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I.  CONSILIUL UE 

1. Principalele rezultate ale Consiliului Afaceri Generale din 25 ianuarie 2022 
 

 Prioritățile președinției franceze 

În timpul unei sesiuni publice al cărei fir conducător a fost suveranitatea europeană, 

președinția franceză și-a prezentat prioritățile pentru mandatul său de șase luni. 

 Pachetul legislativ „Consolidarea democrației și a integrității alegerilor” 

Miniștrii au desfășurat, în sesiune publică, o dezbatere de orientare cu privire la pachetul 

legislativ „Consolidarea democrației și a integrității alegerilor”, prezentat de Comisia 

Europeană la 25 noiembrie 2021. 

Pachetul cuprinde propuneri legislative privind transparența publicității politice, statutul și 

finanțarea partidelor politice europene, precum și drepturile cetățenilor care își au reședința 

într-un stat membru fără a fi resortisanți ai acestuia la alegerile europene și municipale. 

Scopul acestui pachet legislativ este de a garanta alegeri libere și corecte și dezbateri publice 

deschise, de a face ca lumea digitală să fie mai responsabilă și de a ne proteja mai bine 

democrația și procesele electorale de tentativele de ingerință și de manipulare a 

informațiilor. 

Obiectivul urmărit este ca acest pachet legislativ să fie adoptat și pus în aplicare în timp util 

pentru alegerile europene din 2024. 

Discuțiile s-au axat pe creșterea transparenței și pe reglementarea finanțării partidelor și a 

fundațiilor politice europene, pe rolul, vizibilitatea și activitățile partidelor politice europene 

în ceea ce privește dezbaterile publice din statele membre, pe dreptul de vot al cetățenilor 

care își au reședința într-un stat membru fără a fi resortisanți ai acestuia, precum și pe 

publicitatea politică, mai ales în sfera digitală. 

 Conferința privind viitorul Europei 

Președinția franceză a informat Consiliul despre stadiul lucrărilor din cadrul Conferinței 

privind viitorul Europei, inclusiv despre cele mai recente evoluții și despre perspective. 

Îndeosebi, miniștrii au avut ocazia să facă schimb de opinii cu privire la primele serii de 

recomandări ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, care se vor reuni în 

continuare după adunarea plenară din 21-22 ianuarie, precum și cu privire la organizarea de 

consultări naționale. 

Sub rezerva evoluției situației epidemiologice, se preconizează că grupurile își vor finaliza 

lucrările până la sfârșitul lunii februarie 2022, fiind prevăzute adunări plenare în martie și 

aprilie. Președinția franceză planifică încheierea politică a exercițiului la 9 mai de către cei 

trei copreședinți. 

 COVID-19: coordonarea la nivelul Uniunii Europene 

Miniștrii au avut un schimb de opinii referitor la starea sănătății și la măsurile luate la nivel 

național și au evaluat coordonarea la nivelul UE. 
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Circulația continuă a variantei Delta și răspândirea rapidă a variantei Omicron rămân motive 

de îngrijorare. În acest context, campaniile de vaccinare, inclusiv administrarea dozelor de 

rapel, ar trebui să continue de urgență. De asemenea, este important să se combată reticența 

față de vaccinare și dezinformarea. 

Consiliul Afaceri Generale a adoptat o recomandare revizuită privind călătoriile în interiorul 

Uniunii Europene. Această recomandare revizuită ține seama de evoluțiile înregistrate în 

ceea ce privește vaccinarea și răspândirea variantei Omicron și reflectă o schimbare de 

abordare: de la abordarea bazată inițial pe situația epidemiologică din fiecare regiune la o 

abordare individuală bazată pe statutul fiecărui călător. 

Vor continua discuțiile referitoare la revizuirea recomandării privind călătoriile către 

Uniunea Europeană din țările terțe. 

De asemenea, Consiliul a vorbit despre solidaritatea internațională, deoarece pandemia nu 

va fi eradicată decât prin cooperare la nivel mondial, pe bază de încredere și asistență 

reciprocă. Uniunea Europeană este cel mai mare exportator și donator de vaccinuri din lume. 

Consiliul a reafirmat dorința Uniunii Europene de a-și intensifica sprijinul pentru țările care 

au cea mai mare nevoie de ajutor, în special din Africa, oferind în continuare sprijin 

european pentru COVAX, dar și pe bază bilaterală, în cooperare cu partenerii. 

 Relațiile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 

Miniștrii afacerilor europene au purtat o discuție referitoare la relațiile dintre Uniunea 

Europeană și Regatul Unit. 

Ei s-au referit la discuțiile în curs cu Regatul Unit pentru a identifica soluții practice în cadrul 

protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord pentru dificultățile specifice de punere în 

aplicare cu care se confruntă populația din Irlanda de Nord. Miniștrii au abordat și 

divergențele persistente legate de punerea în aplicare a acordului de retragere în ceea ce 

privește drepturile cetățenilor și dificultățile generate de punerea în aplicare a acordului 

comercial și de cooperare, în special pentru pescuit și pentru concurența loială. La final, 

miniștrii au trecut în revistă negocierile în curs dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 

referitoare la Gibraltar. 

