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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ  

FIȘĂ DE INFORMARE  

(din proprie inițiativă) 

 

Carte albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență echitabile  

în ceea ce privește subvențiile străine 

COM(2020)253  

  

1. Context 

 

Subvențiile străine se referă la contribuțiile financiare oferite de un guvern sau de un organism public 

al unui stat din afara UE, ce conferă un avantaj unei întreprinderi stabilite în UE. 

 

În cadrul pieței unice a UE, bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber peste granițele naționale. 

Pentru a asigura „condiții de egalitate echitabile” întreprinderilor active pe această piață, legislația 

europeană restricționează modul în care statele membre pot acorda subvenții întreprinderilor în 

conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat (în multe cazuri este necesară aprobarea 

prealabilă a Comisiei Europene înainte ca aceste subvenții să fie acordate). 
 

În ultimii ani, instituțiile UE și statele sale membre au devenit din ce în ce mai preocupate de 

potențialul impact economic al subvențiilor acordate de alte guverne companiilor care desfășoară 

activități în interiorul UE, cărora nu li se aplică normele UE privind ajutoarele de stat. Deși Comisia 

dispune deja de anumite instrumente pentru a preveni dumpingul bunurilor importate subvenționate 

pe piața unică la prețuri inferioare pieței, nu există o abordare generală a UE de luptă împotriva 

denaturării concurenței ce decurge, de exemplu, din subvențiile străine acordate întreprinderilor 

stabilite în UE sau pentru achiziții de companii europene de către concurenți străini care primesc 

sprijin financiar din partea propriului lor guvern. 
 

Primul pas către abordarea acestui decalaj de reglementare perceput în prezent îl reprezintă 

publicarea, la 17 iunie 2020, de către Comisia Europeană a Cărții albe referitoare la stabilirea unor 

condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine. 

 

Documentul prezintă o nouă viziune privind introducerea unui mecanism capabil să asigure condiții 

de concurență echitabilă, în conformitate cu legislația UE, care ar permite Comisiei, în cooperare cu 

guvernele naționale ale UE, să investigheze activitățile economice ale companiilor care primesc 

subvenții străine și, acolo unde consideră necesar, să impună măsuri de remediere pentru atenua 

efectul acestora pe piață. Acesta ar putea include, de exemplu, cerințe pentru beneficiari de cesionare 

de active, plata unor penalități sau interdicția de participare la anumite proceduri de achiziții publice.  
 

Cartea albă a lansat o consultare publică deschisă până la 23 septembrie 2020, care urmărește să 

contribuie la o evaluare a impactului și să pregătească terenul pentru o propunere legislativă 

referitoare la un nou instrument juridic în anul 2021. 

 

Cartea albă face parte din Programul de lucru 2020 al Comisiei Europene publicat la 29 ianuarie 2020 

și actualizat la 27 mai 2020. În cadrul celei de-a doua priorități - „O Europă pregătită pentru era 

digitală”, Comisia și-a anunțat intenția de a publica un document referitor la un instrument privind 

subvențiile străine, care va examina noi instrumente capabile să abordeze efectele de denaturare 

generate de subvențiile străine pe piața unică.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020DC0253
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies/public-consultation
https://ec.europa.eu/romania/news/20200129_program_de_lucru_CE_ro
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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Publicarea Cărții albe pune în aplicare Acțiunea 8 din cele zece acțiuni ale UE enumerate în 

comunicarea Comisiei Europene din martie 2019 UE-China – O perspectivă strategică, care prevede 

că „[...] pentru a remedia pe deplin efectele de denaturare generate pe piața internă de participațiile 

țărilor terțe și de finanțarea publică străină, Comisia va identifica, înainte de sfârșitul anului 2019, 

modalitățile de remediere a lacunelor existente în dreptul UE.”. 

 

2. Prezentarea propunerii 

Cartea albă prezintă mai întâi motivele care justifică abordarea subvențiilor străine, prezentând 

exemple tipice de subvenții străine care par să submineze condițiile de concurență echitabile de pe 

piața internă. Mai apoi, prezintă o analiză a instrumentelor juridice existente ce pot fi utilizate 

pentru abordarea subvențiilor străine și pune în discuție lacunele în materie de reglementare. De 

asemenea, cartea albă abordează chestiuni de fond și de procedură și formulează orientări 

preliminare privind instrumentele juridice care să abordeze lacunele în materie de reglementare 

referitoare la:  

 subvențiile străine care denaturează piața internă în ceea ce privește: 

- funcționarea generală pe piață a operatorilor economici care desfășoară activități în UE;  

- achizițiile de întreprinderi din UE;  

- procedurile de achiziții publice; 

 subvențiile străine în contextul accesului la finanțare din partea UE. 

