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Președinția suedeză la Consiliul Uniunii Europene va trebui să vină cu răspunsuri la riscurile imediate ale 

penuriei pe lanțurile de aprovizionare și ale prețurilor energiei greu de suportat, să creeze un spațiu de 

respiro pentru companii în privința reglementărilor și să abordeze provocările care pun presiune pe 

termen lung pe competitivitatea, creșterea economică și gradul de ocupare a forței de muncă în Europa. 

Consiliul Președinților BusinessEurope s-a reunit în Stockholm la invitația Confederației Întreprinderilor 

din Suedia. Președinții celor 40 de federații membre BusinessEurope îndeamnă Comisia Europeană să se 

concentreze pe principiile sale de bază: pacea și prosperitatea prin comerț și integrare economică. Acest 

lucru este vital având în vedere războiul din Ucraina și pentru a permite Europei să continue să își joace 

rolul într-un context geopolitic extrem de tensionat. Un mediu atractiv pentru investiții în Europa, care 

generează creștere pe termen lung și facilitează crearea de locuri de muncă este esențial pentru atingerea 

acestor obiective și pentru susținerea necesarei tranziții către o societate mai verde și mai digitală. Europa 

are nevoie urgent de o strategie de competitivitate cuprinzătoare. Acestea sunt nevoile pe termen scurt 

și provocările pe termen lung care trebuie abordate imperativ pe perioada Președinției suedeze.  

 

• Soluții pentru criza energetică și o tranziție verde de succes 

Prețurile medii anuale de vânzare a gazului pentru consumatorii industriali din UE au crescut de două ori 

mai mult decât prețul energiei utilizate în gospodării și sunt mult mai mari decât în alte părți ale lumii. De 

exemplu, prețurile de pe piața en gros a gazului sunt de 5-7 ori mai mari decât în Statele Unite ale Americii. 

Multe afaceri europene absorb aceste costuri sau le transferă doar parțial către consumatori, însă din ce 

în ce mai multe companii sunt forțate să își reducă producția. Având în vedere că multe contracte pe 

termen lung sau de hedging pentru energie se vor încheia în următoarele luni, în absența unor politici de 

răspuns, situația se va înrăutăți. Este în joc chiar supraviețuirea industriei europene: putem deja observa 

câteva semne ale delocalizării producției și ne putem teme că în viitorul apropiat se vor închide mii de 

fabrici, în special IMM-uri.  

Avem nevoie urgent de o soluție radicală la nivelul UE pentru a atenua prețurile uriașe la energie și  pentru 

a conserva atractivitatea Europei pentru dezvoltarea unei afaceri. Nu trebuie să permitem forțelor divizării 

și individualismului să înfrângă necesitatea colaborării și solidarității europene, iar Comisia Europeană și 

Consiliul trebuie să joace un rol mai eficient în promovarea acestei cooperări. Ne bazăm pe Președinția 

Suedeză să întreprindă toate eforturile pentru răspunsuri UE coordonate care să scadă în mod efectiv 

factura la energie pentru companii și gospodării, și că va lua în considerare urgent o decuplare temporară 

a prețurilor la energie electrică de cele ale gazului.  

Fiecare megawatt-oră de electricitate și fiecare miliard de metru cub de gaz vor conta. Va trebui făcut mai 

mult și pentru a crește aprovizionarea cu energie a Europei, prin intensificarea apropierii externe de 

furnizori și prin dezvoltarea în Europa de capacități suplimentare de regenerabile, energie nucleară și cu 

emisii scăzute de carbon, și de gaz, cât de curând posibil. Propunerea care vizează achizițiile comune de 



gaz este un pas important care trebuie să includă și garanții de protecție a informațiilor sensibile din punct 

de vedere comercial. Trebuie luate în considerare toate opțiunile care pot facilita producția de energie, 

inclusiv adaptări legislative temporare și moratorii de implementare.  