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, i-a informat pe miniștri în legătură cu 

ultimele evoluții cu privire la aceste subiecte, inclusiv în urma întâlnirii sale cu Liz Truss pe 

24 ianuarie. 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: 

valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii – 

COM(2021)  761 

 

Lucrul pe platformă le permite multor persoane să își câștige existența sau să își 

completeze veniturile, inclusiv persoanelor care  altfel întâmpină dificultăți în a avea acces la 

piața forței de muncă, cum ar fi persoanele cu venituri mici, femeile, tinerii, persoanele cu 

handicap, migranții sau persoanele cu origine rasială sau etnică minoritară. 

Între 2016 si 2020, veniturile din economia platformelor digitale au crescut de la 

aproximativ 3 miliarde EUR la circa 14 miliarde EUR. În prezent, peste 28 de milioane de 
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persoane din UE lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă, iar in 2025, se 

preconizează că numărul acestora va ajunge la 43 de milioane. 

Platformele digitale de muncă operează într-o multitudine de sectoare economice: de 

la comenzile de curse auto, livrările sau munca la domiciliu până la formarea în domeniul IA 

sau codificarea datelor , proiectare arhitecturală, traduceri sau dezvoltarea informatică.  

Platformele digitale de muncă joacă un rol important  în viitorul economic al Europei, 

inclusiv pentru tranziția verde și digitală. Mai multe persoane care lucrează prin intermediul 

platformelor digitale de muncă vor beneficia de o mai buna securitate și previzibilitate  a 

veniturilor, de o mai bună protecție a timpului de lucru și de un mediu de lucru mai sigur. 

Toate persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă vor înțelege 

și influența mai bine modul în care algoritmii sunt utilizați pentru a le gestiona activitatea. 

 

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme – COM(2021) 

762 

 

Obiectivul general al directivei este de a îmbunătăți condițiile de muncă și drepturile 

sociale ale persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor, inclusiv în vederea 

sprijinirii condițiilor pentru dezvoltarea durabilă a paltformelor digitale de muncă din 

Uniunea Europeană. Directiva vizează asigurarea echității transparenței și a asumării 

răspunderii  în gestionarea algoritmică prin introducerea de noi drepturi materiale pentru 

persoanele care lucrează pe platforme. 

Platformele digitale de muncă promovează serviciile inovatoare și noile modele de 

afaceri și creează oportunități pentru consumatori și întreprinderi.  Potrivit unei estimări, 

până la 5 milioane și jumătate de persoane care lucrează prin intermediul platformelor 

digitale de muncă  ar putea fi expuse riscului de încadrare greșită în ceea ce privește statutul 

lor profesional . Este posibil ca persoanele respective să se confrunte cu condiții de muncă 

precare și cu un acces inadecvat la protecție socială.  

Din cauza încadrării greșite, persoanele nu pot beneficia de drepturile și protecția la 

care au dreptul în calitate de lucrători, cum ar fi dreptul la un salariu minim, reglementări 

privind timpul de lucru, protecția sănătății și securității la locul de muncă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei și dreptul la concediu plătit, precum și un acces 

îmbunătățit la protecția socială împotriva accidentelor de muncă, a șomajului, a bolii și a 

bătrâneții. 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

punerea la dispoziție pe piața Uniunii a anumitor produse de bază și produse 

asociate cu defrișările și degradarea pădurilor, precum și exportul acestora din 

Uniune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 – COM(2021) 706 

 

Obiectivul acestei inițiative este de a reduce nivelul defrișărilor și al degradării 

pădurilor cauzate de consumul și de producția UE. Se preconizează că aceasta va reduce 

emisiile de GES și declinul biodiversității la nivel global. Inițiativa vizează reducerea la 

minimum a consumului de produse provenite din lanțuri de aprovizionare asociate cu 

defrișări sau cu degradarea pădurilor, precum și creșterea cererii de produse de bază și alte 

produse legale care „nu implică defrișări” și comercializarea acestora la nivelul UE. 
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UE este un consumator important de produse de bază asociate cu defrișările și 

degradarea pădurilor și nu dispune de norme specifice și eficiente pentru a reduce 

contribuția sa la aceste fenomene.  Instrumentul propus este un „regulament”, deoarece este 

necesar să se asigure cel mai înalt nivel de armonizare pentru a evita coexistența unor 

standarde diferite între statele membre, ceea ce ar submina principiul fundamental al liberei 

circulații a mărfurilor. Un regulament va stabili cerințe directe pentru toți operatorii, 

asigurând astfel securitatea juridică necesară și posibilitatea punerii în aplicare a unei piețe 

pe deplin integrate la nivelul UE. De asemenea, un regulament asigură punerea în aplicare a 

obligațiilor simultan și similar în toate cele 27 de state membre. 

