
 

 

 
Mesaj pentru reuniunea extraordinară a Consiliului European din 9-

10 februarie 2023 
UE trebuie să își facă urgent temele privind condițiile de investiții în 

Europa pentru îmbunătățirea competitivității și realizarea tranziției 
net-zero 

 
 

Provocarea globală a competitivității  
 

Chiar și înainte de crizele întâmpinate în ultimii doi ani, întreprinderile 
europene se luptau din greu pentru a-și păstra competitivitatea. După ce au 

făcut tot posibilul în timpul pandemiei, întreprinderile europene se confruntă 
acum cu provocările șocului asimetric al consecințelor războiului din Ucraina, 

deoarece creșterea costurilor cu energia este mai mare, având un impact mai 

puternic asupra operatorilor europeni decât asupra operatorilor concurenți din 
America și Asia. În plus, stimulentele și subvențiile acordate de unii dintre 

principalii parteneri comerciali ai Europei redirecționează investițiile private în 
afara Europei.  

Liderii europeni trebuie să îmbunătățească de urgență condițiile de 
investiții în Uniunea Europeană pentru a consolida competitivitatea 

companiilor europene, pentru a realiza tranziția net-zero și pentru a da un 
răspuns credibil la Actul privind reducerea inflației (IRA) din SUA. Pentru a fi 

eficiente, aceste acțiuni trebuie să fie cuprinzătoare. Măsurile trebuie să 
abordeze simultan factorii de stimulare, care rezultă din costurile mai mari ale 

energiei și ale reglementărilor, precum și din procedurile de autorizare prea 
îndelungate din Europa.  

Comisia Europeană a recunoscut, în sfârșit, urgența de a aborda provocările 
Europei în materie de competitivitate, iar planul industrial Green Deal poate fi 

un pas în direcția cea bună. Cu toate acestea, vor fi necesare eforturi mai 

ample pentru a îmbunătăți condițiile de investiții și de afaceri din Europa. 
 

Adresarea dispozițiilor discriminatorii ale IRA 
 

BusinessEurope consideră relația transatlantică ca fiind cu adevărat 
valoroasă. O cooperare strânsă între UE și SUA, care să vizeze reducerea 

costurilor de desfășurare a afacerilor de-a lungul Atlanticului prin reducerea 
reglementărilor va facilita comerțul și investițiile transatlantice și va contribui 

la o mai bună valorificare a potențialului de inovare UE-SUA. Salutăm 
obiectivul și eforturile SUA pentru atingerea dezideratelor privind schimbările 

climatice și de a sprijini investițiile suplimentare în tehnologii și soluții curate 
prin Actul privind reducerea inflației.  



 

 

Cu toate acestea, ne opunem dispozițiilor care sunt discriminatorii, care 
contravin normelor OMC privind tratamentul național și principiilor națiunii 

celei mai favorizate. Acestea subminează interesele europene.  
UE trebuie să continue să discute cu SUA modalitățile de atenuare a impactului 

negativ al acestor dispoziții discriminatorii ale IRA.  
 

Răspunsul UE la Actul privind reducerea inflației din SUA ar trebui să 
respecte următoarele exigențe:  

- să fie nediscriminatoriu și să respecte obligațiile internaționale ale UE;  
- să asigure condiții de concurență echitabile, evitând orice fragmentare a 

pieței unice. Prin urmare, eventualele modificări ale cadrului privind ajutoarele 
de stat ar trebui să fie temporare;  

- să reducă sarcina administrativă, să accelereze procedurile de autorizare și 
să faciliteze accesul la fondurile naționale și europene disponibile.  

