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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

1. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 

 

 Context:  

 În comunicarea sa din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde european” 
(denumită în continuare „Pactul verde european”), Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu 
o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în 
care obiectivul privind neutralitatea climatică să fie realizat cel târziu până în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.  

În comunicarea sa din 17 septembrie 2020 intitulată „Stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - investirea într-un 
viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor”, Comisia a propus 
creșterea țintei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la cel puțin 55 % până în 
2030. Acest obiectiv ambițios a fost aprobat de către Consiliul European la 11 decembrie 
2020, iar evaluarea impactului care însoțește comunicarea respectivă confirmă faptul că 
mixul energetic al viitorului va fi foarte diferit de cel actual și subliniază necesitatea de a 
analiza și, dacă este necesar, de a revizui legislația privind energia. 

În contextul nivelului de ambiție crescut al Uniunii, consacrat în Regulamentul (UE) 
2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului și în Pactul verde european, va fi 
realizată o revizuire a actualei ținte obligatorii la nivelul Uniunii privind energia din surse 
regenerabile pentru 2030 de cel puțin 32 % din consumul final de energie și a 
țintei principale la nivelul Uniunii privind eficiența energetică de cel puțin 32,5 %. 

În Rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la revizuirea liniilor directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene, Parlamentul European a solicitat o revizuire a 
Regulamentului (UE) nr. 347/2013, care să țină seama mai ales de țintele Uniunii privind 
energia și clima pentru 2030, precum și de obiectivul său privind neutralitatea climatică 
până în 2050 și de principiul „eficiența energetică înainte de toate”. 

 

 Obiectiv: 

Prezentul regulament stabilește linii directoare privind dezvoltarea și 
interoperabilitatea prompte a coridoarelor și domeniilor prioritare privind infrastructurile 
energetice transeuropene (denumite în continuare „coridoarele și domeniile prioritare 
privind infrastructura energetică”), astfel: 

- reglementează identificarea proiectelor de pe lista proiectelor de interes 

comun și a proiectelor de interes reciproc a Uniunii; 

- facilitează implementarea promptă a proiectelor de pe lista Uniunii, prin 

raționalizarea, coordonarea mai îndeaproape și accelerarea procedurilor de 

autorizare și prin îmbunătățirea transparenței și a participării publicului; 

- prevede norme privind alocarea transfrontalieră a costurilor și stimulente 

legate de risc pentru proiectele de pe lista Uniunii; 

- stabilește condițiile de eligibilitate pentru proiectele de pe lista Uniunii care 

vor beneficia de asistență financiară din partea Uniunii. 
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Acţiuni viitoare ale UE în baza prezentului regulament: 

- Înființarea grupurilor regionale (denumite în continuare „grupuri”), în 

conformitate cu procesul prevăzut în secțiunea 1 din anexa III. Componența fiecărui 

grup are la bază fiecare coridor și domeniu prioritar și acoperirea geografică a 

acestora, în conformitate cu anexa I.  

- Competența decizională în cadrul grupurilor este limitată la statele membre și la 

Comisie (organismul decizional) și se bazează pe consens; 

- Fiecare grup își adoptă propriul regulament de procedură, având în vedere 

dispozițiile din anexa III; 

- Organismul decizional al fiecărui grup adoptă o listă regională de proiecte, elaborată 

conform procesului stabilit în secțiunea 2 din anexa III, în funcție de contribuția 

fiecărui proiect la implementarea coridoarelor și domeniilor prioritare privind 

infrastructura energetică; 

- Când un grup își elaborează lista regională: 

(a)  fiecare propunere individuală de proiect necesită aprobarea statelor membre 

al căror teritoriu este vizat de proiect; dacă un stat membru nu își dă aprobarea, 

acesta prezintă grupului în cauză motive justificate pentru această decizie; 

(b)  grupul ține seama de avizul Comisiei, pentru a asigura un număr total ușor de 

gestionat de proiecte pe lista Uniunii. 

- Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 din 

prezentul regulament pentru a stabili lista Uniunii, sub rezerva articolului 172 al 

doilea paragraf din TFUE; 

- Atunci când își exercită competențele, Comisia se asigură că lista Uniunii este stabilită 

la fiecare doi ani, pe baza listelor regionale adoptate de către organismele decizionale 

ale grupurilor; 

- Comisia urmează să adopte actul delegat de stabilire a primei liste a Uniunii în 

temeiul prezentului regulament până la 30 noiembrie 2023; 

- Criterii pentru evaluarea proiectelor de către grupuri: 

a) implică cel puțin două state membre, traversând în mod direct sau indirect, 
prin interconectare cu o țară terță, frontiera dintre două sau mai multe state 
membre; 

b) este situat pe teritoriul unui stat membru, fie terestru, fie offshore, inclusiv 
pe insule, și are un impact transfrontalier semnificativ; 

c) potențialele beneficii generale ale proiectului la nivelul Uniunii, depășesc 
costurile acestuia în cadrul Uniunii, inclusiv pe termen lung; 

d) siguranța alimentării, printre altele prin interoperabilitate, flexibilitatea 
sistemului, securitate cibernetică, conexiuni adecvate și operarea în siguranță 
și în mod fiabil a sistemului; 