4. Protejarea integrității alegerilor și promovarea participării democratice – 
COM(2021) 730 

 

Punerea în aplicare a măsurilor propuse în acest document va oferi Uniunii Europene 

un cadru legislativ mai puternic pentru a face față provocărilor cu care se confruntă 

democrațiile și procesele noastre electorale, cu respectarea deplină a principiilor și valorilor 

noastre comune. Aceasta va permite alegătorilor să își exercite mai bine drepturile 

democratice, inclusiv dreptul la o sursă de informare pluralistă și transparentă, partidelor 

europene să se angajeze într-o interacțiune mai eficace și mai responsabilă cu publicul, iar 

statelor membre și Uniunii Europene în ansamblu să susțină un proces electoral democratic, 

fără ingerințe și manipulare. 

O piață internă mai integrată a serviciilor de publicitate politică trebuie să fie 

reconciliată cu exercitarea deplină a drepturilor democratice ale cetățenilor. Într-adevăr, 

instituirea unei piețe interne funcționale este strâns legată de urmărirea valorilor comune 

Uniunii și statelor sale membre. Dezvoltarea pieței interne a serviciilor de publicitate politică 

din UE și apărarea valorilor Uniunii constituie două fețe ale aceleiași monede. Succesul său 

depinde nu numai de legislație, dar și de punerea în aplicare a acesteia, oferindu-le astfel 

posibilitatea cetățenilor de a beneficia pe deplin de scopul și de spiritul măsurilor propuse. 

Această condiție se aplică tuturor elementelor incluse în acest pachet. 

 

5. Răspunsul la instrumentalizarea migranților de către stat la frontiera externă a 
UE – JOIN(2021) 32 

 

Acțiunile recente ale regimului Lukașenko și ale susținătorilor acestuia trebuie privite 

din această perspectivă – ca o încercare clară de a crea o criză continuă și prelungită, în 

contextul unui efort concertat mai amplu de destabilizare a Uniunii Europene, care pune la 

încercare unitatea și hotărârea acesteia. Astfel de acțiuni reprezintă un pericol real și actual 

pentru securitatea UE. De asemenea, acțiunile respective și strategia care stă la baza lor au 

ramificații mondiale și reprezintă un motiv de îngrijorare nu numai pentru UE, ci și pentru 

comunitatea internațională.  

Comunicarea oferă o imagine de ansamblu a acțiunilor întreprinse până în prezent și 

a măsurilor în curs de desfășurare pentru a intensifica aceste eforturi. De asemenea, 

comunicarea examinează posibilitățile de a adapta cadrul actual astfel încât acesta să ofere 

un set de instrumente mai permanente pentru abordarea încercărilor viitoare de 

destabilizare a UE prin instrumentalizarea de către stat a migranților aflați în situație ilegală. 

UE nu va accepta niciun atac hibrid care exploatează persoanele în acest mod, profitând de 

suferința lor și provocând, în scopuri politice, violență și pierderi de vieți omenești. 
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Comunitatea internațională în ansamblu trebuie să facă front comun și să se opună acestei 

manipulări a oamenilor. 

 

6. O abordare strategică a UE în sprijinul dezarmării, demobilizării și reintegrării 

foștilor combatanți – JOIN(2021) 35 

 

Dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea foștilor combatanți (DDR) joacă un rol 

esențial în procesul de stabilizare și de instaurare a unei păci de durată. Aceasta poate 

preveni exploatarea în continuare a nemulțumirilor și a instabilității provocate de către 

grupurile armate, dintre care unele pot fi calificate drept organizații teroriste. Prin urmare, 

dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea foștilor combatanți constituie o parte integrantă 

a contribuției UE la prevenirea reapariției violenței și la o stabilizare mai amplă, deoarece 

abordează riscurile prezentate de grupurile armate și sprijină tranziția de la confruntările 

armate la angajamentul politic și guvernanța favorabilă incluziunii.  

Comunicarea comună stabilește o politică cuprinzătoare la nivelul UE de evaluare a 

proceselor de dezarmare, demobilizare și reintegrare a foștilor combatanți și de implicare în 

acestea și propune mijloace pentru a defini dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea 

foștilor combatanți și a oferi sprijin pentru aceasta în țările și regiunile afectate, într-un mod 

coordonat, sensibil la conflicte  și în conformitate cu dreptul internațional, direct și în 

colaborare cu partenerii, inclusiv ONU, Banca Mondială, organizațiile regionale și țările terțe. 

 
7. Situația actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul politicii 

vizelor – COM(2021) 827 

 

Documentul adoptat prezintă  progresele înregistrate în ultimul ani în direcția 

realizării reciprocității depline în materie de exonerare de vize cu Statele Unite, executivul 

european subliniind că își menține angajamentul de a sprijini țările care nu au fost încă 

incluse în Programul Visa Waiver – Bulgaria, Cipru și România – pentru a îndeplini cerințele 

programului. 

