostru european de 

creștere, elaborată de către Ministerul Afacerilor Externe, este precizat faptul că 

principalele elemente ale comunicării de față au fost abordate în cadrul unor reuniuni la cel 

mai înalt nivel. Liniile generale rezultate în urma discuțiilor acoperă o serie de tematici 

precum cadrul de guvernanță economică și coordonarea la nivelul UE, autonomia 

economică și financiară, tranziția digitală și climatică, fiind dezvoltate în diferite formate de 

lucru, în funcție de tematica acoperită. De asemenea, în cazul României, instituțiile 

responsabile cu aplicarea măsurilor în domeniul care face obiectul acestei comunicări sunt 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și  Ministerul Finanțelor. Alte instituții cu 

responsabilități în domeniu sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul 

Economiei. 

În cadrul Fișei de informare privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor Către o economie verde, digitală și rezistentă: modelul nostru 

european de creștere, elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană, este 

menționat faptul că Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost aprobat de 

către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 și de către Consiliul UE la data de 

28 octombrie 2021, acesta cuprinzând reforme care vin în sprijinul creșterii rezilienței, 

nivelului de pregătire pentru situații de criză și capacității de adaptare. 
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În vederea realizării tranziției digitale, Guvernul României a aprobat Strategia 

națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, care vizează în mod direct 

sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor și își propune să contribuie la dezvoltarea 

economică și creșterea competitivității României. De asemenea, Institutul European din 

România a elaborat în anul 2021 două studii: „Redresarea economică post-pandemie- 

Oportunități pentru România pe termen mediu și lung”, respectiv „Reziliența strategică a 

Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții 

ale României”. Ambele studii analizează, printre altele, oportunitățile pe care România le 

poate fructifica în vederea redresării economice în perioada post-pandemică. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (două abțineri), aprobarea unui proiect de 

opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

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

Către o economie verde, digitală și rezistentă: modelul nostru european de creștere, pe 

care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene. 

 

   

 

PREŞEDINTE 

 

                                              Costel Neculai DUNAVA   

 

 

 
                                                                                                                                                            Consilier parlamentar, 

                                                                                                                                                         Anda Elena CONSTANTINESCU 
 

 
                                Consultant, 

                                        Cristian ISTRATE 