Concomitent cu avansarea măsurilor excepționale temporare și pe termen scurt, trebuie să continuăm să 

decarbonăm economia fără să o și dezindustrializăm. Prin urmare, Europa va trebui să se întoarcă cât de 

curând la o piață de energie funcțională, care stimulează investițiile în tehnologii cu emisii reduse de 

carbon, în rețele și interconectări, și să progreseze în privința obiectivului UE pe termen lung de atingere 

a neutralității climatice în 2050 grație antreprenoriatului și inovației.  

• Crearea unui spațiu de respiro pentru companii din punct de vedere al reglementărilor  

Companiile europene au nevoie urgentă de un spațiu de respiro din punct de vedere al reglementărilor. 

Criza din prezent exacerbează în mod dramatic riscurile dezindustrializării Europei, multe dintre companii 

alegând să își relocheze parțial sau total producția în afara Europei. Îmbunătățirea gradului de ocupare a 

forței de muncă necesită consolidarea bazei noastre industriale. O mai bună reglementare, reducerea 

poverilor puse pe companii și analiza impactului politicilor asupra competitivității industriale sunt mai 

importante ca niciodată. O simplă compensare parțială a poverilor ca parte a principiului "1 in-1 out” nu 

este suficientă. Avem nevoie de o cultură mai puternică a ”reglementărilor mai bune/better regulations”, 

reducerea nivelului de reglementare și îndepărtarea de agenda UE ”business-as-usual”. Păstrarea 

competitivității atât a IMM-urilor, cât și a companiilor mai mari trebuie să fie un element cheie de luat în 

considerare. 

Ne bazăm pe Președinția Suedeză că își va uni forțele cu Comisia și Parlamentul European pentru a ușura 

poverile legislative impuse companiilor, asigurând îndeplinirea promisiunii introducerii unui mecanism de 

“verificare a competitivității” pentru toate politicile și inițiativele legislative. Subliniem importanța de a 

avea în vedere efectul cumulativ al legislației UE și de a evita revizuiri nejustificate ale legislației UE, cum 

ar fi Directiva privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau Directiva privind ambalajele 

și deșeurile de ambalaje, și de a agrea asupra unor prevederi la nivel UE funcționale în versiunea revizuită 

a Directivei privind emisiile industriale și a Directivei privind procesele de due dilligence. În contextul 

actual, este cu atât mai important sprijinul pentru eforturile companiilor europene să facă față unei situații 

geopolitice tensionate și evitarea suplimentării poverii cu cerințe de due dilligence care sunt imposibil de 

gestionat de către companiile mari și de nesuportat pentru IMM-uri.  

• Consolidarea și aprofundarea pieței noastre unice 

Baza competitivității noastre se regăsește într-o Piața Unică funcțională. Companiile europene trebuie să 

poată mișca liber bunurile, serviciile, oamenii, capitalul și datele în Uniunea Europeană și în Zona 

Economică Europeană. Este necesară o acțiune imediată pentru a elimina barierele de reglementare și 

pentru a ușura povara asupra companiilor de pe Piața Unică, care în fapt este piața lor domestică.  

Strategia europeană pentru standardizare reprezintă o componentă esențială pentru Piața Unică și 

digitalizarea sa. Ne bazăm pe Președinția Suedeză că va promova un sistem european pentru 

standardizare orientat spre piață, cu industria la cârmă. Acest aspect este crucial pentru a ne asigura că 

direcția strategică a standardizării generează atât un avantaj competitiv, cât și cooperarea necesară cu 

partenerii noștri comerciali majori. Accent sporit pe rolul strategic al standardelor reprezintă un pas bun, 



dar nu trebuie să conducă la protecționism și la decuplarea Europei de eforturile internaționale pentru 

standardizare.  

