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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

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

european de creștere {COM(2022) 83 final}. 

Comunicarea reamintește obiectivele comune la care Uniunea Europeană și statele sale 

membre s-au angajat în ceea ce privește tranziția verde și tranziția digitală și 

consolidarea rezilienței sociale și economice. Comunicarea menționată stabilește 

principalele investiții și reforme care sunt necesare pentru atingerea acestor obiective. 

Comunicarea recunoaște explicit faptul că economia europeană trece prin transformări 

fără precedent în contextul unor incertitudini majore legate de evoluția situației globale 

și a peisajului de securitate. În acest context, comunicarea confirmă necesitatea de a 

colabora îndeaproape cu toți actorii relevanți, inclusiv Uniunea Europeană, statele 

membre și sectorul privat, pentru a consolida agenda de creștere durabilă pe termen 

lung. 

Comisia salută susținerea de către Camera Deputaților a obiectivelor și a acțiunilor 

prevăzute la nivelul Uniunii Europene pentru asigurarea unei economii verzi, digitale și 

reziliente. Comisia este de acord că este necesară colaborarea între toți factorii 

interesați pentru a pune în aplicare Pactul verde european și Agenda digitală pentru 

Europa. Un sprijin adecvat și bine orientat pentru întreprinderi și gospodării este, într-

adevăr, esențial în timpul tranziției, inclusiv în zonele rurale. 

De asemenea, Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputaților potrivit căreia 

politica de coeziune a Uniunii Europene joacă un rol esențial în asigurarea succesului 
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tranziției verzi și al tranziției digitale într-un mod echilibrat în întreaga Uniune 

Europeană și împărtășește preocupările Camerei Deputaților cu privire la impactul 

invadării Ucrainei. Din acest motiv, Comisia a luat măsuri imediate în urma războiului 

de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pentru a contribui la mobilizarea sprijinului 

financiar destinat statelor membre ce găzduiesc persoane care fug din calea războiului. 

În acest context, Comisia a adoptat o propunere privind Acțiunea de coeziune pentru 

refugiații din Europa pentru a ajuta statele membre și regiunile să ofere sprijin de 

urgență persoanelor care fug din calea invadării Ucrainei de către Rusia și a propus 

majorarea prefinanțării totale din cadrul Asistenței de redresare pentru coeziune și 

teritoriile Europei (REACT-EU). La 29 iunie, Comisia a propus un alt set de modificări 

la Regulamentele privind dispozițiile comune 2014-2020 și 2021-2027 pentru a accelera 

și a simplifica și mai mult sprijinul acordat de statele membre integrării resortisanților 

țărilor terțe, abordând, în același timp, alte efecte ale invadării Ucrainei de către Rusia 

asupra punerii în aplicare a proiectelor finanțate de UE. 

Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputaților potrivit căreia diversificarea este 

un element-cheie al unei economii europene reziliente. Pentru a sprijini diversificarea și 

competitivitatea, Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă comerțului, să 

consolideze sistemul comercial multilateral și să utilizeze în mod activ instrumentele de 

politică comercială de care dispune, printre care se numără acordurile de liber schimb 

și măsurile de asigurare a unor schimburi comerciale nedenaturate. Reforma procesului 

Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv restabilirea unui sistem funcțional de 

soluționare a litigiilor, va continua să reprezinte o prioritate-cheie pentru Comisie, în 

special acum, când procesul de reformă a fost lansat de membri cu ocazia celei de 

a 12˗a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului din iunie 2022. 

Acordul de lansare a reformei a fost doar unul dintre rezultatele de succes ale 

Conferinței ministeriale, care a asigurat, de asemenea, un acord multilateral privind 

subvențiile pentru pescuit, răspunsul la pandemie și la criza securității alimentare și 

prelungirea moratoriului privind comerțul electronic. De asemenea, Comisia este pe 

deplin de acord cu importanța asigurării accesului întreprinderilor din Uniunea 

Europeană la piețele internaționale ale produselor și serviciilor ecologice, atât la nivel 

multilateral, cât și în cadrul acordurilor noastre bilaterale, inclusiv ca parte a 

consolidării dimensiunii privind durabilitatea în toate acordurile noastre comerciale, în 

vederea asigurării faptului că schimburile noastre comerciale sunt mai verzi, mai 

echitabile și mai durabile (astfel cum se prevede în recenta noastră comunicare intitulată 

„Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creștere economică verde și 

justă”1). De asemenea, Comisia va continua să urmărească o agendă bilaterală și 

multilaterală ambițioasă pentru a sprijini obiectivele geopolitice, economice și de 

durabilitate ale Uniunii Europene. 