e) proiectele privind hidrogenul care se încadrează în categoriile de 
infrastructuri energetice prevăzute la punctul 3 din anexa II, proiectul 
contribuie în mod semnificativ la durabilitate, inclusiv prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intensificarea utilizării hidrogenului din 
surse regenerabile sau a hidrogenului produs cu emisii scăzute de carbon, 
punând accent pe hidrogenul din surse regenerabile, în special în aplicațiile 
finale, cum ar fi sectoarele în care reducerea este dificilă, în care nu sunt fezabile 
soluțiile mai eficiente energetic, și prin sprijinirea generării de energie din 
surse regenerabile variabile, oferind flexibilitate, soluții de stocare, sau 
ambele; 
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f) durabilitate, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin 
intensificarea utilizării hidrogenului din surse regenerabile sau a celui produs 
cu emisii scăzute de carbon, în special din surse regenerabile, precum și a 
combustibililor sintetici de aceeași origine; 

g) statele membre, cu sprijinul Comisiei, în cadrul coridoarelor lor specifice 
prioritare ale rețelei offshore, ținând seama de particularitățile și de 
dezvoltarea din fiecare regiune, încheie un acord fără caracter obligatoriu 
pentru a coopera cu privire la obiective legate de producția de energie din 
surse regenerabile offshore care urmează să fie implementată în fiecare bazin 
maritim până în 2050; 

h) activele dedicate hidrogenului convertite din active din rețeaua de gaze 
naturale care se încadrează în categoria de infrastructuri energetice prevăzută 
la punctul 3 din anexa II pot fi folosite pentru transportul sau stocarea unui 
amestec predefinit de hidrogen cu gaze naturale sau cu biometan. 

CORIDOARE PRIORITARE PRIVIND ENERGIA ELECTRICĂ 

Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est (NSI East Electricity): interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-
vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse 
regenerabile pentru a pune capăt izolării Ciprului, precum și pentru a asigura prelungirile 
necesare pe uscat ale rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile și 
consolidările rețelei interne necesare pentru a asigura o rețea de transport adecvată și 
fiabilă și pentru a furniza energie electrică generată offshore statelor membre fără ieșire la 
mare. 

CORIDOARE PRIORITARE PENTRU HIDROGEN ȘI ELECTROLIZOARE 

Interconexiuni pentru hidrogen în Europa de Vest (HI West): infrastructură pe bază 
de hidrogen și reconfigurarea infrastructurii de gaze, care permite apariția unei magistrale 
integrate a hidrogenului, în mod direct sau indirect (prin interconectare cu o țară terță), care 
conectează țările din regiune și răspunde nevoilor lor specifice de infrastructură pentru 
hidrogen, sprijinind crearea unei rețele la nivelul Uniunii pentru transportul hidrogenului.  

- Statele membre vizate: Bulgaria, Cehia, Germania, Croația, Grecia, Cipru, Italia, 
Ungaria, Austria, Polonia, România, Slovenia și Slovacia. 

 

II.  ȘTIRI 

1. Consiliul UE-SUA pentru comerț și tehnologie: consolidarea parteneriatului 
nostru reînnoit în vremuri nesigure 

 

 Context 

Uniunea Europeană și Statele Unite au înființat Consiliul UE-SUA pentru comerț și 
tehnologie (CCT) în cadrul reuniunii lor de la Bruxelles din 15 iunie 2021. CCT este un forum 
în cadrul căruia Statele Unite și Uniunea Europeană își coordonează abordările referitoare la 
aspecte de importanță majoră din domeniul comerțului și tehnologiei și aprofundează 
cooperarea transatlantică în aceste domenii, pe baza valorilor democratice comune. 
Reuniunea inaugurală a CCT a avut loc la 29 septembrie 2021. În urma reuniunii, au fost 
înființate 10 grupuri de lucru care se vor consacra unor subiecte precum standardele, 
inteligența artificială, semiconductorii, controlul exporturilor și provocările comerciale 
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mondiale. Următoarea reuniune a CCT este planificată să aibă loc înainte de sfârșitul anului 
2022 în Statele Unite ale Americii. 

La data de 16 mai 2022, UE și SUA și-au reafirmat relațiile de cooperare strânsă în 
vederea abordării provocărilor mondiale din domeniul comerțului și tehnologiei. 
UE și SUA și-au reafirmat relațiile de cooperare strânsă în vederea abordării provocărilor 
mondiale din domeniul comerțului și tehnologiei, în consonanță cu angajamentul comun al 
celor două părți de a apăra democrația, libertatea și drepturile omului. Reunite în cadrul 
celei de a doua reuniuni ministeriale a Consiliului pentru comerț și tehnologie (CCT) de la 
Paris, ambele părți au recunoscut rolul central care îi revine acestui for în cadrul 
parteneriatului transatlantic reînnoit, acesta contribuind deja la coordonarea măsurilor 
comune adoptate de UE și SUA ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. 

 Sprijin pentru Ucraina 

Copreședinții CCT și-au exprimat angajamentul comun ferm de a sprijini Ucraina 
împotriva agresiunii militare ruse și au convenit asupra unor măsuri concrete care au fost 
deja inițiate și vor continua în cadrul CCT. De asemenea, aceștia s-au angajat să colaboreze 
cu Ucraina în eforturile acesteia de a-și reconstrui economia și de a crea un cadru favorabil 
pentru comerț și investiții.  

 Integritatea informațiilor 

Copreședinții au convenit să își consolideze cooperarea pentru a sprijini integritatea 
informațiilor în situații de criză, concentrându-se inițial asupra unui cadru analitic comun în 
vederea identificării acțiunilor Rusiei de manipulare a informațiilor și de interferență, care 
va permite ulterior stabilirea unui cadru de cooperare în toate situațiile de criză. 

 Dialogul privind comerțul și munca 

Copreședinții au convenit să instituie un dialog tripartit privind comerțul și munca 
pentru a promova împreună drepturile lucrătorilor care sunt recunoscute la nivel 
internațional, precum și de a eradica munca forțată și munca copiilor, printre altele. 