 

Un plan industrial Green Deal pentru toate sectoarele  
 

Net-zero reprezintă o transformare profundă, pe termen lung, pentru 
industria europeană. Planul oferă oportunități de afaceri puternice, dar și 

riscuri serioase de dezindustrializare, dacă nu reușim să îl implementăm cum 
trebuie. Prin urmare, confederațiile patronale europene salută faptul că este 

însoțit de o strategie industrială.  
Planul recunoaște pe bună dreptate importanța comerțului internațional 

și a acordurilor comerciale pentru a sprijini Europa în dezvoltarea, producția 
și implementarea de tehnologii și bunuri nepoluante. Apreciem referirea clară 

la importanța de a avea competențele adecvate pentru a trece prin 
transformarea ecologică, precum și promisiunile recente de a stabili o 

"verificare a competitivității" pentru toate noile inițiative politice și legislative 
ale UE. Cu toate acestea, vorbele trebuie să fie urmate acum de fapte 

concrete, iar nevoia urgentă de a reduce povara reglementărilor excesive în 

Europa nu este încă suficient de bine reflectată. 
 

Simplificarea cadrului de reglementare în interiorul pieței unice  
Dimensiunea pieței este importantă pentru a obține un avantaj 

competitiv la nivel mondial. Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a pieței unice 
a UE, ar trebui să se pună în aplicare un program complet de simplificare a 

cadrului de reglementare și de promovare a integrării în această piață unică.  
Acest program ar trebui să abordeze fragmentarea reglementărilor 

naționale și să elimine obstacolele din toate domeniile strategice - de la 
energie la digital, de la piețele de capital la servicii financiare și alte tipuri de 

servicii. Acest lucru este esențial pentru a spori competitivitatea 
întreprinderilor europene, atât în domeniul industrial, cât și în cel al serviciilor.  

Deschiderea tehnologică este esențială. Toate sectoarele industriale 
trebuie să participe la această transformare pentru ca Europa să își atingă 



 

 

obiectivele de neutralitate climatică, un viitor mai digitalizat și o mai mare 
autonomie strategică.  

 
Norme bine calibrate privind ajutoarele de stat pentru a evita o cursă 

a subvențiilor 
 

Competitivitatea industrială nu poate fi construită pe subvenții, dar 
ajutoarele de stat și sprijinul direcționat pot fi justificate, în special pentru 

întreprinderile mari consumatoare de energie în tranziția lor, pentru a 
contribui la construirea infrastructurii necesare, pentru a sprijini inovarea și 

pentru a extinde noi tehnologii.  
Pentru BusinessEurope, noul « Cadru Temporar d Criză și Tranziție » 

poate fi o măsură pe termen scurt pentru a atenua slăbirea bazei industriale 
europene, pentru a facilita tranziția net-zero și pentru a aborda factorul de 

atracție financiară creat de concurenții globali.  

Cu toate acestea, trebuie găsit acel echilibru fin între relaxarea temporară a 
normelor UE privind ajutoarele și pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile pe piața unică. Existența acestor condiții de concurență echitabile 
este esențială pentru a se asigura că niciun stat membru nu rămâne în urmă 

în tranziția către o economie mai verde, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung.  

Deși este extrem de important ca această flexibilizare să apară rapid, 
confederațiile europene trebuie să examineze detaliile proiectului de 

propunere al Comisiei înainte de a lua o poziție.  
Privind dincolo de piața unică a UE, o cursă a subvențiilor ar înrăutăți 

relațiile dintre SUA și Europa în cel mai nefericit moment posibil. Pentru a evita 
o cursă globală a subvențiilor, monitorizarea, schimbul de informații și 

coordonarea între UE și SUA ar trebui intensificate și, în mod ideal, ar trebui 
să conducă la strategii moderne și eficiente privind subvențiile industriale 

pentru a menține condiții de concurență echitabile la nivel mondial. 