Piața Unică pentru servicii rămâne fragmentată și nu a înregistrat progrese în ultimul timp. Ne bazăm, 

totodată, pe Președinția Suedeză să analizeze barierele de reglementare identificate la furnizare de 

servicii transfrontaliere și al detașării lucrătorilor, care ar putea periclita tranziția verde a UE și ambițiile 

de trecere către o economie circulară. În mod special, schemele naționale nejustificate de avizare, 

licențiere și autorizare pentru furnizarea de servicii ar trebui eliminate. E-declarația propusă, care ar 

permite notificarea unui lucrător detașat și revizuirea regulilor europene referitoare la coordonarea 

sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii detașați, ar trebui să fie adoptată rapid.  

Solicităm Președinției Suedeze să utilizeze apropiata aniversare a 30 de ani de Piață Unică drept catalizator 

pentru demontarea obstacolelor care se ridică în calea liberei circulații.  

• Promovarea unui comerț global bazat pe reguli 

Utilizarea accesului la Piața Unică drept levier prin politica europeană comună de comerț internațional și 

protejarea comerțului liber bazat pe reguli a transformat Uniunea Europeană în cel mai mare jucător în 

arena comerțului global. UE are cea mai mare rețea de acorduri de comerț din lume (42 de acorduri care 

acoperă 74 de state) și, pentru prima dată, exporturile noastre de bunuri către acești parteneri au depășit 

1 trilion EUR în 2021. O politică a comerțului liber bazat pe reguli reprezintă o parte esențială a 

atractivității Europei ca loc în care să desfășori o afacere și în care să investești. Avem nevoie de mai mult 

comerț pentru a ne susține competitivitatea și poziția de lider pe piață. Încheierea și ratificarea acordurilor 

de comerț este mai importantă ca oricând dacă ne dorim să combatem riscurile și să ne diversificăm 

piețele de export și sursele de aprovizionare. UE trebuie să continue să acționeze ca un vestitor al 

comerțului global liber și bazat pe reguli și, în același timp, să se asigure că partenerii săi comerciali 

respectă, de asemenea, regulile internaționale. Un mediu concurențial echitabil este esențial pentru a 

asigura competitivitatea companiilor europene.  

În acest sens, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la măsurile pe care SUA a decis să le adopte odată cu 

Inflation Reduction Act. Astfel de măsuri încalcă regulile Organizației Internaționale a Comerțului întrucât 

discriminează exporturile companiilor străine. Au un impact negativ asupra investițiilor în UE. Solicităm 

negocierea unei soluții, în principal prin grupul de lucru dedicat și Consiliul UE-SUA pentru Comerț și 

Tehnologie înainte ca această lege să fie implementată în prima parte a anului 2023. În cazul unui eșec în 

găsirea unei soluții, va trebui să luăm în considerare alte opțiuni.  

În actualul climat geopolitic, este firesc ca UE să lucreze mai îndeaproape și să dezvolte relații mai 

profunde cu partenerii cu care împărtășește obiectivele comune de pace, stabilitate, democrație, și stat 

de drept. Cu toate acestea, UE trebuie să continue să interacționeze cu mai multe state din întreaga lume 

(Africa, Asia, America Latină, regiunea Pacificului, etc.). 

Ne bazăm pe Președinția Suedeză că va lucra la problema reducerii costului de a face afaceri dincolo de 

Atlantic prin Consiliul UE-SUA pentru Comerț și Tehnologie, Sperăm că o soluție negociată și satisfăcătoare 

va fi găsită pentru elementele discriminatorii cuprinse în Inflation Reduction Act al SUA înainte de intrarea 

în vigoare a legii la începutul anului 2023. Totodată, solicităm Președinției Suedeze să promoveze 

ratificarea acordurilor de comerț deja încheiate, cum sunt cele cu Mercosur și Chile, precum și încheierea 



de noi acorduri (de exemplu, cu Australia și India) și să încheie adoptarea regulamentului privind protecția 

împotriva folosirii coerciției economice de către state terțe.  