 Controlul exporturilor 

Cooperarea în cadrul CCT a fost esențială pentru a asigura, într-un mod rapid și 
coordonat, controlul exporturilor de tehnologii avansate, cum ar fi cele din sectorul 
aerospațial și supravegherea cibernetică, astfel încât să se submineze capacitatea Rusiei de 
a-și dezvolta și mai mult capacitățile industriale și militare. Ambele părți s-au angajat să 
continue și să consolideze această cooperare strânsă. 

 Lanțuri de aprovizionare sigure 

Având în vedere fragilizarea lanțurilor de aprovizionare mondiale în contextul 
agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, ambele părți au convenit că o cooperare strânsă, 
menită să promoveze reziliența lanțurilor de aprovizionare, este mai importantă ca oricând. 
De exemplu, UE și SUA au convenit să dezvolte un mecanism comun de alertă timpurie și 
monitorizare cu privire la lanțurile valorice ale semiconductorilor pentru a spori gradul de 
informare și de pregătire în cazul întreruperilor aprovizionării și a încuraja schimburile de 
informații astfel încât să se evite o cursă după subvenții. 

Un grup operativ dedicat finanțării publice pentru servicii și tehnologii ale 
informației și comunicațiilor (ICTS) sigure și reziliente în țările terțe va pregăti, de 
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asemenea, terenul pentru finanțarea publică comună de către SUA și UE a unor proiecte 
digitale în țări terțe, bazate pe un set de principii generale comune. 

 Standarde tehnologice 

În domeniul tehnologiilor emergente, UE și SUA au convenit să instituie un mecanism 
de informare strategică de standardizare (ISS) pentru a promova și a apăra interesele 
comune în activitățile internaționale de standardizare. Ambele părți vor depune eforturi 
pentru a promova dezvoltarea unor standarde tehnice armonizate și interoperabile în 
domeniile de interes strategic comun, cum ar fi IA, fabricarea aditivă, reciclarea materialelor 
sau internetul obiectelor. 

 Inteligența artificială 

Părțile au reluat discuțiile cu privire la transpunerea în realitate a principiilor 
comune în materie de IA și au convenit să elaboreze o foaie de parcurs comună privind 
instrumentele de evaluare și măsurare pentru o IA fiabilă și în materie de gestionare a 
riscurilor. 

 Aspecte ale comerțului și tehnologiei care sunt legate de mediu și de climă 

CCT are ca obiectiv general promovarea durabilității. În acest spirit, miniștrii au 
convenit să abordeze, în cadrul lucrărilor consiliului, aspectele legate de comerț, dar și de 
mediu și climă, inclusiv privind promovarea unei mai bune înțelegeri a rolului pe care îl 
poate juca comerțul în facilitarea diseminării bunurilor și serviciilor de mediu; un alt aspect 
abordat a constat în asigurarea unei cooperări mai strânse în domeniul achizițiilor publice 
verzi și elaborarea unor metodologii comune pentru stabilirea amprentei de carbon. 

 Bariere comerciale 

Miniștrii au convenit să colaboreze pentru a găsi soluții care să contribuie la 
intensificarea comerțului și a investițiilor transatlantice, inclusiv prin sprijinirea cooperării 
în domeniul achizițiilor publice și al evaluării conformității, precum și prin schimburi 
privind noile bariere care ar putea apărea în calea comerțului, atât la nivel bilateral, cât și în 
relația cu țările terțe. Miniștrii au convenit, de asemenea, să își coordoneze eforturile pentru 
a aborda politicile care nu se bazează pe piață, încercând, în același timp, să evite 
consecințele colaterale reciproce. 

 Guvernanța platformelor 

UE și SUA și-au reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru un internet deschis, global, 
interoperabil, fiabil și sigur, în conformitate cu Declarația pevind viitorul internetului și cu 
Declarația privind drepturile și principiile digitale europenen plus, UE și SUA au convenit să 
își consolideze cooperarea cu privire la principalele aspecte ale guvernanței platformelor. 

 Accesul IMM-urilor la tehnologie 

UE și SUA au publicat un ghid comun de bune practici care conține resurse privind 
modul în care IMM-urile pot deveni mai sigure din punct de vedere cibernetic. 
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2. Previziuni economice de primăvară ale Comisiei Europene pentru România: 
2,6% creştere economică în 2022 şi 3,6% în 2023 

Se preconizează că PIB-ul UE va rămâne pozitiv în perioada analizată în previziuni, 
datorită efectului combinat al redeschiderilor post-izolare și al măsurilor ferme luate la nivel 
de politici în cursul pandemiei pentru a sprijini creșterea economică. Mai exact, 
redeschiderea post-pandemie a serviciilor cu intensitate ridicată a contactelor, o piață a 
muncii puternică și care continuă să se amelioreze, o acumulare mai scăzută a economiilor și 
măsurile bugetare de compensare a creșterii prețurilor la energie urmează să sprijine 
consumul privat. Investițiile vor beneficia de desfășurarea integral a Mecanismului de 
redresare și reziliență și de implementarea agendei de reforme aferente. 

Creșterea PIB-ului real, atât în UE, cât și în zona euro, este estimată în prezent la 
2,7 % în 2022 și la 2,3 % în 2023, în scădere de la 4,0 %, respectiv 2,8 % (2,7 % în zona euro) 
în previziunile intermediare din iarna anului 2022. Declinul din 2022 trebuie interpretat în 
contextul dinamicii creșterii economice din primăvara și vara anului trecut, care adaugă 
aproximativ 2 puncte procentuale la ritmul anual de creștere pentru acest an. Creșterea 
producției din cursul anului s-a redus de la 2,1 % la 0,8 %. 