 
Concluzii 

Ne aflăm într-o perioadă de criză pentru competitivitatea industrială a 
Europei. Uniunea Europeană trebuie să abordeze de urgență atât factorii de 

stimulare structurală care creează scurgeri de investiții în afara Europei, cât 
și factorii de atracție imediată care decurg din sprijinul financiar 

guvernamental în țările terțe.  
Ne bazăm pe Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul 

European pentru: 
 - adresarea atât a slăbiciunilor competitivității interne, cât și a efectelor 

discriminatorii ale Actului privind reducerea inflației; 
-  elaborarea unui plan industrial Green Deal care să funcționeze pentru toate 

sectoarele și să conducă la acțiuni concrete de simplificare a cadrului de 
reglementare existent pentru întreprinderile europene; 



 

 

- consolidarea pieței unice și identificarea echilibrul corect între relaxarea 
temporară a normelor UE privind ajutoarele de stat și asigurarea unor condiții 

de concurență echitabile; 
- valorificarea importanței comerțului internațional prin acțiuni concrete, 

precum încheierea, ratificarea și punerea în aplicare a unor noi acorduri 
comerciale.  

 
BusinessEurope este pregătită să lucreze alături de instituțiile europene 

pentru a se asigura că planul industrial Green Deal include toate elementele 
necesare pentru a stimula investițiile în vederea tranziției ecologice și pentru 

a restabili condițiile de concurență echitabile cu principalii noștri competitori. 
Ne așteptăm ca autoritățile publice europene și naționale să facă un inventar 

amănunțit al acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a crea un spațiu de 
respiro normativ pentru companiile europene. Pentru a contribui la realizarea 

progresului în această direcție, BusinessEurope își va publica propriile 

propuneri înainte de reuniunea Consiliului European de primăvară.  
 

Președintele BusinessEurope, Fredrik Persson, formulează așteptările 
comunității europene de afaceri: "UE trebuie să își facă urgent temele privind 

condițiile de investiții în Europa"  

 

 - "Europa trebuie să își facă temele. Investițiile publice pentru a ne 
alinia la Actul SUA privind reducerea inflației sau la subvențiile naționale sunt 

importante, dar sunt departe de a fi suficiente pentru a crea condiții de 
concurență echitabile. Trebuie să acționăm rapid acum pentru a aborda 

simultan numeroasele probleme structurale. Pentru ca Planul industrial Green 
Deal să devină piatra de temelie pentru a gestiona transformarea Europei într-

un continent industrial net-zero, UE trebuie să acționeze simultan pe trei 
paliere: să simplifice și să regândească serios reglementările și birocrația, să 

accelereze acordarea de autorizații și accesul la finanțare pentru toate 

sectoarele industriale și să reducă costurile energetice.   

- Ceea ce a prezentat Comisia Europeană prin Planul industrial Green 

Deal este un început bun, dar nu este suficient. Europa nu își poate permite o 
cursă a subvențiilor. Îmbunătățirea condițiilor de investiții trebuie să fie în 

centrul consolidării competitivității Europei pe plan intern și extern. Multe 
companii europene caută deja noi locații în afara Europei.   

- Regretăm faptul că necesitatea de a reduce povara reglementărilor nu 
este încă suficient de bine reflectată în Planul industrial. Companiile se vor 

confrunta cu impactul cumulativ al unui număr fără precedent de obligații 
legale care vor intra în vigoare în același timp. În special în contextul crizei 

actuale, este esențial să le oferim companiilor un spațiu de respiro. UE are 
nevoie de deschidere tehnologică. Europa are nevoie de o transformare a 

tuturor sectoarelor industriale pentru un viitor neutru din punct de vedere 
climatic și mai digital - de la sectoarele tehnologiilor curate la industriile 



 

 

energointensive. Nu este suficient doar să recunoaștem această necesitate - 
Comisia trebuie să acționeze acum.   

- BusinessEurope salută obiectivul Comisiei Europene de a găsi o soluție 
europeană care să protejeze și să valorifice piața unică a UE. Este esențial să 

păstrăm o Europă deschisă pentru a ne proteja competitivitatea globală și 
pentru a construi lanțuri de aprovizionare mai rezistente. Comerțul este un 

instrument puternic, care sprijină implementarea mai rapidă a tehnologiilor și 
investițiilor ecologice. Este nevoie de acțiuni rapide pentru a ratifica acordurile 

cu Chile, Mexic, Mercosur și Noua Zeelandă."  

 

 


