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I.  CONSILIUL UE 

1. Ucraina: sancțiunile UE pentru integritatea teritorială sunt prelungite cu încă 
șase luni (Consiliul UE, 10 septembrie a.c. – Afaceri externe şi relaţii 
internaţionale) 

 
Consiliul a decis să prelungească sancțiunile care îi vizează pe cei responsabili de 

subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței 

Ucrainei, pentru o perioadă suplimentară de șase luni, până la 15 martie 2022. 

Măsurile restrictive existente prevăd restricții de călătorie, înghețarea activelor și 

interdicția de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziția persoanelor și 

entităților incluse pe listă. Sancțiunile vor continua să se aplice unui număr de 177 de 

persoane și 48 de entități. 

Actele juridice au fost adoptate de Consiliu prin procedură scrisă. 

Context și etapele următoare 

Măsurile restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea 

teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei au fost introduse pentru prima dată la 17 

martie 2014. 

Printre alte măsuri ale UE puse în aplicare ca răspuns la criza din Ucraina se numără 

sancțiuni economice care vizează sectoare specifice ale economiei ruse, actualmente în 

vigoare până la 31 ianuarie 2022, și măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a 

Crimeei și Sevastopolului, limitate la teritoriul Crimeei și Sevastopolului, actualmente în 

vigoare până la 23 iunie 2022. 

Lista persoanelor și entităților sancționate este revizuită periodic și face obiectul 

unor reînnoiri periodice din partea Consiliului. 

 
2.   Fondul de redresare: miniștrii salută evaluarea planurilor Cehiei și Irlandei 

(Consiliul UE, 6 septembrie a.c. – Buget, economie și finanțe, planul de 
redresare al UE) 
Miniștrii economiei și finanțelor au salutat evaluarea planurilor de redresare și 

reziliență ale Cehiei și Irlandei. Deciziile de punere în aplicare ale Consiliului cu privire la 

aprobarea celor două planuri vor fi adoptate prin procedură scrisă la scurt timp după 

videoconferința miniștrilor. 

Adoptarea deciziilor va permite acestor țări să înceapă punerea în aplicare a 

reformelor și a investițiilor evidențiate în planurile lor naționale, cu scopul de a stimula 

redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și de a pregăti pentru viitor economiile lor. De 

asemenea, aceasta permite Cehiei să semneze un acord de grant cu Comisia și să primească o 

prefinanțare de 13%. Irlanda nu a solicitat ca o parte din fondurile sale alocate să fie 

concentrate la începutul perioadei. 

Planurile Cehiei (7 miliarde EUR) și Irlandei (989 de milioane EUR) se axează pe 

provocarea-cheie a vremurilor noastre: clima și tranziția digitală. Acestea abordează, de 

asemenea, o parte semnificativă a recomandărilor specifice fiecărei țări identificate în cursul 

exercițiului semestrului european 2019 și 2020. 

Creșterea ponderii modurilor de transport durabile, îmbunătățirea eficienței 

energetice a clădirilor și înlocuirea cazanelor pe cărbuni pentru gospodării, precum și 

îmbunătățirea protecției împotriva inundațiilor și reîmpădurirea sunt unele dintre măsurile 

pe care Cehia intenționează să le pună în aplicare pentru a aborda provocările climatice. 
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Aceasta intenționează să accelereze transformarea digitală, printre altele, prin investiții în 

rețele de foarte mare capacitate și prin extinderea guvernanței digitale și a serviciilor de 

sănătate. 

Irlanda va stimula tranziția sa ecologică prin măsuri care includ o creștere treptată a 

taxei pe carbon, modernizarea unor clădiri publice selectate, reabilitarea turbăriilor pentru a 

promova biodiversitatea și ecosistemele, precum și investiții în transportul feroviar durabil. 

Scopul său este de a-și îndeplini obiectivele digitale prin investiții în infrastructurile aferente 

și dezvoltarea competențelor digitale pe tot parcursul educației. 

Atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor stabilite pentru măsurile planificate 

reprezintă condiția prealabilă pentru plata contribuțiilor financiare ale UE. 