Comunicarea subliniază eforturile și angajamentul continuu al Comisiei Europene de 

a aborda situația actuală de nereciprocitate, în pofida pandemiei COVID-19. Comunicarea 

vine în continuarea angajamentului politic exprimat în ultima comunicare din decembrie 

2020 de a prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind evoluțiile din 

acest domeniu până în decembrie 2021. 

 

III.  ȘTIRI 

1. Declarația comisarilor Kyriakides și Reynders privind acordul Consiliului cu 

privire la consolidarea coordonării călătoriilor în condiții de siguranță în UE 

 

La data de 25 ianuarie a.c., miniștrii UE au ajuns la un acord privind actualizarea 

normelor pentru facilitarea liberei circulații în UE în condiții de siguranță în timpul 

pandemiei de COVID-19. 

Acordul vine ca urmare a propunerii Comisiei din 25 noiembrie 2021. 

Printre principalele actualizări ale recomandării se numără: 

• eliminarea, în principiu, a restricțiilor suplimentare pentru titularii 

certificatului digital al UE privind COVID; 
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• alinierea perioadei de valabilitate la actul delegat, și anume 270 de zile pentru 

ciclul primar de vaccinare. 

Orice măsură de restricționare a liberei circulații trebuie să fie nediscriminatorie și 

proporțională. Statele membre nu ar trebui, în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a 

persoanelor care călătoresc din alte state membre. 

La 3 septembrie 2020, Comisia a formulat o Propunere de recomandare a Consiliului 

menită să garanteze că toate măsurile care restrâng libera circulație adoptate de statele 

membre ca răspuns la pandemia de COVID-19 sunt coordonate și comunicate clar la nivelul 

UE. 

La 13 octombrie 2020, statele membre ale UE s-au angajat să asigure o coordonare 

mai bună și un schimb de informații mai eficient prin adoptarea recomandării Consiliului.  

La 1 februarie 2021, Consiliul a adoptat o primă actualizare a recomandării 

Consiliului, care a introdus o nouă culoare, „roșu închis”, pentru marcarea zonelor de risc și a 

stabilit aplicarea de măsuri mai stricte călătorilor care sosesc din zonele cu risc ridicat. 

La 20 mai 2021, Consiliul a modificat recomandarea Consiliului pentru a permite 

călătoriile neesențiale ale persoanelor complet vaccinate, precum și pentru a consolida 

măsurile de limitare a răspândirii variantelor care suscită îngrijorare. 

La 14 iunie 2021, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul de instituire a 

cadrului referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Lucrările Comisiei referitoare la 

certificatul digital al UE privind COVID au fost conduse de comisarul Didier Reynders, în 

strânsă cooperare cu vicepreședinții Vera Jourová și Margaritis Schinas, precum și cu 

comisarii Thierry Breton, Stella Kyriakides și Ylva Johansson. Pentru a utiliza în mod optim 

certificatul digital al UE privind COVID, Consiliul a adoptat, în aceeași zi, o a doua actualizare 

a recomandării Consiliului, care prevede derogări de la restricțiile de călătorie pentru 

persoanele complet vaccinate și pentru persoanele vindecate. 

Începând din iunie 2021, introducerea certificatului digital al UE privind COVID a 

progresat într-un ritm rapid. La 18 octombrie 2021, Comisia a publicat primul raport privind 

sistemul certificatului digital al UE privind COVID, un instrument disponibil pe scară largă și 

a cărui fiabilitate este larg acceptată, pentru a facilita libera circulație în timpul pandemiei de 

COVID-19. 

La 25 noiembrie, având în vedere aceste evoluții, Comisia a propus actualizarea 

abordării comune prevăzute în  Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului, solicitare 

formulată și de Consiliul European în concluziile sale din 22 octombrie 2021. 

La 21 decembrie, pentru a asigura o abordare comună în toate statele membre, 

Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2021/2288 de stabilire, în contextul 

călătoriilor, a unei perioade standard de acceptare de 270 de zile pentru certificatele de 

vaccinare care indică finalizarea seriei de vaccinare primară. 

 

2. Uniunea europeană a sănătății: consolidarea rolului deținut de Agenția 

Europeană pentru Medicamente 

La data de 25 ianuarie a.c., Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a 

mandatului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). 

Ca parte din procesul aflat în desfășurare având ca scop crearea unei puternice uniuni 

europene a sănătății, Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenției 

Europene pentru Medicamente (EMA), făcând un pas important în direcția consolidării 

gradului de pregătire pentru situații de criză a EMA și a gestionării acestor situații de către 
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agenție în legătură cu medicamentele și dispozitivele medicale. Noile norme vor permite 

agenției să monitorizeze îndeaproape și să reducă deficitele de medicamente și de 

dispozitive medicale pe durata unor evenimente de importanță majoră și a unor situații de 

urgență de sănătate publică și facilitează aprobarea mai rapidă a medicamentelor care ar 

putea trata sau preveni o boală ce provoacă o criză în domeniul sănătății publice. Adoptarea 

unui mandat consolidat al EMA face parte din Pachetul privind uniunea europeană a 

sănătății, propus de Comisie în noiembrie 2020. 