• Accelerarea tranziției digitale 

O piață unică digitală adevărată este un element central pentru ca Uniunea Europeană să poată profita 

de dezvoltarea tehnologică în continuă creștere. Utilizarea datelor de către companii este esențială pentru 

dezvoltarea viitoare a afacerilor în Europa, precum și pentru tranzițiile verde și digitală. Dacă vrem să 

accelerăm digitalizarea în Europa, trebuie să securizăm fluxuri internaționale de date, care funcționează 

bine, prin crearea unei legislații clare și simple și admițând că nu există soluții universale atunci când vine 

vorba de tehnologii de informații în continuă evoluție.  

Ne bazăm pe Președinția Suedeză să continue în direcția progresului înregistrat pe perioada Președinției 

Cehe în privința Actului privind Inteligența Artificială, cu o abordare bazată pe risc, cerințe flexibile 

(inclusiv spații de testare în materie de reglementare pentru inteligența artificială) și o alocare clară a 

responsabilităților. De asemenea, solicităm Președinției Suedeze să lucreze la un Act cu privire la Date 

care să încurajeze partajarea de date prin menținerea libertății contractuale a companiilor, acordarea de 

compensații adecvate în schimbul furnizării datelor și obligații clare și executorii pentru părțile terțe care 

primesc datele. Acest lucru ar trebui înfăptuit fără reducerea protecției datelor, bazelor de date și 

secretelor comerciale și fără a pune în pericol proprietatea intelectuală și informațiile sensibile din punct 

de vedere comercial pentru companiile europene.  

• Facilitarea inovației și reducerea decalajelor în materie de competențe 

Facilitarea inovației în general și apropierea de țările europene vecine care sunt lideri în această arie sunt 

esențiale pentru viitoarea competitivitate, creștere economică și ocupare a forței de muncă din Europa. 

Un sistem de cercetare și inovare eficient reprezintă baza pentru dezvoltarea economică și socială viitoare 

a Europei. UE investește 2.3% din PIB în cercetare și dezvoltare, comparativ cu 4% în SUA și 2.44% în China. 

Mai mult, Europa tinde să își piardă cei mai buni inovatori, având în vedere că acele companii care dezvoltă 

tehnologii în Europa scalează apoi afacerea în alte regiuni ale lumii. Aceste tendințe negative periclitează 

creșterea viitoare a Europei și perspectivele de ocupare a forței de muncă și trebuie inversate urgent.  

Ne bazăm pe Președinția Suedeză că va lucra la îmbunătățirea cadrului pentru inovare în Uniunea 

Europeană prin promovarea principiului inovației și prin facilitarea spațiilor de testare în materie de 

reglementare (sandbox) pentru a se asigura că legislația UE facilitează aplicabilitate în piață pentru 

cercetare și dezvoltare. Solicităm un sistem puternic de protecție a proprietății intelectuale, reforme care 

vizează educația și formarea pentru a îmbunătăți capacitatea acestora de a răspunde la noile competențe 

cerute de piață. Salutăm parteneriatele de inovare public-private, cu o competiție deschisă și justă între 

companii atunci când este implicată co-finanțarea publică.  

Problemele de recrutare și deficitul de competențe îngreunează dezvoltarea companiilor europene. Ne 

bazăm pe Președinția Suedeză să asigure că 2023 Anul European al Competențelor conduce la răspunsuri 

eficiente la deficitul actual de forță de muncă și la nepotrivirile în materie de competențe prin activarea 

șomerilor și a persoanelor inactive, recunoscând contribuția pozitivă a talentelor provenite din țări terțe 

la acoperirea nevoilor pieței muncii.  

Companiile europene au nevoie urgentă de măsuri de urgență în privința energiei și a spațiului de 

respiro în materie de reglementare. Acestea sunt nevoi pe termen scurt și provocări pe termen lung care 



trebuie adresate imperativ pe perioada Președinției Suedeze la Consiliul Uniunii Europene pentru a genera 

soluții imediate la criza energetică și, în același timp, pentru a îmbunătăți competitivitatea Europei de a 

asigura creșterea economică și locurile de muncă.  