Context și etapele următoare 

Deciziile Consiliului cu privire la aprobarea evaluării planurilor de redresare și 

reziliență reprezintă etapa finală înainte ca statele membre să poată începe să utilizeze 

Mecanismul de redresare și reziliență. Cu un pachet financiar de 672,5 miliarde EUR, 

obiectivul mecanismului este de a impulsiona redresarea și de a face economia europeană 

mai durabilă și mai rezilientă. Punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor este un efort 

coordonat care urmărește atât să aducă beneficii unui stat membru, cât și să genereze efecte 

de propagare pozitive în întreaga UE. 

 

3.   Reuniune informală a miniștrilor afacerilor economice și financiare(Consiliul 
UE, 10-11 septembrie a.c. – Buget, economie și finanțe, planul de redresare al 
UE) 
În timpul președinției slovene a Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Finanțelor a 

organizat o reuniune informală a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare. 

Aceasta a fost o întâlnire tradițională a miniștrilor pentru afaceri economice și 

financiare, la care miniștrilor li se alătură guvernatorii băncilor centrale naționale și alți 

participanți pentru a face schimb de opinii cu privire la afacerile în curs legate de domeniile 

economic și financiar. 

În prima zi a reuniunii, 10 septembrie, au avut loc două sesiuni de lucru. Prima 

sesiune a fost dedicată reglementării sectorului financiar și echilibrului dintre stabilitatea 

financiară și finanțarea durabilă a economiei. A doua sesiune de lucru s-a concentrat pe 

opțiunile pentru canalizarea drepturilor speciale de tragere ale FMI către țările vulnerabile. 

Guvernatorii băncii centrale s-au alăturat, de asemenea, miniștrilor în prima zi a ședinței. 

A doua zi a reuniunii, 11 septembrie, a cuprins, de asemenea, două sesiuni de lucru. 

La prima sesiune de lucru, miniștrii au discutat despre simulări de scenarii fiscale pentru a 

asigura o recuperare rezistentă și un spațiu suficient pentru investiții viitoare. A doua 

sesiune de lucru a fost dedicată unei discuții cu privire la viitorul impozitării. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European privind Poziția Consiliului 
cu privire la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 
pentru perioada 2021-2027 (în prima lectură, 7 septembrie a.c.) 

 

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) este o componentă-cheie a 

setului de instrumente al Uniunii pentru cooperarea cu Balcanii de Vest și cu Turcia în 

contextul cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Obiectivul 

general al IPA III este de a sprijini Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Kosovo , 

Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Republica Serbia, Republica Turcia în adoptarea 

și punerea în aplicare a reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și 

economice de care au nevoie beneficiarii respectivi pentru a respecta valorile Uniunii și 

pentru a se alinia progresiv la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii („acquis-

ul”) în vederea viitoarei aderări la Uniune, contribuind astfel la stabilitatea, securitatea, 

pacea și prosperitatea reciprocă a acestora. 

Observații privind poziția Consiliului  

Poziția Consiliului reflectă pe deplin acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor.  

Cele mai importante modificări pe care le-a introdus, în comparație cu propunerea Comisiei, 

vizează aspecte legate de: elementele de guvernanță prevăzute în regulament, buget, 

modularea și suspendarea asistenței, dispozițiile financiare ale instrumentului, durată/data 

aplicării, migraţie, obiectivele regulamentului (o reorganizare a obiectivelor specifice, în 

special pentru a acorda o mai mare importanță priorităților Comisiei, și anume Pactul verde, 

conectivitatea și digitalizarea).  

Acordul menține obiectivele propunerii inițiale a Comisiei, păstrând nivelul de 

ambiție și permițând o flexibilitate suficientă în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor 

norme. Prin urmare, Comisia sprijină rezultatele negocierilor interinstituționale și acceptă 

modificările adoptate de Consiliu. 

 

2. Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021: Consolidarea capacității și 
a libertății de acțiune pe termen lung ale UE 

 
Comisia a adoptat la 8 septembrie, cel de al doilea Raport anual de analiză 

prospectivă strategică - „Capacitatea și libertatea de acțiune ale UE”. 

Comunicarea prezintă o perspectivă multidisciplinară orientată spre viitor asupra 

autonomiei strategice deschise a UE într-o ordine mondială din ce în ce mai multipolară și 

mai contestată.  