Datorită mandatului său consolidat, agenția poate facilita un răspuns coordonat la 

nivelul UE la crizele sanitare în următoarele moduri: 

• monitorizând și reducând riscul de deficite de medicamente și dispozitive medicale 

esențiale; 

• acordând consiliere științifică cu privire la medicamentele care ar putea avea 

potențialul de a trata, a preveni sau a diagnostica bolile ce cauzează respectivele crize; 

• coordonând studii de monitorizare a eficacității și siguranței medicamentelor 

destinate să trateze, să prevină sau să diagnosticheze boli legate de crize din domeniul 

sănătății publice; 

• coordonând studii clinice pentru medicamente destinate să trateze, să prevină sau să 

diagnosticheze boli legate de crize din domeniul sănătăți publice; 

• transferând agenției grupurile de experți prevăzute de Regulamentul privind 

dispozitivele medicale. 

Legislația instituie de asemenea în mod oficial grupul de coordonare privind 

deficitele de medicamente și de dispozitive medicale și grupul operativ pentru situații de 

urgență, ale căror sarcini de lucru sunt enumerate mai sus. 

Regulamentul se va aplica de la 1 martie 2022. Dispozițiile regulamentului referitoare 

la monitorizarea deficitelor de dispozitive medicale, cu excepția transferului grupurilor de 

experți, se vor aplica la 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului. 

 
3.  Raportul final al anchetei sectoriale privind internetul obiectelor  

Comisia Europeană a publicat recent rezultatele anchetei sale sectoriale, în domeniul 

concurenței privind internetul obiectelor destinat consumatorilor (Internet of Things, IoT).  

Raportul final și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care îl însoțește identifică 

potențialele preocupări în materie de concurență, pe piețele în creștere rapidă ale 

produselor și serviciilor legate de internetul obiectelor din Uniunea Europeană. 

Vicepreședintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenței, a declarat: „Sectorul internetului obiectelor destinat consumatorilor devine tot 

mai mult parte din viața noastră de zi cu zi. Constatările finale ale anchetei noastre sectoriale 

confirmă preocupările identificate în raportul preliminar. Aceasta este o piață cu bariere mari 

la intrare, cu puțini actori integrați pe verticală și cu preocupări legate de accesul la date, 

interoperabilitate sau practici de exclusivitate, printre altele. Suntem încrezători că rezultatele 

anchetei sectoriale vor oferi orientări cu privire la viitoarea activitate de asigurare a 

respectării legislației și de reglementare a Comisiei. Sperăm, de asemenea, că aceasta va 

stimula întreprinderile să abordeze în mod proactiv aceste preocupări.” 

Documentele publicate prezintă constatările Comisiei, care țin seama de observațiile 

primite în cadrul consultării publice, cu privire la raportul preliminar din iunie 2021 și 

confirmă concluziile raportului preliminar, publicat în iunie 2021. Observațiile includ 

contribuții din partea părților interesate, cum ar fi principalii actori ai internetului obiectelor 
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destinat consumatorilor, producătorii de dispozitive inteligente, furnizorii de servicii de 

conținut creativ, asociațiile sau operatorii de telecomunicații. 

Principalele constatări ale anchetei sectoriale privind internetul obiectelor destinat 

consumatorilor se referă la următoarele elemente, menționate și în raportul preliminar:  

- caracteristicile produselor și serviciilor legate de internetul obiectelor destinat 

consumatorilor;  

- caracteristicile concurenței pe aceste piețe;  

- principalele domenii de preocupări potențiale, exprimate de părțile interesate, în legătură 

cu funcționarea actuală a piețelor internetului obiectelor destinat consumatorilor, precum și 

cu perspectivele de viitor. 

 

Constatările anchetei sectoriale indică faptul că internetul obiectelor destinat 

consumatorilor crește rapid și devine tot mai mult o parte a vieții noastre de zi cu zi. În plus, 

există o tendință de creștere a disponibilității asistenților vocali, ca interfețe pentru 

utilizatori, ce permit interacțiunea cu alte dispozitive inteligente și servicii legate de 

internetul obiectelor destinat consumatorilor. 