Principalul impact asupra economiei mondiale și a economiei Uniunii este legat de 
prețurile materiilor prime energetice. Deși ele crescuseră deja substanțial înaintea 
războiului, de la nivelurile scăzute înregistrate în timpul pandemiei, incertitudinea legată de 
lanțurile de aprovizionare a exercitat o presiune în sus asupra prețurilor, sporindu-le 
totodată volatilitatea. Este ceea ce s-a întâmplat cu alimentele și alte bunuri și servicii de 
bază, pe fondul unei scăderi a puterii de cumpărare a gospodăriilor. 

Perturbările provocate de război la nivel logistic și al lanțului de aprovizionare, 
precum și creșterea costurilor de producție la o gamă largă de materii prime se adaugă, pe 
de o parte, perturbărilor din comerțul mondial cauzate de măsurile drastice de limitare a 
răspândirii COVID-19 aplicate încă în anumite părți ale Chinei, și afectează, pe de altă parte, 
producția. 

 Prețurile la energie împing inflația la niveluri record 

Ritmul inflației s-a accelerat de la începutul anului 2021. De la 4,6 % an la an în 
ultimul trimestru din 2021, aceasta a crescut la 6,1 % în primul trimestru din 2022. Inflația 
totală din zona euro a crescut la 7,5 % în luna aprilie, cea mai mare rată din istoria uniunii 
monetare. 

Inflația din zona euro este estimată la 6,1 % în 2022, ea urmând să scadă la 2,7 % în 
2023. Pentru 2022 în ansamblu, aceasta reprezintă o revizuire ascendentă considerabilă, în 
comparație cu previziunile intermediare din iarna anului 2022 (3,5 %). Se preconizează că 
inflația va atinge un nivel maxim de 6,9 % în al doilea trimestru al acestui an, ea urmând apoi 
să scadă treptat. Pentru UE, se preconizează că inflația va crește de la 2,9 % în 2021 la 6,8 % 
în 2022 și că va scădea din nou la 3,2 % în 2023. Inflația medie de bază este estimată la peste 
3 % în 2022 și 2023, atât în UE, cât și în zona euro. 

 Piață a muncii puternică și care continuă să se amelioreze 

Piața muncii intră în noua criză de pe o bază solidă. În 2021, în economia Uniunii au 
fost create peste 5,2 milioane de locuri de muncă, ceea ce a atras un număr suplimentar de 
aproape 3,5 milioane de persoane pe piața muncii. În plus, numărul șomerilor a scăzut cu 
aproape 1,8 milioane de persoane. Ratele șomajului la finele anului 2021 au scăzut sub 
nivelurile record anterioare. 



8 
 

Conform previziunilor, condițiile de pe piața muncii vor continua să se amelioreze. Se 
estimează că ocuparea forței de muncă din UE va crește cu 1,2 % anul acesta, deși această 
rată anuală de creștere este stimulată de dinamica puternică din a doua jumătate a anului 
trecut. Se anticipează că refugiații de război ucraineni din Uniune vor intra pe piețele muncii 
doar treptat, cu efecte tangibile ce vor deveni vizibile abia începând cu anul viitor. 

Ratele șomajului ar urma să scadă, conform previziunilor, până la 6,7 % în acest an și 
6,5 % în 2023 în UE, în timp ce în zona euro ele ar urma să atingă 7,3 % în 2022 și 7,0 % în 
2023. 

 Deficitele publice continuă să scadă, dar costurile legate de război cresc 

În pofida costurilor măsurilor de atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie 
și ale măsurilor de sprijinire a refugiaților ucraineni, se preconizează că deficitul public 
agregat din UE va continua să scadă în 2022 și 2023, datorită retragerii în continuare a 
măsurilor temporare de sprijin legate de COVID-19. De la 4,7 % din PIB în 2021, se 
preconizează că deficitul UE va scădea la 3,6 % din PIB în 2022 și la 2,5 % în 2023 (3,7 % și 
2,5 % în zona euro). 

După ce a scăzut la aproximativ 90 % în 2021 (97 % în zona euro) față de vârful 
istoric de aproape 92 % din PIB în 2020 (aproape 100 % în zona euro), se preconizează că 
ponderea agregată a datoriei în PIB la nivelul UE va scădea la aproximativ 87 % în 2022 și la 
85 % în 2023 (95 %, respectiv 93 % în zona euro), rămânând peste nivelul anterior COVID-
19. 

 Incertitudinea și riscurile depind de evoluția războiului 

Riscurile la adresa previziunilor privind activitatea economică și inflația depind în 
mare măsură de evoluția războiului și, în special, de impactul acestuia asupra piețelor 
energiei. 

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine, previziunea de referință este însoțită 
de o analiză de scenariu bazată pe modele, care simulează impactul creșterii prețurilor la 
produsele energetice de bază, precum și impactul unei întreruperi totale a aprovizionării cu 
gaze din Rusia. În acest din urmă scenariu, mai sever, ratele de creștere a PIB-ului s-ar situa 
sub nivelul de referință prevăzut cu aproximativ 2,5 puncte procentuale în 2022, respectiv 1 
punct procentual în 2023, în timp ce inflația ar crește cu 3 puncte procentuale în 2022 și cu 
peste 1 punct procentual în 2023, peste proiecția de bază. 