Comisia a identificat patru tendințe principale la nivel mondial care afectează 

capacitatea și libertatea de acțiune ale UE:  

✓ schimbările climatice și alte provocări legate de mediu; 

✓ hiperconectivitatea digitală și transformarea tehnologică;  

✓ presiunile asupra democrației și a valorilor democratice; 

✓ schimbările în ordinea și demografia mondială. 
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De asemenea, Comisia a stabilit 10 domenii-cheie de acțiune în care UE se poate 

impune ca lider mondial și își poate afirma autonomia strategică deschisă:  

✓ Asigurarea unor sisteme sanitare și alimentare durabile și reziliente; 

✓ Asigurarea unei energii decarbonizate și accesibile ca preț; 

✓ Consolidarea capacității în materie de gestionare a datelor, de inteligență artificială 

și de tehnologii de vârf; 

✓ Asigurarea și diversificarea aprovizionării cu materii prime critice; 

✓ Asigurarea poziției conferite de avantajul primului venit în ceea ce privește 

stabilirea standardelor la nivel mondial; 

✓ Construirea unor sisteme economice și financiare reziliente și adaptate exigențelor 

viitorului; 

✓ Dezvoltarea și păstrarea competențelor și a talentelor care corespund ambițiilor 

UE; 

✓ Consolidarea capacităților de securitate și apărare și a accesului la spațiu; 

✓ Colaborarea cu partenerii mondiali pentru a promova pacea, securitatea și 

prosperitatea pentru toți, precum și 

✓ Consolidarea rezilienței instituțiilor. 

Context 

Analiza prospectivă strategică sprijină Comisia de-a lungul parcursului său ambițios 

și orientat spre viitor către realizarea celor șase obiective emblematice ale președintei von 

der Leyen. În 2020 s-a început elaborarea rapoartelor anuale de analiză prospectivă 

strategică, bazate pe cicluri complete de analiză prospectivă, rapoartele contribuind la 

stabilirea priorităților discursului anual privind starea Uniunii, a programului de lucru al 

Comisiei și a programării multianuale. 

Raportul din acest an are ca punct de plecare Raportul de analiză prospectivă 

strategică din 2020, care a introdus reziliența ca nou principiu călăuzitor pentru elaborarea 

politicilor UE. Megatendințele și acțiunile de politică prezentate în Raportul de analiză 

prospectivă strategică din 2021 au fost identificate prin intermediul unui exercițiu trans 

sectorial de analiză prospectivă, condus de experți și desfășurat de serviciile Comisiei, cu 

consultarea amplă a statelor membre și a altor instituții ale UE, în cadrul Sistemului 

european de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS). Rezultatele exercițiului de analiză 

prospectivă sunt prezentate într-un raport științific în sprijinul elaborării politicilor întocmit 

de Centrul Comun de Cercetare: Shaping and securing the EU's Strategic Autonomy by 2040 

and beyond. 

Pentru a sprijini consolidarea capacităților de analiză prospectivă în întreaga UE, 

Comisia a instituit Rețeaua de analiză prospectivă la nivelul UE, din care fac parte 27 de 

miniștri pentru viitor din toate statele membre. În cadrul rețelei se împărtășesc bune 

practici, iar activitatea sa contribuie la agenda analizei prospective strategice a Comisiei prin 

discutarea unor aspecte-cheie relevante pentru viitorul Europei. 
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III.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Comisia propune o cale către transpunerea în realitate a deceniului digital, 
pentru realizarea transformării digitale a UE, până în 2030 

 
Comisia a propus o cale către transpunerea în realitate a deceniului digital – un plan 

concret de realizare a transformării digitale a societății și a economiei noastre, până în 2030. 

Aceasta va transforma obiectivele digitale ambițioase ale UE, într-un mecanism concret de 

punere în aplicare. Va fi instituit un cadru de guvernanță bazat pe un mecanism anual de 

cooperare cu statele membre, în vederea realizării obiectivelor urmărite de Uniune, pentru 

2030, în cadrul deceniului digital, în domeniile competențelor digitale, infrastructurilor 

digitale și digitalizării întreprinderilor și a serviciilor publice. Calea propusă vizează, de 

asemenea, identificarea și implementarea unor proiecte digitale de mare anvergură cu 

implicarea Comisiei și a statelor membre. 