De asemenea, Comisia este de acord că este necesar de urgență să se reducă dependența 

energetică a Uniunii Europene. Planul său REPowerEU, adoptat la 18 mai 2022, 

cuprinde un set de măsuri pentru realizarea dublului obiectiv de a pune capăt 

                                                 
1 COM(2022) 409 final. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
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dependenței Uniunii Europene de combustibilii fosili din Rusia și de a contracara criza 

climatică. Pe baza pachetului „Pregătiți pentru 55”, planul menționat îmbină economiile 

de energie, diversificarea aprovizionării cu energie și dezvoltarea accelerată a  

energiei din surse regenerabile care ar urma să înlocuiască combustibilii fosili în 

locuințe, în industrie și pentru generarea de energie electrică. Luate împreună, aceste 

acțiuni vor transforma structural sistemul energetic al Uniunii Europene și vor reduce 

dependența noastră de combustibilii fosili din Rusia. În plus, Comisia a propus, la 

20 iulie 2022, planul „Să economisim gazele pentru siguranță la iarnă”, care stabilește 

modul în care Uniunea Europeană poate aborda în mod coordonat eventualele 

întreruperi suplimentare ale aprovizionării cu gaze din Rusia, în special în perspectiva 

iernii următoare.   

În ceea ce privește necesitatea unor măsuri de consolidare a producției agricole, 

Comisia dorește să sublinieze faptul că, în prezent, aprovizionarea cu alimente nu este 

pusă în pericol în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Comisia recunoaște faptul că 

invadarea Ucrainei și explozia la nivel mondial a prețurilor produselor de bază au 

destabilizat și mai mult piețele agricole care erau deja fragile și determină creșterea 

prețurilor în agricultură. În acest context, deși măsurile de sprijin de urgență pe termen 

scurt sunt importante, ele nu înlocuiesc importanța reorientării sectorului alimentar 

către sustenabilitate și reziliență pe termen lung. Sustenabilitatea alimentară este 

fundamentală pentru securitatea alimentară. În absența tranziției prevăzute în Strategia 

„De la fermă la consumator” și în Strategia privind biodiversitatea, securitatea 

alimentară va fi grav amenințată pe termen mediu și lung, cu efecte ireversibile la nivel 

mondial. Prin punerea în aplicare a acestor strategii, Comisia dorește să asigure faptul 

că productivitatea globală a producției agricole, piscicole și marine din Uniunea 

Europeană nu este subminată. În acest scop, Comisia a propus un pachet de  

măsuri pe termen scurt pentru sectoarele afectate, care vin în completarea planurilor 

strategice naționale elaborate de statele membre pentru punerea în aplicare a politicii 

agricole comune. 

Comisia este de acord cu necesitatea de a proteja și de a reface biodiversitatea, inclusiv 

refacerea naturii și protecția florei și faunei sălbatice. La 22 iunie 2022, Comisia a 

prezentat o propunere de regulament privind refacerea naturii2, care îmbină un obiectiv 

general de refacere pentru redresarea pe termen lung a naturii în zonele terestre și 

maritime ale Uniunii Europene cu obiective obligatorii de refacere a habitatelor și a 

speciilor specifice, cum ar fi ecosistemele agricole, urbane, marine și forestiere și 

polenizatorii. 

La fel ca și Camera Deputaților, Comisia este convinsă că educația și competențele 

trebuie să se afle în centrul acțiunii noastre politice colective. Comunicarea Comisiei 

privind realizarea Spațiului european al educației până în 20253 formulează o viziune 

comună pentru a îmbunătăți accesul la educație și formare de calitate și pentru a le oferi 

cetățenilor Uniunii Europene cunoștințele și competențele necesare pentru a beneficia de 

                                                 
2 COM(2022) 304 final. 
3 COM(2020) 625 final. 
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avantajele oferite de dubla tranziție verde și digitală. Comisia este de acord cu 

sublinierea de către Camera Deputaților a necesității de a adapta sistemele de educație 

și formare ale statelor membre la era digitală. Planul de acțiune pentru educația digitală 

2021-20274 propune un set de inițiative în scopul promovării dezvoltării unui ecosistem 

de educație digitală și a consolidării competențelor relevante pentru transformarea 

digitală. 

Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputaților potrivit căreia atât securitatea 

aprovizionării, cât și capacitatea de inovare trebuie consolidate pentru a spori reziliența 

pieței unice la șocuri. Strategia industrială actualizată a contribuit la identificarea 

domeniilor în care există dependențe strategice care trebuie abordate. Propunerea de 

Act european privind cipurile5, adoptată la 8 februarie 2022, vizează atingerea 

obiectivului strategic de sporire a rezilienței ecosistemului european al 

semiconductorilor și a cotei sale de piață la nivel mondial. Propunerea menționată 

vizează, de asemenea, facilitarea utilizării timpurii de noi cipuri de către industria 

europeană și sporirea competitivității acesteia. În prezent se desfășoară discuții privind 

această propunere între Comisie și colegiuitori, și anume Parlamentul European și 

Consiliu, iar Comisia își păstrează speranța că se va ajunge la un acord în viitorul 

apropiat. 

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Věra JOUROVÁ 

Vicepreşedinte 

 

 
 

                                                 
4 COM(2020) 624 final. 
5 COM(2022) 45 final, COM(2022) 46 final, COM(2022) 47 final și C(2022) 782 final. 
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