Pe lângă aceste perturbări potențiale ale aprovizionării cu energie, problemele mai 
grave decât se preconizase din lanțurile de aprovizionare, precum și creșterile suplimentare 
ale prețurilor materiilor prime non-energetice, în special ale alimentelor, ar putea conduce la 
o intensificare a presiunilor în jos asupra creșterii economice și a presiunilor în sus asupra 
prețurilor. Efectele secundare mai mari decât se preconizase provocate de un șoc inflaționist 
importat ar putea amplifica forțele stagflaționiste. Presiunile inflaționiste puternice sunt 
însoțite și de riscuri sporite la adresa condițiilor de finanțare. În fine, COVID-19 rămâne un 
factor de risc. 

Dincolo de aceste riscuri imediate, invadarea Ucrainei de către Rusia duce la o 
„decuplare” economică a Uniunii de Rusia, cu consecințe dificil de înțeles pe deplin în 
momentul de față 
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3.   Ajutoare de stat: Comisia va elimina treptat Cadrul temporar privind ajutoarele 
de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19 

Comisia Europeană va elimina treptat Cadrul temporar privind ajutoarele de stat 
acordate în contextul pandemiei de COVID-19 care le permite statelor membre să remedieze 
o perturbare gravă a economiei ca urmare a pandemiei de COVID-19. 

Cadrul temporar a fost adoptat la 19 martie 2020 și modificat ultima dată 
la 18 noiembrie 2021, acesta le permite statelor membre să remedieze o perturbare gravă a 
economiei ca urmare a pandemiei de COVID-19. Cadrul temporar privind ajutoarele de stat 
acordate în contextul pandemiei de COVID-19 nu va fi prelungit după data de expirare 
actuală, și anume 30 iunie 2022, în cazul majorității instrumentelor puse la dispoziție. Planul 
existent de eliminare treptată și de tranziție nu se va modifica, inclusiv posibilitatea ca 
statele membre să furnizeze măsuri specifice de sprijin pentru investiții și solvabilitate până 
la 31 decembrie 2022 și, respectiv, 31 decembrie 2023, astfel cum s-a anunțat deja în luna 
noiembrie a anului trecut. 

Statele membre pot utiliza toate elementele Cadrului temporar până la 30 iunie 2022. 
După această dată, statele membre pot converti în continuare împrumuturile în ajutor 
limitat sub formă de subvenții directe, aplicând condițiile prevăzute în Cadrul temporar și 
dacă se prevede astfel în schemele lor naționale. O astfel de conversie poate fi utilizată în 
condiții stricte pentru a anula credite sau părți ale acestora în beneficiul debitorilor care nu 
sunt în măsură să ramburseze împrumuturile. De asemenea, statele membre pot să instituie 
scheme care să permită restructurarea împrumuturilor, de exemplu prelungirea duratei 
acestora sau reducerea ratelor dobânzii aplicabile, în anumite limite. În plus, sprijinul pentru 
investiții în vederea unei redresări durabile va putea fi acordat până la 31 decembrie 2022, 
iar sprijinul pentru solvabilitate – până la 31 decembrie 2023. 

4. Parteneriate pentru inovarea regională: 63 de regiuni, șapte orașe și patru state 
membre selectate pentru acțiunea-pilot 

 

La data de 17 mai, Comisia a anunțat cele 63 de regiuni, șapte orașe și patru state 
membre selectate în cadrul proiectului-pilot pentru Parteneriatele pentru inovare regională, 
o inițiativă elaborată împreună cu Comitetul Regiunilor.  

Participanții la acțiunea-pilot sunt deschiși să facă schimb de bune practici, precum și 
să dezvolte în comun și să testeze instrumente de mobilizare a mai multor surse de finanțare 
și politici și să conecteze programele regionale și naționale la inițiativele UE pentru 
transformarea verde și cea digitală. 

Aceste parteneriate contribuie la noua Agendă de inovare pentru Europa, în care 
inovarea stimulează transformarea pentru sustenabilitate, conectând strategiile locale cu 
inițiativele de la nivelul UE. 

Cererea de propuneri a atras o largă reprezentare a ecosistemului de inovare al UE, 
state membre precum Slovacia, care participă la nivel național, și o mare varietate de regiuni 
ale UE, cum ar fi Andaluzia, Azore, Hauts-de-France, Ostrobotnia, Podkarpackie, Egeea de 
Nord, Emilia Romagna și multe altele. Cererea de propuneri a declanșat, de asemenea, o 
colaborare și un proces de creare de rețele ascendente, reunind deja numeroși participanți 
ca parte a rețelelor multiregionale. Aceasta include, de exemplu, regiunea Mării Baltice, 
instrumentul pentru bioregiuni și un consorțiu extins „Cities 4.0” (Leuven, Bologna, Turku), 
la care participă, de asemenea, Eindhoven (NL), Espoo (FI) și Cluj-Napoca (RO). 

Protocolul operațional al parteneriatelor pentru inovarea regională 
Participanții la proiectul-pilot vor explora noile parteneriate pentru inovare regională 