Pandemia a evidențiat rolul central pe care îl joacă tehnologia digitală în construirea 

unui viitor durabil și prosper. În special, criza a scos la iveală un clivaj între întreprinderile 

care dispun de capacități digitale și cele care nu au adoptat încă soluții digitale și a subliniat 

decalajul dintre zonele urbane bine-conectate și zonele rurale și îndepărtate. Digitalizarea 

oferă numeroase noi oportunități pe piața europeană, unde, în 2020, au rămas neocupate 

peste 500 000 de locuri de muncă pentru experți în materie de securitate cibernetică și de 

date. În conformitate cu valorile europene, calea către transpunerea în realitate a deceniului 

digital ar trebui să ne consolideze poziția de lider în domeniul digital și să promoveze politici 

digitale durabile și centrate pe oameni, care să consolideze capacitățile cetățenilor și ale 

întreprinderilor. 

Pornind de la comunicarea intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală 2030”, în 

care Comisia și-a prezentat viziunea pentru o transformare digitală de succes a economiei și 

a societății Europei, până la sfârșitul deceniului, Comisia introduce acum un cadru de 

guvernanță solid – Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital, – în vederea 

atingerii obiectivelor digitale. 

Progresele statelor membre în domeniul digital au fost foarte inegale în ultimii ani. 

Tendința arată că țările ca progresau într-un ritm lent acum cinci ani au continuat să 

înregistreze progrese lente, până în prezent. Această nouă cale către transpunerea în 

realitate a deceniului digital va asigura o cooperare structurată, ce va permite acțiuni 

colective, în vederea atingerii obiectivelor convenite, recunoscând, totodată, punctele de 

plecare diferite ale statelor membre. Mai concret, Comisia propune să se implice într-un 

mecanism anual de cooperare cu statele membre, ce va cuprinde: 

- un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele 

economiei și societății digitale (DESI), ce va permite măsurarea progreselor 

înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030 și va include 

indicatori-cheie de performanță; 

- un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care 

Comisia va evalua progresele înregistrate și va formula recomandări privind acțiunile 

de întreprins; 

- foi de parcurs strategice, multianuale, privind deceniul digital pentru fiecare stat 

membru, în care statele membre își vor prezenta politicile și măsurile adoptate sau 

planificate, pentru sprijinirea realizării obiectivelor pentru 2030; 
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- un cadru anual structurat, pentru discutarea și abordarea domeniilor în care nu s-au 

înregistrat progrese suficiente, prin recomandări și angajamente comune între Comisie 

și statele membre; 

- un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale. 

În vederea asigurării faptului că Europa se apropie rapid de obiectivele deceniului 

digital, cadrul de guvernanță propus prevede un sistem de monitorizare a progreselor, bazat 

pe un indice al economiei și societății digitale (DESI) îmbunătățit. Comisia va trasa mai întâi 

traiectoriile UE preconizate pentru fiecare obiectiv, împreună cu statele membre, care, la 

rândul lor, ar urma să propună foi de parcurs strategice naționale, pentru atingerea 

obiectivelor. În fiecare an, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului 

Uniunii Europene un raport privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, cu 

scopul: (i) prezentării performanțelor fiecărei țări, în domeniul digital, măsurate în raport cu 

traiectoriile proiectate și (ii) formularea recomandărilor specifice, adresate statelor 

membre, în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, ținând seama de circumstanțele 

naționale. 

Comisia va revizui, până în 2026, obiectivele fixate, pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnologice, economice și societale. 

Proiectele multinaționale sunt proiecte de mare anvergură, ce ar contribui la 

atingerea obiectivelor pentru transformarea digitală a Europei, până în 2030 – proiecte pe 

care niciun stat membru nu le-ar putea dezvolta pe cont propriu. Astfel de proiecte vor 

permite statelor membre să se reunească și să își pună în comun resursele, pentru a-și 

consolida capacitățile digitale în domenii fundamentale pentru consolidarea suveranității 

digitale a Europei și pentru susținerea redresării Europei. 

Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, ce include mai multe 

domenii de investiții: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, 

comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, 

administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală și investițiile în 

competențele digitale ale cetățenilor. 

Diferitele obiective vor accelera procesul de digitalizare și vor duce la consolidarea 

rezilienței și a suveranității tehnologice, prin integrarea pe piață a unui număr mai mare de 

specialiști care vor lucra în domeniul digital sau prin stimularea diferitelor sectoare să 

dezvolte tehnologii digitale în Europa. 

Raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital va furniza 

informațiile necesare pentru monitorizarea evoluțiilor și lacunelor identificate în ceea ce 

privește transformarea digitală a Europei și va actualiza lista proiectelor multinaționale. 

Proiectele multinaționale ar trebui să atragă investiții finanțate atât din resursele de 

finanțare ale UE, inclusiv din Mecanismul de redresare și reziliență, cât și din resursele 

statelor membre. Alte entități publice și private pot investi în proiecte, după caz. 

Comisia, acționând ca accelerator de proiecte multinaționale, va ajuta statele membre 

să își identifice interesele, în cadrul proiectelor multinaționale, va pune la dispoziție 

orientări cu privire la mecanismele de implementare și va oferi asistență în acest sens, astfel 

încât să asigure participarea pe scară largă și implementarea cu succes a proiectelor. 

Programul prevede o nouă structură juridică – Consorțiul pentru infrastructura digitală 

europeană (EDIC) – cee permite crearea și implementarea rapidă și flexibilă a proiectelor 

multinaționale. 
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2. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind experiența 
dobândită ca urmare a procedurilor de autorizare și monitorizare a 
medicamentelor de uz uman, în conformitate cu cerințele impuse de legislația 
UE în domeniul medicamentelor de uz uman 

Raportul actual și studiul justificativ demonstrează că, în general, UE dispune de un 

sistem funcțional de autorizare a medicamentelor. Totuși, acesta evidențiază, aspecte care ar 

putea fi îmbunătățite. În plus, studiul datează dinainte de recentele evenimente 

perturbatoare care au avut un impact direct asupra procedurilor de acordare a autorizației 

de comercializare și asupra continuității activității, cum ar fi Brexitul și pandemia de COVID-

19. Lecțiile învățate din aceste experiențe ar trebui să stea la baza oricărei acțiuni ulterioare. 

Unele lecții inițiale învățate din pandemia de COVID-19 sunt discutate în secțiunea 5 a 

raportului.  

Punerea în aplicare a strategiei farmaceutice pentru Europa, care acoperă provocările 

cadrului privind medicamentele și o gamă largă de aspecte de-a lungul ciclului de viață al 

medicamentelor, oferă o oportunitate pentru un răspuns global la problemele prezentate 

mai sus.  

Punerea în aplicare va analiza mai multe aspecte, cum ar fi:  

➢ modalități de abordare a deficitelor de medicamente ; 

➢ modalități de simplificare a procedurilor și a gestionării ciclului de viață, inclusiv a 

celor pentru modificările condițiilor ;  

➢ modalități de intensificare a cooperării dintre sectoare și părțile relevante de-a 

lungul ciclului de viață al medicamentelor ; 

➢ modalități prin care se poate asigura expertiza relevantă în cadrul rețelei. Acest 

lucru va fi, de asemenea, în beneficiul IMM-urilor prin reducerea sarcinii 

administrative pentru industrie și prin intensificarea cooperării dintre autoritățile 

de reglementare în domeniul medicamentelor, organismele responsabile de ETM, 

autoritățile de stabilire a prețurilor și de rambursare.  

Unele acțiuni ar necesita modificări ale legislației, în timp ce altele pot fi realizate prin 

mijloace nelegislative (de exemplu, prin orientări și printr-o coordonare consolidată). 

Dovezile privind necesitatea unor acțiuni legislative specifice vor fi colectate printr-o 

evaluare a legislației farmaceutice în cadrul strategiei farmaceutice pentru Europa.  

Activitatea de punere în aplicare a strategiei farmaceutice pentru Europa se va 

desfășura în strânsă colaborare cu, EMA, statele membre și autoritățile naționale 

competente,  reprezentanți ai organizațiilor de pacienți și de personal medical,  mediul 

academic, industria și cu alte părți interesate relevante. 

 

3. Raportul Comisiei Europene privind educația și formarea adulților în Europa 

La 9 septembrie, rețeaua Eurydice a Comisiei Europene a publicat un raport intitulat 

„Educația și formarea adulților în Europa: crearea de parcursuri incluzive către competențe 

și calificări”. 