Majoritatea părților interesate, care au participat la ancheta sectorială indică faptul că 

unul dintre principalele obstacole în calea intrării pe piață sau a extinderii în acest sector 

este costul investițiilor în tehnologie, care sunt foarte ridicate pe piața asistenților vocali. O 

altă barieră importantă în ceea ce privește intrarea pe piață este situația concurențială, un 

număr mare de părți interesate raportând dificultăți în a concura cu întreprinderi integrate 

pe verticală, care și-au construit propriile ecosisteme în cadrul sectorului internetului 

obiectelor destinat consumatorilor și în afara acestuia (de exemplu, Google, Amazon sau 

Apple). Întrucât acești actori furnizează sistemele de operare a dispozitivelor inteligente și 

mobile, cel mai des utilizate, precum și principalii asistenți vocali, ei determină procesele de 

integrare a dispozitivelor și serviciilor inteligente, într-un sistem de internet al obiectelor 

destinat consumatorilor. 

 

Părțile interesate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la următoarele domenii: 

 

• Anumite practici de exclusivitate și de legare în legătură cu asistenții vocali, precum și 

practici ce limitează posibilitatea utilizării asistenților vocali diferiți, pentru același 

dispozitiv inteligent: 

Poziția asistenților vocali și a sistemelor de operare a dispozitivelor inteligente în calitate de 

intermediari între utilizatori, pe de o parte, și dispozitivele inteligente sau serviciile legate de 

internetul obiectelor destinat consumatorilor, pe de altă parte. Această poziție, combinată cu 

rolul lor cheie în generarea și colectarea datelor, le-ar permite să controleze relațiile cu 

utilizatorii. În acest context, părțile interesate și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu 

privire la facilitatea descoperirii și la vizibilitatea serviciilor lor legate de internetul 

obiectelor destinat consumatorilor; 

• Accesul extins al furnizorilor de asistenți vocali la date, inclusiv la informații privind 

interacțiunile utilizatorilor cu dispozitive inteligente ale terților și cu servicii legate de 

internetul obiectelor destinat consumatorilor: Părțile interesate consideră că accesul la 

volume mari de date și acumularea unor cantități mari de date le permit furnizorilor de 

asistență vocală să își îmbunătățească poziția pe piață și să își exercite mai ușor influența pe 

piețele adiacente; 
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•  Lipsa de interoperabilitate în sectorul internetului obiectelor destinat consumatorilor, din 

cauza prevalenței tehnologiei brevetate, ce conduce uneori la crearea unor „standarde de 

facto”: În special, se pare că un număr de furnizori de asistenți vocali și de sisteme de 

operare controlează, în mod unilateral, procesele de interoperabilitate și de integrare și sunt 

capabili să limiteze funcționalitățile dispozitivelor inteligente și ale serviciilor legate de 

internetul obiectelor destinat consumatorilor ale terților, în raport cu propriile lor 

dispozitive și servicii. 

 

Informațiile colectate în contextul anchetei sectoriale privind internetul obiectelor 

destinat consumatorilor vor oferi orientări pentru activitatea viitoare a Comisiei în materie 

de asigurare a respectării normelor și de reglementare. Orice măsură de asigurare a 

respectării normelor în materie de concurență în urma anchetei sectoriale ar trebui să se 

bazeze pe o evaluare de la caz la caz. În plus, concluziile ce decurg din ancheta sectorială vor 

sta la baza activității viitoare a Comisiei de punere în aplicare a strategiei sale digitale. Mai 

precis, constatările acestei anchete sectoriale vor contribui, de asemenea, la dezbaterea 

legislativă în curs privind propunerea Comisiei referitoare la Actul legislativ privind piețele 

digitale. 

În plus, anchetele sectoriale de acest tip pot stimula întreprinderile să își revizuiască 

practicile comerciale. În acest context, Comisia ia act de recenta revizuire de către Amazon a 

unora dintre condițiile dintre întreprinderi aplicabile serviciilor sale automate și inteligente 

de reînnoire a comenzilor de produse. 

4.  Comisia propune o declarație privind drepturile și principiile digitale, pentru 

toți cetățenii UE 

 

Comisia a propus recent, Parlamentului European și Consiliului, semnarea unei 

declarații cu privire la drepturile și principiile ce vor ghida transformarea digitală a UE. 

Scopul proiectului este de a le oferi cetățenilor o referință clară cu privire la genul de 

transformare digitală pe care îl promovează și susține Europa. Declarația va constitui, de 

asemenea, un ghid privind noile tehnologii destinat factorilor de decizie și întreprinderilor. 

Drepturile și libertățile consacrate în cadrul juridic al UE și valorile europene ce sunt 

expresia principiilor ar trebui să fie respectate în mediul online, în aceeași măsură ca și în cel 

offline. Odată ce va fi aprobată în comun, declarația va defini și abordarea în materie de 

transformare digitală, pe care o va promova UE, în întreaga lume. 

Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, a declarat: „Ne dorim tehnologii sigure, care să fie în slujba oamenilor și care să 

funcționeze respectându-ne drepturile și valorile și, dorim ca acest lucru să fie valabil și în 

mediul online. Dorim, de asemenea, ca toți cetățenii să aibă posibilitatea și mijloacele de a 

participa activ la societățile noastre tot mai digitalizate. Această declarație constituie o 

referință clară cu privire la drepturile și principiile aplicabile în mediul online.” 