bazate pe „Protocolul operațional al parteneriatelor pentru inovarea regională”, un 
document de orientare inițială publicat astăzi de Centrul Comun de Cercetare. 
Protocolul operațional propune o gamă largă de instrumente și mecanisme de guvernanță 
pentru a îmbunătăți coordonarea politicilor regionale, naționale și ale UE în materie de 
inovare pentru a pune în aplicare dubla tranziție verde și digitală a Europei și pentru a 
aborda decalajul în materie de inovare din UE. Un element central al abordării propuse este 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_6092
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-playbook
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introducerea misiunilor locale de coordonare a acțiunilor în cadrul unei logici direcționale 
coerente, care să permită explorarea unor combinații ample de politici pentru inovarea la 
nivel de sistem. 
     În timpul acțiunii-pilot, participanții vor testa aceste instrumente de politică, creând 
în același timp în comun orientări operaționale. Protocolul operațional și acțiunea-pilot vor 
promova, de asemenea, bunele practici, vor facilita învățarea prin experimentare și vor 
sprijini administrațiile publice și ecosistemul mai larg. Acțiunea-pilot nu va avea un impact 
asupra actualului proces de programare a fondurilor pentru perioada 2021-2027. 
         Parteneriatele își au originea în viitoarea nouă agendă de inovare pentru Europa, 
pentru a contribui la integrarea inițiativelor și a investițiilor la nivelul UE și la nivel național. 
Acesta este un efort care vizează în mod direct îmbunătățirea ecosistemelor de inovare, care 
reprezintă un domeniu esențial pentru stimularea performanței Europei în materie de 
inovare. Obiectivul principal este de a consolida interconectarea ecosistemelor regionale și 
locale de inovare și de a consolida lanțurile valorice durabile europene și sectoarele deep-
tech. 
       Parteneriatele reprezintă o abordare complementară, care se bazează pe experiența 
pozitivă a strategiilor de specializare inteligentă. Specializarea inteligentă este o abordare 
localizată, izvorâtă din politica de coeziune a UE, care își propune să identifice domenii 
strategice de intervenție, bazându-se atât pe analiza punctelor forte și a potențialului 
economiei, cât și pe un proces de descoperire antreprenorială cu o largă implicare a părților 
interesate. Specializarea inteligentă se axează pe inovare și are un rol major în sprijinirea 
cercetării și inovării pentru a asigura o dezvoltare durabilă și rezilientă a tuturor regiunilor 
din Europa. 
       Teritoriile selectate vor participa fie individual, fie în cadrul a șase rețele diferite de 
regiuni și orașe din UE. În total, 23 de state membre sunt reprezentate printre participanții 
la acțiunea-pilot. Cererea de exprimare a interesului a fost deschisă în perioada martie-
aprilie 2022. 
 

5.  DiscoverEU: peste 1500 de tineri români selectați în prima rundă din 2022 

În prima rundă a acțiunii DiscoverEU din cadrul programului Erasmus+, 1562 de 

tineri români în vârstă de 18 ani au fost selectați să călătorească în întreaga Europă. 

La nivel european, 35.000 de tineri în vârstă de 18 ani au fost selectați să călătorească în 

întreaga Europă. 

        Ciclul din acest an marchează intrarea DiscoverEU în programul Erasmus+. Odată cu 

această modificare și datorită finanțării excepționale acordate cu ocazia Anului european al 

tineretului 2022, în acest an se vor pune la dispoziție 70.000 de permise de călătorie. 

      Pentru prima dată, s-au putut înscrie și tineri din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, deoarece aceste țări participă la programul Erasmus+. 

Runda de înscrieri s-a încheiat la 21 aprilie 2022 și a atras aproape 69.000 de tineri 

entuziaști. Solicitanții selectați vor fi informați și vor putea începe să își organizeze o 

călătorie cu o durată de maximum 30 de zile în perioada 1 iulie 2022-30 iunie 2023. Vor fi 

sprijiniți de agențiile naționale Erasmus+, care organizează reuniuni de informare prealabile 

plecării precum și întâlniri în întreaga Europă. Participanții vor primi, de asemenea, noul 

card DiscoverEU cu reduceri, care va oferi peste 40.000 de posibilități de reducere la cazare, 

alimente, cultură și alte servicii. 

       Comisia intenționează să lanseze următoarea rundă de înscrieri în octombrie, când 

tinerii candidați vor putea solicita 35.000 de permise de călătorie suplimentare.  

 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-development-new-european-innovation-agenda-2022-apr-22_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/call-of-interest-pri
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0319_youth_2022-05_discovereu_factsheet.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0319_youth_2022-05_discovereu_factsheet.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
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6.  Primele state membre se angajează să aloce aproximativ 270 de milioane EUR 
pentru punerea în aplicare a inițiativei ALMA 

 

Primele state membre și-au exprimat angajamentul de a pune în aplicare noua 
inițiativă ALMA a Comisiei („Aim, Learn, Master, Achieve”) pentru a sprijini tinerii 
defavorizați să își găsească locul pe piața muncii sau să își continue educația. 

Cu ocazia unui eveniment privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor organizat de Comisie săptămâna trecută, s-a anunțat că, până în prezent, mai mult 
de jumătate dintre statele membre s-au angajat să pună în aplicare inițiativa ALMA în țările 
lor. În plus, opt state membre s-au angajat deja să aloce aproximativ 270 de milioane EUR 
pentru inițiativa ALMA în cadrul programelor lor din cadrul Fondului social european 
(FSE+), în conformitate cu estimările actuale. Se preconizează că vor urma mai multe 
angajamente, ceea ce va permite tinerilor din întreaga Europă să beneficieze de această nouă 
inițiativă. 

În cadrul evenimentului care a avut loc la 12 mai, reprezentanți ai guvernului, precum 
și reprezentanți ai Organizației Internaționale a Muncii, ai partenerilor sociali, ai 
întreprinderilor și ai serviciilor publice de ocupare a forței de muncă au discutat despre 
provocările și oportunitățile legate de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. De 
asemenea, aceștia au făcut schimb de opinii cu privire la modul în care se poate realiza 
succesul noului program de mobilitate pentru incluziune socială, ALMA. Tineri din Belgia, 
Cehia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Spania și Suedia au venit la Bruxelles pentru a-și 
împărtăși poveștile despre modul în care au beneficiat de programe similare în cadrul ALMA 
și despre efectul transformator pe care această inițiativă l-a avut asupra vieții lor. 