Raportul examinează abordările actuale de promovare a învățării pe tot parcursul 

vieții, cu un accent deosebit pe politicile și măsurile de sprijinire a accesului adulților cu un 

nivel scăzut de competențe și calificări la oportunitățile de învățare. Acesta analizează 42 de 

sisteme de educație și formare din 37 de țări europene. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
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În plus față de examinarea modului în care inițiativele privind educația și formarea 

adulților sunt coordonate la nivel național, raportul prezintă și o cartografiere unică a 

programelor de educație și formare destinate adulților finanțate și cofinanțate din fonduri 

publice, precum și a orientărilor și măsurilor de sprijin existente pentru cei mai puțin 

calificați. Rețeaua Eurydice este formată din unități naționale din țările europene și este 

coordonată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Raportul poate fi 

consultat online. 

 

4. Noul Bauhaus  European: noi acțiuni și posibilități de finanțare pentru a corela 

durabilitatea cu stilul și incluziunea 

La data de 15 septembrie 2021 Comisia Europeană a adoptat o comunicare care 

stabilește conceptul de nou Bauhaus european.  

Aceasta include o serie de acțiuni de politică și posibilități de finanțare. Proiectul 

vizează accelerarea transformării diferitelor sectoare economice, cum ar fi construcțiile și 

industria textilă, pentru a oferi tuturor cetățenilor acces la bunuri circulare și cu emisii de 

carbon mai scăzute. 

Noul Bauhaus european aduce o dimensiune culturală și creativă Pactului verde 

european, cu scopul de a demonstra modul în care inovarea durabilă oferă experiențe 

concrete și pozitive în viața noastră de zi cu zi. 

În ceea ce privește finanțarea, în perioada 2021-2022 vor fi alocate aproximativ 85 de 

milioane EUR proiectelor legate de noul Bauhaus european din cadrul programelor UE. 

Multe alte programe ale UE vor integra noul Bauhaus european ca element de context sau ca 

prioritate, fără un buget specific predefinit. 

Comisia va institui un laborator al noului Bauhaus european: un „grup de reflecție și 

de lucru” menit să co-creeze, să realizeze prototipuri și să testeze noi instrumente, soluții și 

recomandări de politică. Laboratorul va continua spiritul de colaborare al mișcării, care 

reunește diferite categorii sociale și se adresează societății, industriei și politicii pentru a 

conecta oamenii și a găsi noi modalități de a crea împreună. 

Comunicarea se inspiră din contribuțiile primite în timpul fazei de co-proiectare, care 

s-a desfășurat în perioada ianuarie-iulie, în cadrul căreia Comisia a primit peste 2 000 de 

contribuții din întreaga Europă și din afara acesteia. 

În ianuarie 2021, a fost lansată faza de co-proiectare a noului Bauhaus european 

pentru a identifica și a reflecta asupra soluțiilor estetice, durabile și favorabile incluziunii 

pentru spațiile noastre de locuit și pentru a contribui la realizarea Pactului verde european. 

În prima etapă de elaborare, toți participanții au fost invitați să se alăture unei conversații 

pentru a regândi modul în care conviețuim. Aceste schimburi au fost integrate în 

comunicarea privind noul Bauhaus european, adoptată la data de 15 septembrie 2021. 

Co-crearea va rămâne esențială și va evolua în lumina primelor rezultate concrete, 

prin evaluări și revizuiri. Prin urmare, Comisia va aprofunda în continuare colaborarea cu 

comunitatea în creștere a noului Bauhaus european formată din persoanele, organizațiile și 

autoritățile implicate. 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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5. Starea Uniunii: Comisia propune o cale către transpunerea în realitate a 
deceniului digital pentru a realiza transformarea digitală a UE până în 2030 
 
În data de 15 septembrie, Comisia a propus o cale către transpunerea în realitate a 

deceniului digital – un plan concret de realizare a transformării digitale a societății și a 

economiei noastre până în 2030. 

Calea propusă către transpunerea în realitate a deceniului digital va transforma 

obiectivele digitale ambițioase ale UE pentru într-un mecanism concret de punere în 

aplicare. Va fi instituit un cadru de guvernanță bazat pe un mecanism anual de cooperare cu 

statele membre în vederea realizării obiectivelor urmărite de Uniune pentru 2030 în cadrul 

deceniului în domeniile competențelor digitale, infrastructurilor digitale și digitalizării 

întreprinderilor și a serviciilor publice. Calea propusă vizează, de asemenea, identificarea și 

implementarea unor proiecte digitale de mare anvergură cu implicarea Comisiei și a statelor 

membre. 