Cartea albă oferă o imagine de ansamblu a domeniilor pieței interne în care subvențiile străine riscă 

să aibă efecte de denaturare și să afecteze condițiile de concurență echitabile; 

 

 identifică lacunele existente ale instrumentelor juridice de care UE dispune în acest moment 

(normele UE privind concurența, politica comercială a UE, normele privind achizițiile publice și 

regulile privind finanțarea ale UE) pentru a lupta împotriva subvențiilor străine; 

 

 propune un cadru juridic format din diferite elemente constitutive („module”) pentru un nou 

instrument juridic capabil să umple lacunele legale identificate; 

 

 analizează interacțiunea cu alte instrumente europene și internaționale (instrumente de apărare a 

comerțului ale UE, cadrul UE pentru monitorizarea investițiilor directe străine, acorduri bilaterale 

de liber schimb, Acordul OMC privind achizițiile publice, etc.). 

 

Cartea albă identifică mai multe activități economice în care subvențiile străine pot denatura 

concurența pe piața internă: 

 

- subvenții străine acordate direct companiilor înființate sau active în UE; 

- subvenții străine acordate companiilor stabilite într-o țară terță pentru a facilita achiziția unei 

companii din interiorul UE; 

- subvenții străine acordate companiilor stabilite într-o țară terță pentru a participa la procedurile 

de achiziții publice ale UE; 

- subvenții externe acordate în cadrul accesului la finanțarea UE. 

 

Cartea albă propune trei elemente de bază („module”) diferite, considerate complementare, pentru a 

lupta împotriva subvențiilor străine: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1598416026940&uri=CELEX:52019JC0005
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Modulul 1 - Instrumentul general de contracarare a efectelor de denaturare ale subvențiilor 

străine  

- propune instituirea unui instrument general de control al pieței capabil să contracareze situațiile 

susceptibile să apară, în care subvențiile străine pot cauza denaturări ale concurenței; 

- autoritatea de supraveghere (care ar urma să fie o autoritate națională sau Comisia), ar putea 

reacționa la orice indiciu sau informație din care ar reieși că o întreprindere din UE beneficiază 

de o subvenție străină; 

- în cazul stabilirii existenței unei subvenții străine, autoritatea ar impune măsuri pentru a remedia 

efectul de denaturare probabil, precum plățile reparatorii sau măsurile corective structurale ori 

comportamentale; 

- autoritatea ar putea lua în considerare și faptul că activitatea sau investiția subvenționată a avut 

un impact pozitiv, care compensează denaturarea, și ar putea decide să nu continue investigația 

(„testul privind interesul UE”) ; 

- în concluzie, acest modul vizează: o examinare preliminară, o ancheta aprofundată dacă este 

suspectată o denaturare a pieței, precum și măsuri de redresare dacă se confirmă o denaturare a 

pieței. 

Modulul 2 - Subvențiile străine care facilitează achiziționarea de întreprinderi din UE 

- are ca scop abordarea în mod specific a denaturărilor cauzate de subvențiile străine care facilitează 

achiziționarea de întreprinderi din UE; 

- vizează garantarea faptului că subvențiile străine nu le conferă un avantaj neloial beneficiarilor 

lor atunci când aceștia achiziționează întreprinderi sau participații la întreprinderi din UE, fie 

direct, prin condiționarea acordării unei subvenții de o anumită achiziție, fie indirect, prin 

consolidarea de facto a puterii financiare a achizitorului; 

- întreprinderile care beneficiază de sprijin financiar din partea unui guvern din afara UE ar fi 

obligate să notifice autorității de supraveghere competente achizițiile de întreprinderi din UE, 

dacă acestea depășesc un anumit prag; 

- încheierea tranzacțiilor nu ar fi posibilă pe perioada examinării realizate de Comisie (care conform 

documentului este propusă a fi autoritatea de supraveghere); 

- în cazul în care autoritatea de supraveghere constată că achiziția este facilitată de subvenția străină 

și că aceasta denaturează piața unică, ar putea fie să accepte angajamentele asumate de partea care 

efectuează notificarea, dacă acestea remediază cu eficacitate denaturarea constatată, fie, în ultimă 

instanță, să interzică achiziția; 

- în cadrul acestui modul, Comisia ar putea aplica și testul privind interesul UE; 

- în concluzie, acest modul vizează: un mecanism de notificare obligatorie pentru achizițiile 

subvenționate declanșat de un prag, revizuirea preliminară, o anchetă aprofundată dacă este 

suspectată o denaturare a pieței și măsuri de redresare dacă se confirmă o denaturare a pieței. 