În discursul său privind starea Uniunii, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a 
anunțat noua inițiativă ALMA care urmează să fie lansată în timpul Anului european al 
tineretului 2022.  

Alma este o inițiativă de incluziune activă pentru tinerii defavorizați (cu vârste 
cuprinse între 18 și 30 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare. Însoțită de o formare intensivă înainte și după șederea 
în străinătate, aceasta va oferi participanților o experiență de învățare supravegheată în 
domeniul muncii pentru o perioadă de 2-6 luni într-un alt stat membru al UE. 

Obiectivul ALMA este de a îmbunătăți competențele, cunoștințele și experiența 
participanților, astfel încât aceștia să poată avea acces la piața muncii sau la educație după ce 
se întorc în țara lor de origine și de a le oferi posibilitatea să creeze noi legături în întreaga 
Europă. 

Statele membre sunt încurajate să aloce resurse, după caz, din programele Fondului 
social european Plus (FSE+) 2021-2027 pentru a pune în aplicare inițiativa ALMA. În plus, 
Comisia oferă asistență administrativă pentru a sprijini statele membre în elaborarea și 
punerea în aplicare a acestei inițiative. 

Prin această nouă inițiativă, Comisia își reafirmă angajamentul în cadrul Pilonului 
european al drepturilor sociale de a combate inegalitățile și de a oferi sprijin activ pentru 
ocuparea forței de muncă și calificare, în special pentru tinerii defavorizați. ALMA va 
contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a Garanției pentru tineret, care a fost 
consolidată în 2020. Astfel, ALMA va completa programele existente care sprijină 
mobilitatea tinerilor, cum ar fi Erasmus Plus sau Corpul european de solidaritate. 
 

7. REPowerEU: un plan prin care să ne reducem rapid dependența de 

combustibilii fosili din Rusia și să accelerăm tranziția verde 

 Context:  

Există două argumente principale în favoarea transformării urgente a sistemului 

energetic european: necesitatea eliminării dependenței UE de combustibilii fosili din 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1986&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1986&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_21_4701
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
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Rusia, care sunt utilizați ca armă economică și politică și pentru care contribuabilii europeni 

plătesc aproape 100 de miliarde EUR pe an, și necesitatea gestionării crizei climatice.  

Transformarea verde va consolida creșterea economică, securitatea și acțiunile 

climatice în beneficiul Europei și al partenerilor noștri. Mecanismul de redresare și 

reziliență (MRR) este un instrument central al Planului REPowerEU, sprijinind planificarea 

și finanțarea coordonată a infrastructurii transfrontaliere și naționale, precum și a 

proiectelor și reformelor din domeniul energetic. Comisia propune să aducă modificări 

punctuale Regulamentului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență astfel încât, 

pe lângă numeroasele reforme și investiții relevante care sunt deja incluse în planurile de 

redresare și reziliență ale statelor membre, acestea din urmă să includă și capitole 

consacrate REPowerEU. 

 

 Economii de energie 

Economiile de energie reprezintă modalitatea cea mai rapidă și mai ieftină de a 

gestiona criza energetică actuală și de a reduce facturile la energie. Comisia propune 

consolidarea măsurilor de eficiență energetică pe termen lung, inclusiv prin mărirea de la 

9 % la 13 % a obiectivului obligatoriu în materie de eficiență energetică stabilit în 

pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”. Prin urmare, Comisia a publicat astăzi și o 

„Comunicare a UE privind economiile de energie”, care prezintă în detaliu schimbările 

comportamentale pe termen scurt care ar putea reduce cu 5 % cererea de gaze și 

petrol și încurajează statele membre să lanseze campanii de comunicare pe acest subiect 

destinate gospodăriilor și întreprinderilor. 

 

 Diversificarea aprovizionării și sprijinirea partenerilor noștri internaționali 

UE colaborează deja de câteva luni cu partenerii internaționali în vederea 

diversificării aprovizionării și a obținut un nivel record al importurilor de GNL și 

livrarea unui volum mai mare de gaze prin gazoducte. 

 Platforma energetică a UE recent creată, sprijinită de grupuri operative regionale, va 

permite realizarea de achiziții comune pe bază voluntară de gaze, GNL și hidrogen prin 

centralizarea cererii, optimizarea utilizării infrastructurii și coordonarea activităților de 

comunicare cu furnizorii. 

Comisia va avea în vedere dezvoltarea unui „mecanism comun de achiziții” prin 

care vor fi negociate și încheiate contractele de achiziție de gaze în numele statelor membre 

participante. De asemenea, Comisia va avea în vedere măsuri legislative care vor prevedea 

obligația statelor membre de a-și diversifica în timp aprovizionarea cu gaze. 

 

 Strategia externă a UE în domeniul energiei, adoptată la data de 19 mai a.c., va 

facilita diversificarea energetică și stabilirea unor parteneriate pe termen lung cu furnizorii, 

inclusiv a unor relații de cooperare privind hidrogenul sau alte tehnologii verzi. Se prevede 

dezvoltarea unor coridoare majore pentru hidrogen în Marea Mediterană și Marea Nordului. 

În fața agresiunii Rusiei, UE va sprijini Ucraina, Moldova, Balcanii de Vest și țările din 

Parteneriatul estic, precum și partenerii noștri cei mai vulnerabili. 