Pandemia a evidențiat rolul central pe care îl joacă tehnologia digitală în construirea 

unui viitor durabil și prosper. În special, criza a scos la iveală un clivaj între întreprinderile 

care dispun de capacități digitale și cele care nu au adoptat încă soluții digitale și a subliniat 

decalajul dintre zonele urbane bine-conectate și zonele rurale și îndepărtate. Digitalizarea 

oferă numeroase noi oportunități pe piața europeană, unde în 2020 au rămas neocupate 

peste 500 000 de locuri de muncă pentru experți în materie de securitate cibernetică și de 

date. În conformitate cu valorile europene, calea către transpunerea în realitate a deceniului 

digital ar trebui să ne consolideze poziția de lider în domeniul digital și să promoveze politici 

digitale durabile și centrate pe oameni, care să consolideze capacitățile cetățenilor și ale 

întreprinderilor. 

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, a declarat: „Viziunea europeană cu privire la viitorul digital este ca tehnologia să 

consolideze capacitățile oamenilor. De aceea, propunem astăzi un plan concret pentru 

realizarea transformării digitale, pentru un viitor în care inovarea să fie în slujba 

întreprinderilor și a societăților noastre. Ne propunem să instituim un cadru de guvernanță 

bazat pe un mecanism anual de cooperare pentru a atinge obiectivele fixate în domeniile 

competențelor digitale, infrastructurilor digitale și digitalizării întreprinderilor și a serviciilor 

publice.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a afirmat: „Europa este hotărâtă să fie 

lider în cursa tehnologică mondială. Faptul că ne-am stabilit obiective de atins pentru 2030 a 

fost un pas important, însă acum trebuie să obținem rezultate. Trebuie să ne asigurăm că 

Europa nu va fi într-o poziție de mare dependență în anii următori. Altfel, vom rămâne prea 

expuși la fluctuațiile de la nivel mondial și vom pierde oportunități de creștere economică și de 

creare de locuri de muncă. Cred într-o Europă care este lider pe piețele viitorului, nu un simplu 

subcontractant.” 

Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital 

Pornind de la comunicarea intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală 2030”, în 

care Comisia și-a prezentat viziunea pentru o transformare digitală de succes a economiei și 

a societății Europei până la sfârșitul deceniului, Comisia introduce acum un cadru de 

guvernanță solid – Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital – în vederea 

atingerii obiectivelor digitale. 

Progresele statelor membre în domeniul digital au fost foarte inegale în ultimii ani. 

Tendința arată că țările care progresau într-un ritm lent acum cinci ani au continuat să 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
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înregistreze progrese lente până în prezent. Această nouă cale către transpunerea în 

realitate a deceniului digital va asigura o cooperare structurată care va permite acțiuni 

colective în vederea atingerii obiectivelor convenite, recunoscând, totodată, punctele de 

plecare diferite ale statelor membre. 

Mai concret, Comisia propune să se implice într-un mecanism anual de cooperare cu 

statele membre, care va cuprinde: 

➢ un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele 

economiei și societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor 

înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030 și va 

include indicatori-cheie de performanță; 

➢ un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care 

Comisia va evalua progresele înregistrate și va formula recomandări privind 

acțiunile de întreprins; 

➢ foi de parcurs strategice multianuale privind deceniul digital pentru fiecare stat 

membru, în care statele membre își vor prezenta politicile și măsurile adoptate 

sau planificate pentru a sprijini realizarea obiectivelor pentru 2030; 

➢ un cadru anual structurat pentru discutarea și abordarea domeniilor în care nu s-

au înregistrat progrese suficiente, prin recomandări și angajamente comune între 

Comisie și statele membre; 

➢ un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale. 