Proiectul de declarație vizează drepturi și principii esențiale pentru transformarea 

digitală, cum ar fi punerea accentului pe indivizi și pe drepturile lor, sprijinirea solidarității 

și a incluziunii, asigurarea libertății de alegere online, încurajarea participării la spațiul 

public digital, îmbunătățirea siguranței, a securității și a capacității de acțiune a persoanelor 

și promovarea unui viitor digital durabil. 

Aceste drepturi și principii ar trebui să îi însoțească pe cetățenii UE în viața lor de zi 

cu zi: conectivitate digitală de mare viteză și la prețuri abordabile pretutindeni și pentru toți, 
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săli de clasă bine dotate și cadre didactice cu competențe digitale, acces neîntrerupt la 

serviciile publice, un mediu digital sigur pentru copii, deconectarea după programul de 

lucru, obținerea de informații ușor de înțeles cu privire la impactul produselor noastre 

digitale asupra mediului, controlarea modului în care sunt utilizate datele lor cu caracter 

personal și cu cine sunt partajate. 

Declarația se întemeiază pe dreptul UE, de la tratate la Carta drepturilor 

fundamentale, dar și pe jurisprudența Curții de Justiție. Experiența dobândită cu ocazia 

adoptării Pilonului european al drepturilor sociale a fost, de asemenea, folosită în acest sens. 

Fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, a susținut, încă din 2018, ideea 

că accesul la internet constituie un nou drept al omului. Promovarea și punerea în aplicare a 

principiilor stabilite în declarație va constitui un angajament politic comun și o 

responsabilitate comună atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre, în limitele 

competențelor lor respective. Pentru asigurarea faptului că declarația va produce efecte 

concrete pe teren, Comisia a propus, în luna septembrie, să monitorizeze progresele, să 

evalueze lacunele și să formuleze recomandări de acțiuni prin intermediul unui raport anual 

privind „Stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital”. 

 

5.  UE contestă în cadrul OMC restricțiile la exportul de lemn impuse de Rusia 
 

La data de 21 ianuarie 2022, UE solicită consultări cu Rusia în cadrul Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la restricțiile la export impuse de Rusia asupra 

produselor din lemn. 

Restricțiile la export constau în creșterea semnificativă a taxelor la export pentru 

anumite produse din lemn și într-o reducere drastică a numărului de puncte de trecere a 

frontierei prin care pot avea loc exporturile de produse din lemn. 

Restricțiile impuse de Rusia sunt extrem de dăunătoare pentru industria de 

prelucrare a lemnului din UE, care se bazează pe exporturile din Rusia, și creează o 

incertitudine semnificativă pe piața mondială a lemnului. Începând cu octombrie 2020, când 

autoritățile de la Moscova au anunțat aceste măsuri, UE a purtat mai multe discuții cu Rusia, 

fără succes. Măsurile au intrat în vigoare în ianuarie 2022. 

Mai precis, UE contestă: 

• Creșterea taxelor la export pentru anumite produse din lemn: 

În cadrul OMC, Rusia s-a angajat să aplice taxe la export de maximum 13 % sau 15 % pentru 

anumite cantități de exporturi. Prin retragerea acestor contingente tarifare, Rusia aplică în 

prezent taxe la export la un nivel mult mai ridicat, de 80 %, și, prin urmare, nu își respectă 

angajamentele asumate în temeiul legislației OMC. 

• Reducerea numărului de puncte de trecere a frontierei pentru exporturile din Rusia 

de produse din lemn către UE: 

Rusia a redus numărul de puncte de trecere a frontierei care gestionează exporturile de 

lemn către UE de la peste 30 la un singur punct (Luttya, în Finlanda). Prin interzicerea 

utilizării punctelor de trecere a frontierei existente care sunt capabile din punct de vedere 

tehnic să gestioneze astfel de exporturi, Rusia încalcă un principiu al OMC care interzice 

astfel de restricții. 

Etapele următoare 
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Consultările în materie de soluționare a litigiilor pe care UE le-a solicitat reprezintă 

prima etapă a procedurilor de soluționare a litigiilor în cadrul OMC. Dacă ele nu conduc la o 

soluție satisfăcătoare, UE poate solicita ca OMC să instituie un comitet care să ia o decizie cu 

privire la acest litigiu. 

 

6. Ajutor de stat: Comisia aprobă un ajutor de restructurare de până la 

aproximativ 2,7 miliarde EUR pentru Complexul Energetic Oltenia SA 

 

Context: În februarie 2020, Comisia a aprobat ajutorul pentru salvare acordat de 

România societății CE Oltenia. Normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările 

Comisiei privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, permit statelor membre să 

sprijine, în anumite condiții stricte, întreprinderile aflate în dificultate. 

CE Oltenia este o întreprindere de stat din România care desfășoară activități în 

domeniul mineritului, al producerii de energie electrică și al furnizării de energie termică. 

