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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
Comisiei „Pentru o renaştere industrială europeană" {COM (2014) 14 final}. 

Comisia salută opinia pozitivă a Camerei Deputaţilor referitoare la această comunicare 
privind politica industrială şi ia act de sprijinul Camerei Deputaţilor faţă de abordarea 
Comisiei, în special cu privire la obiectivul conform căruia ponderea industriei în PIB-ul UE 
ar trebui să ajungă la 20 %, în 2020. 

în acest document Camera Deputaţilor ridică o serie de preocupări cu privire la faptul că în 
comunicare nu se preconizează măsuri noi pentru industria europeană. în acest context, 
Comisia ar dori să sublinieze faptul că această comunicare se întemeiază pe politica 
industrială existentă a UE. Comisia urmăreşte în mod consecvent principiile care au fost 
deja convenite, cum ar fi, de exemplu, integrarea aspectelor referitoare la promovarea 
competitivităţii în toate domeniile de politică relevante ale UE. în acest caz particular, 
Comisia şi-a concentrat instrumentele de dezvoltare regională în sprijinul inovării şi al 
competitivităţii. 

De asemenea, Comisia ia act de aspectele menţionate de Camera Deputaţilor cu privire la 
importanţa concluziilor Consiliului European din 20-21 martie 2014 privind politica 
industrială. Comisia salută aceste concluzii şi lucrează în prezent la punerea în aplicare 
integrală a acestora. De asemenea, Comisia împărtăşeşte opinia Camerei Deputaţilor 
privind rolul important al statelor membre în punerea în aplicare a politicilor. Comisia a 
luat act de opinia Camerei Deputaţilor privind subvenţiile şi necesitatea asigurării accesului 
la pieţele ţărilor terţe. Promovarea accesului la pieţele internaţionale este un element 
important al politicii industriale a Comisiei. în ceea ce priveşte subvenţiile, Comisia este de 
părere că aspectele evidenţiate de Camera Deputaţilor au fost abordate în orientările 
adoptate recent în contextul modernizării ajutoarelor de stat (de exemplu, Cadrul pentru 
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ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare1), precum şi prin orientarea spre 
industrie a politicii de coeziune. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefčovič 
Vicepreşedinte 

1 JO C 198, 27.6.2014. 