Monitorizarea progreselor înregistrate și raportul privind stadiul îndeplinirii 

obiectivelor deceniului digital 

Pentru a se asigura că Europa se apropie rapid de obiectivele deceniului digital, 

cadrul de guvernanță propus prevede un sistem de monitorizare a progreselor, bazat pe un 

indice al economiei și societății digitale (DESI). Comisia va trasa mai întâi traiectoriile UE 

preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele membre, care, la rândul lor, ar urma 

să propună foi de parcurs strategice naționale pentru a atinge obiectivele. În fiecare an, 

Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene un raport 

privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital cu scopul de a: 

➢ prezenta performanțele fiecărei țări în domeniul digital, măsurate în raport cu 

traiectoriile proiectate; 

➢ formula recomandări specifice adresate statelor membre în vederea atingerii 

obiectivelor pentru 2030, ținând seama de circumstanțele naționale. 

➢ Comisia va revizui până în 2026 obiectivele fixate pentru a ține seama de 

evoluțiile tehnologice, economice și societale. 

Proiecte multinaționale 

Proiectele multinaționale sunt proiecte de mare anvergură care ar contribui la 

atingerea obiectivelor pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 – proiecte pe 

care niciun stat membru nu le-ar putea dezvolta pe cont propriu. Astfel de proiecte vor 

permite statelor membre să se reunească și să își pună în comun resursele pentru a-și 

consolida capacitățile digitale în domenii fundamentale pentru consolidarea suveranității 

digitale a Europei și pentru susținerea redresării Europei. 

Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, care include mai multe 

domenii de investiții: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, 

comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, 
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administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală și investițiile în 

competențele digitale ale cetățenilor. 

Diferitele obiective vor accelera procesul de digitalizare și vor duce la consolidarea 

rezilienței și a suveranității tehnologice prin integrarea pe piață a unui număr mai mare de 

specialiști care vor lucra în domeniul digital sau prin stimularea diferitelor sectoare să 

dezvolte tehnologii digitale în Europa. 

Raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital va furniza 

informațiile necesare pentru a monitoriza evoluțiile și lacunele identificate în ceea ce 

privește transformarea digitală a Europei și va actualiza lista proiectelor multinaționale. 

Proiectele multinaționale ar trebui să atragă investiții finanțate atât din resursele de 

finanțare ale UE, inclusiv din Mecanismul de redresare și reziliențăCăutați traducerile 

disponibile pentru linkul precedent, cât și din resursele statelor membre. Alte entități 

publice și private pot investi în proiecte, după caz. 

Comisia, acționând ca accelerator de proiecte multinaționale, va ajuta statele membre 

să își identifice interesele în cadrul proiectelor multinaționale, va pune la dispoziție orientări 

cu privire la mecanismele de implementare și va oferi asistență în acest sens, astfel încât să 

asigure participarea pe scară largă și implementarea cu succes a proiectelor. 

Programul prevede o nouă structură juridică – Consorțiul pentru infrastructura 

digitală europeană (EDIC) – care permite crearea și implementarea rapidă și flexibilă a 

proiectelor multinaționale. 

Context 

Comunicarea „Busola pentru dimensiunea digitală 2030” din martie 2021, pe care se 

bazează propunerea de astăzi, a prezentat calea europeană pentru digitalizarea economiei și 

a societății și a propus un set de obiective digitale concrete în domeniile competențelor, 

infrastructurilor, întreprinderilor și serviciilor publice. 

Calea propusă către transpunerea în realitate a deceniului digital este susținută de 

rezultatele mai multor consultări în cadrul cărora cetățenii, întreprinderile, administrațiile 

publice, statele membre, mediul economic și organizațiile și-au împărtășit opiniile cu privire 

la ceea ce este necesar pentru a asigura reușita transformării digitale europene. În plus, 

punerea sa în aplicare, inclusiv definirea inițiativelor care îi vor da curs, ar urma să fie 

sprijinită prin discuții în cadrul forumului onlineCăutați traducerile disponibile pentru linkul 

precedent consacrat Busolei pentru dimensiunea digitală. 

În paralel, Comisia lucrează la finalizarea propunerii de „Declarație comună privind 

principiile digitale” a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, menită să asigure 

reflectarea valorilor și a drepturilor europene în spațiul digital. Acest lucru va garanta că 

oricine se poate bucura de avantajele oferite de oportunitățile digitale, cum ar fi accesul 

universal la internet, algoritmii care respectă oamenii și un mediu online sigur și de 

încredere. În raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital va fi 

evaluată punerea în aplicare a principiilor digitale. 
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➢ Consiliul UE 
➢ Parlamentul European 
➢ Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
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