Societatea este al treilea cel mai mare producător de energie electrică din România și este 

importantă din motive de siguranță și de adecvare a sistemului energetic național. 

România a prezentat un plan revizuit de restructurare a societății pentru perioada 

2021-2026, căruia i-au fost aduse modificări și îmbunătățiri semnificative, planul va fi 

sprijinit de un ajutor de restructurare în valoare de până la 2,66 miliarde EUR 

(13,15 miliarde RON), sub formă de granturi, sub forma unei garanții de stat pentru un 

împrumut, a unei injecții de capital și a unei conversii a împrumuturilor în granturi. 

Planul de restructurare are la bază planul României, care se înscrie în eforturile de 

decarbonizare, de înlocuire a producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie 

electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile (energie solară și 

hidroelectrică), care emit mai puțin sau nu emit deloc CO2. Se preconizează că acest lucru va 

ajuta societatea să își îmbunătățească amprenta de mediu și, în același timp, să își reducă 

costurile de funcționare. 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul 

concurenței, a declarat: „Planul de restructurare prezentat de România și ajutorul pentru 

sprijinirea acestuia vor asigura restabilirea viabilității pe termen lung a CE Oltenia fără a fi 

necesară continuarea acordării de ajutor de stat. Sprijinul public este însoțit de garanții pentru 

a asigura că denaturările concurenței care s-ar putea produce sunt reduse la minimum și că 

măsurile vor sprijini obiectivele de decarbonizare ale UE, în concordanță cu Pactul verde 

european.” 

7.  Conferința privind viitorul Europei 

 Recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor discutate în cadrul 

sesiunii plenare, 21-22 ianuarie a.c. 

Sesiunea plenară a trecut în revistă cele 90 de recomandări colectate de la grupurile 

de dezbatere ale cetățenilor europeni axate pe temele „Democrația europeană/valori și 

drepturi, statul de drept, securitate” și „Schimbările climatice, mediu/sănătate”, precum și 

recomandările conexe ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor la nivel național. 

Sesiunea plenară a avut loc la sediul Parlamentului European de la Strasbourg și s-a 

desfășurat în format hibrid. 
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 Ultima sesiune a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni privind 

schimbările climatice, mediul și sănătatea, 7-9 ianuarie a.c. 

 

Cea de a treia și ultima sesiune a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 

privind schimbările climatice, mediul și sănătatea a avut loc în campusul Natolin al 

Colegiului Europei de la Varșovia, Polonia. Aproximativ 200 de cetățeni europeni de vârste și 

din medii diferite, provenind din toate statele membre ale UE, s-au reunit în format hibrid și 

au adoptat 51 de recomandări cu privire la provocările cu care ne confruntăm în aceste 

domenii. 

Recomandările vin în continuarea lucrărilor efectuate în sesiunile anterioare ale 

grupului. În etapa următoare, recomandările vor fi discutate în cadrul adunării plenare a 

conferinței, unde vor fi formulate propunerile finale. 

8.  Dezinformarea cu privire la vaccinurile împotriva coronavirusului: noi acțiuni 

întreprinse de platformele online la sfârșitul anului trecut 

Comisia publică la 27 ianuarie, rapoartele redactate de Google, Facebook, Microsoft, 

TikTok și Twitter privind măsurile pe care le-au luat în noiembrie și decembrie 2021 

împotriva dezinformării legate de coronavirus în calitate de semnatari ai Codului de bune 

practici privind dezinformarea. 

TikTok a raportat că numărul de materiale video cu etichetă legată de vaccinuri 

difuzate pe canalele sale din Europa s-a triplat de la 90.000 în octombrie la 266.000 în 

decembrie. 

Google și-a actualizat panourile de informare privind vaccinarea împotriva COVID-19 

disponibile în toate cele 27 de țări și începe să includă informații referitoare la vaccinarea 

pediatrică. 

    Facebook a eliminat o rețea de dezinformare și hărțuire care viza profesioniști din 

domeniul medical, jurnaliști și funcționari aleși, gestionată de o mișcare conspiraționistă 

împotriva vaccinării. 

     Politicile actualizate ale Microsoft le-a permis autorităților publice să transmită 

anumite mesaje publicitare privind vaccinurile, ceea ce a generat aproximativ 733.000 de 

impresii în UE în perioada noiembrie – decembrie. 

       Twitter a raportat cu privire la versiunile actualizate ale etichetelor prin intermediul 

cărora mesajele înșelătoare legate de COVID și de vaccinuri devin mai ușor de depistat.  

Discuțiile privind consolidarea Codului de bune practici sunt în desfășurare. Noul cod, care 

se inspiră din orientările publicate în iunie, ar trebui prezentat până la sfârșitul lunii martie.  

 

 

Surse de informare: 

 Consiliul UE 
 Comisia Europeană 
 Reprezentanța CE în România 

 

 

 

 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/734139
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
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