 

 Accelerarea dezvoltării energiei din surse regenerabile 

 

Extinderea și accelerarea masivă a utilizării energiei din surse 

regenerabile pentru producția de energie electrică, în industrie, în sectorul clădirilor și al 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-save-energy-com2022240_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2387
https://energy.ec.europa.eu/joint-communication-eu-external-energy-engagement-join202223_ro
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transporturilor ne va permite să ne dobândim mai curând independența, vor impulsiona 

tranziția verde și vor reduce prețurile în timp. Comisia propune majorarea de la 40 % la 

45 % a obiectivului principal pentru 2030 referitor la ponderea energiei din surse 

regenerabile, prevăzut în pachetul „Pregătiți pentru 55”. 

Acest obiectiv general mai ambițios va crea condiții favorabile pentru lansarea și a 

altor inițiative: 

- O strategie a UE în domeniul energiei solare care va urmări dublarea 
capacității solare fotovoltaice până în 2025 și instalarea a 600 GW până în 
2030; 

- O inițiativă privind acoperișurile solare, care va include, pentru clădirile 
publice și comerciale noi și pentru clădirile rezidențiale noi, obligația legală 
progresiv de a instala panouri solare; 

- Dublarea ritmului de instalare a pompelor de căldură și măsuri de integrare a 
energiei geotermale și solare termice în sistemele de termoficare centralizate și 
urbane modernizate; 

- O recomandare a Comisiei care să abordeze problema procesului lent și 

complex de autorizare a proiectelor majore în domeniul energiei din surse 

regenerabile și o modificare punctuală a Directivei privind energia din surse 

regenerabile care să recunoască energia din surse regenerabile drept un interes 

public major. Statele membre ar trebui să instituite zone prioritare specifice 

pentru energia din surse regenerabile și să prevadă procese de autorizare 

simplificate și mai scurte 

- Stabilirea obiectivului pentru 2030 de a produce 10 milioane de tone de 

hidrogen din surse regenerabile în interiorul UE și 10 milioane de tone 

provenit din importuri pentru a înlocui gazele naturale, cărbunele și petrolul în 

industriile greu de decarbonizat și în sectoarele transporturilor; 

- Un Plan de acțiune privind biometanul descrie mai multe instrumente, inclusiv 
o nouă alianță industrială privind biometanul și stimulente financiare, menite să 
mărească producția de biometan până la 35 de miliarde de metri cubi până în 
2030, inclusiv în cadrul politicii agricole comune. 

 Acţiuni viitoare ale Comisiei: 

- va încheia contracte pe diferență în materie de carbon pentru a sprijini utilizarea 

hidrogenului verde de către industrie și va acorda o finanțare specifică pentru 

REPowerEU în cadrul Fondului pentru inovare, utilizând veniturile obținute din 

comercializarea certificatelor de emisii; 

- furnizarea de orientări cu privire la energia din surse regenerabile și 

contractele de achiziții de energie electrică și va oferi Băncii Europene de 

Investiții o facilitate de consultanță tehnică; 

- va propune instituirea unei Alianțe UE pentru industria solară și a unui 

parteneriat la scară largă în materie de competențe; 

- intensificarea activităţii în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime critice 

și va elabora o propunere legislativă în acest sens; 

- va prezenta un pachet privind înverzirea transportului de marfă care va viza 

sporirea semnificativă a eficienței energetice în acest sector și va avea în vedere o 

inițiativă legislativă prin care să se mărească ponderea vehiculelor cu emisii zero 

în parcurile de automobile ale instituțiilor publice și ale societăților private 

dincolo de o anumită mărime. 

https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-solar-strategy-com2022149_ro
https://energy.ec.europa.eu/recommendation-speeding-permit-granting-and-ppas-com20223219_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-amend-directive-res-promotion-and-epbd-com2022222_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-amend-directive-res-promotion-and-epbd-com2022222_en
https://energy.ec.europa.eu/implementing-repowereu-plan-swd_en
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 Finanţare 

 

- Atingerea obiectivelor planului REPowerEU necesită investiții suplimentare în 

valoare de 210 miliarde EUR până în 2027. Pentru a sprijini punerea în aplicare a 

planului REPowerEU, sunt deja disponibile în cadrul Mecanismului de redresare 

și reziliență 225 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi. Comisia a adoptat 

la data de 19 mai a.c. acte legislative și orientări pentru statele membre cu privire la 

cum să modifice și să completeze planurile lor de redresare și reziliență în contextul 

REPowerEU. 

- Comisia propune majorarea pachetului financiar al Mecanismului de redresare 

și reziliență cu 20 de miliarde EUR sub formă de granturi provenite din 

vânzarea certificatelor de emisii în cadrul sistemului EU ETS, certificate care sunt 

deținute în prezent în rezerva pentru stabilitatea pieței și care urmează să fie scoase 

la licitație într-un mod care să nu perturbe piața. 

- În cadrul actualului CFM, politica de coeziune va sprijini deja proiectele de 

decarbonizare și de tranziție verde cu până la 100 de miliarde EUR prin investiții în 

energia din surse regenerabile, în hidrogen și în infrastructură. O sumă suplimentară 

de 26,9 miliarde EUR din fondurile de coeziune ar putea fi pusă la dispoziție prin 

transferuri voluntare către Mecanismul de redresare și reziliență. Alte 7,5 miliarde 

EUR din politica agricolă comună sunt puse, de asemenea, la dispoziție prin 

transferuri voluntare către Mecanismul de redresare și reziliență. Comisia va dubla în 

această toamnă finanțarea disponibilă pentru cererea de propuneri la scară largă din 

2022 ce va fi lansată în cadrul Fondului pentru inovare, până la aproximativ 3 

miliarde EUR. 
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