Modulul 3 - Subvențiile străine în contextul procedurilor de achiziții publice din UE 

- subvențiile străine le pot permite ofertanților să câștige un avantaj neloial, de exemplu prin 

depunerea de oferte sub prețul pieței sau chiar sub cost;  

- se propune astfel un mecanism prin care ofertanții ar fi obligați să notifice autorității contractante 

contribuțiile străine primite din partea unor țări din afara UE; 

- autoritățile contractante și de supraveghere competente ar putea să evalueze apoi dacă există o 

subvenție străină și dacă aceasta a afectat echitatea procedurii de achiziții publice și, în cest caz, 

ofertantul ar putea fi exclus din procedura de achiziții publice; 
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- în concluzie, acest modul vizează: un mecanism de notificare obligatorie a subvenției străine 

potențiale pentru ofertanți, revizuirea preliminară și revizuirea aprofundată, dacă este necesar, 

pentru a stabili existența subvenției străine, o decizie privind denaturarea potențială a procedurii 

de achiziții și măsuri compensatorii (de exemplu excluderea din procedura de achiziții publice și, 

eventual, din procedurile viitoare). 

Cartea albă stabilește, de asemenea, o abordare generală a subvențiilor străine în contextul 

finanțării din partea UE: 

 

- subvențiile străine prezintă aceleași provocări atunci când fondurile UE sunt cheltuite și, prin 

urmare, în aceste cazuri ar trebui să se aplice noi soluții; 

- subvențiile străine pot denatura acest proces prin îmbunătățirea șanselor de reușită ale candidaturii 

beneficiarilor lor; 

- sunt propuse mai multe opțiuni pentru a împiedica un astfel de avantaj neloial; astfel, în cazul 

finanțării acordate prin proceduri de atribuire a contractelor publice sau prin granturi, s-ar aplica 

o procedură similară celei prevăzute pentru procedurile de achiziții publice din UE; 

- instituțiile financiare internaționale care pun în aplicare proiecte finanțate din bugetul UE, precum 

BEI sau BERD, ar trebui să reflecte în mod similar abordarea subvențiilor străine; 

- diferitele elemente constitutive ale Cărții albe implică noi competențe de control ale autorității de 

supraveghere care trebuie partajate între Comisie și statele membre ale UE. 

3. Următoarele etape  

Cartea albă este supusă consultării publice până la data de 23 septembrie 2020. Pe baza contribuțiilor 

primite, Comisia va prezenta propuneri legislative adecvate care să abordeze efectele de denaturare 

ale subvențiilor străine asupra pieței unice în anul 2021.  

Actuala criză economică provocată de pandemia COVID-19 oferă o mai mare importanță acestor 

preocupări și un nou impuls cererilor repetate de protejare a industriei și activelor UE de concurența 

neloială. Propunerile Cărții albe vor afecta nu numai companiile din afara UE, ci și companiile 

înființate în UE, care beneficiază direct sau indirect de subvenții străine sau care sunt vizate de 

achiziția unei pachet majoritar sau parțial de către o companie străină subvenționată. Prin urmare, 

este de așteptat ca Cartea albă și instrumentele legislative aferente să aibă repercusiuni pe scară largă 

asupra investițiilor și a activității fuziune și achiziție în Europa, atât pentru companiile din UE, cât și 

pentru cele din afara UE care beneficiază de subvenții străine. 

 

4. Poziții ale diferitelor instituții 

 

Poziția Consiliului European 

În concluziile sale din 22 martie 2019, Consiliul European : 

- subliniază că ar trebui asigurată o concurență loială în cadrul pieței unice și la nivel mondial, 

pentru protejarea consumatoriilor și pentru a stimula creșterea economică și competitivitatea, 

în concordanță cu interesele strategice pe termen lung ale UE; 

- își exprimă intenția de a actualiza cadrul european în domeniul concurenței, din perspectiva 

noilor evoluții tehnologice și de pe piața mondială; 

- invită Comisia să identifice, înainte de sfârșitul anului 2020, modalitatea de eliminare a 

lacunelor din legislația UE, pentru a aborda pe deplin efectele de denaturare pe piața unică 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
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determinate de participațiile unor state străine și de finanțările furnizate de acestea prin 

intermediul ajutoarelor de stat. 

Poziții ale parlamentelor naționale sunt disponibile aici. 

5. Documente utile: 

- Observatorul Legislativ al Parlamentului European (OEIL), Cartea albă privind subvențiile 

străine pe piața unică 

- Comisia Europeană, Fișă informativă: Cartea albă privind subvențiile străine, iunie 2020 

- Site-ul DG Concurență privind subvențiile străine  

- Comisia Europeană, Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020, COM(2020) 

440, 27 mai 2020 

- Comisia Europeană, Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020, Anexe, 

COM(2020) 440, 27 mai 2020 

- Declarația vicepreședintelui executiv Margrethe Vestager privind adoptarea Cărții albe 

privind subvențiile străine pe piața unică 

- Declarația Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton  privind adoptarea Cărții albe 

privind subvențiile străine pe piața unică 

 

 

Daniela Șerban 

31 august 2020 

 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200253.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0253&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0253&l=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1119

