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I. CONSILIUL UE 
 

1. Reuniunea extraordinară a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 28 martie 
2022 

 
La 28 martie, miniștrii s-au reunit pentru a discuta despre modul în care se va 

continua coordonarea privind primirea refugiaților ucraineni. De la 24 februarie 2022, 
aproximativ 3,8 milioane de persoane, în principal femei și copii, au sosit în Uniunea 
Europeană, fugind de războiul din Ucraina. 

Miniștrii au trecut în revistă mijloacele de sprijin material și financiar puse în 
aplicare, nu numai în ceea ce privește nivelul, ci și flexibilitatea acestora. Aceștia au discutat 
despre posibile nevoi financiare suplimentare, precum și despre posibile lacune în ceea ce 
privește sprijinul acordat de agenții. Discuțiile privind nevoile de asistență pe termen mediu 
și lung vor continua acum la nivel de experți. 

Miniștrii au discutat, de asemenea, despre punerea în aplicare a deciziei privind 
protecția temporară și și-au exprimat sprijinul pentru o mai bună coordonare a orientării 
și a călătoriilor în interiorul UE. În special, aceștia au solicitat Comisiei, cu sprijinul eu-
LISA, să facă progrese cât mai curând posibil cu privire la o soluție informatică care să 
permită o abordare centralizată la nivel european a înregistrării refugiaților ucraineni. 
Această consolidare la nivelul UE a înregistrării în bazele de date naționale va facilita 
protecția refugiaților, inclusiv a minorilor neînsoțiți, precum și călătoriile acestora în 
interiorul UE. De asemenea, miniștrii au luat în considerare ideile și proiectele-pilot privind 
coordonarea între statele membre în domeniul transportului feroviar și cu autobuzul. 

Miniștrii au luat act de angajamentele privind primirea refugiaților care sosesc 
prin Republica Moldova, fiind deja propuse 14 500 de locuri. Aceștia au salutat, de 
asemenea, procedurile operaționale aprobate de Comisie pentru punerea în aplicare a 
acestor operațiuni de evacuare. 

În cele din urmă, miniștrii au reafirmat necesitatea de a continua aplicarea strictă 
a controalelor la frontierele externe. Aceștia au sprijinit, de asemenea, mobilizarea 
Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) 
pentru a evita exploatarea situației de către infractori, inclusiv prin traficul de persoane, 
frauda online și utilizarea abuzivă a fondurilor destinate sprijinirii refugiaților sau prin 
traficul de arme. 

În marja reuniunii Consiliului, miniștrii au avut ocazia de a face schimb de opinii prin 
videoconferință cu ministrul ucrainean de interne. 

La sfârșitul reuniunii, Comisia a prezentat un plan de acțiune comun format din 10 
puncte, în coordonare cu președinția franceză a Consiliului UE, pentru a oferi răspunsuri 
operaționale la această situație. 

2.   Consiliul actualizează drepturile de pescuit ale UE pentru 2022 pentru a 
reflecta acordul cu Regatul Unit, 31 martie a.c. 

 

Consiliul a adoptat un regulament de actualizare a drepturilor de pescuit ale 
UE pentru 2022, pentru a include acordul la care s-a ajuns cu Regatul Unit în decembrie 
2021. Regulamentul stabilește capturile totale admisibile (TAC) și cotele finale care le 
revin statelor membre în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului, ținând seama de stocurile de 
pește care fac obiectul unor consultări bilaterale. 

Modificările aduse TAC-urilor din anul precedent au fost convenite cu Regatul Unit în 
conformitate cu avizele științifice și includ: 

 o scădere cu 53% pentru merluciul norvegian în Marea Nordului 
 o scădere cu 62% pentru șprot în Canalul Mânecii în perioada 1 ianuarie-30 iunie 
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 o creștere cu 70% pentru cambula de Baltica în apele din jurul Irlandei de Sud 
(diviziunile 7h, 7j și 7k) 

 o creștere cu 92% pentru merlan în apele din vestul Scoției (diviziunea 6a) 
 o creștere cu 50% pentru capturile accidentale de crevete nordic în Marea Nordului, 

pentru a evita o situație de blocaj 
În plus, regulamentul stabilește posibilitățile de pescuit pentru hamsie în Golful Biscaya. 
TAC-ul final de 33 000 de tone este împărțit între Spania (29 700 de tone) și Franța (3 300 
de tone). Această actualizare include totodată posibilitățile de pescuit pentru uvă în Marea 
Nordului (diviziunile 2a, 3 și 4), care au fost stabilite în urma consultărilor cu Regatul Unit. 
Pe baza avizului ICES, cota alocată UE pentru 2022 va fi de 86 303 tone. 

În plus, cota temporară a UE pentru cod în Spitzbergen (Svalbard) de 4 500 de tone a fost 
prelungită până la sfârșitul lunii aprilie. Scopul este de a asigura continuarea pescuitului din 
acest stoc, în așteptarea unei înțelegeri comune cu Norvegia pentru întregul an 2022. 

În cele din urmă, această modificare a regulamentului privind posibilitățile de pescuit ține 
seama de rezultatele consultărilor care au avut loc în cadrul anumitor organizații regionale 
de gestionare a pescuitului, cum ar fi Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din 
Oceanul Atlantic (ICCAT) și Comisia Tonului din Oceanul Indian (IOTC). 

Stabilirea TAC-urilor și cotelor finale pentru 2022. Acest regulament marchează ultima etapă 
a procesului anual de stabilire a posibilităților de pescuit în apele UE și în apele din afara UE. 
Este urmarea acordului politic privind TAC-urile și cotele, la care a ajuns Consiliul 
Agricultură și Pescuit din 14 decembrie 2021 și care a fost pus în aplicare sub forma 
Regulamentului (UE) 2022/109. Întrucât consultările cu Regatul Unit au fost încheiate abia 
la 21 decembrie, acordul inițial a stabilit TAC-uri și cote provizorii pentru stocurile 
relevante care fac obiectul gestiunii partajate. Actualul regulament modifică Regulamentul 
(UE) 2022/109 pentru a ține seama de acordul la care s-a ajuns cu Regatul Unit. 

Context. În urma retragerii Regatului Unit din UE, stocurile de pește gestionate în comun de 
UE și de Regatul Unit sunt considerate resurse comune în temeiul dreptului 
internațional. Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit dintre cele două părți 
stabilește condițiile în care UE și Regatul Unit își stabilesc drepturile de pescuit respective în 
Oceanul Atlantic și în Marea Nordului. 

În cadrul Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, ambele părți convin să 
poarte discuții anuale în vederea stabilirii TAC-urilor și a cotelor pentru anul următor. 
Consultările sunt conduse de Comisie și iau în considerare o serie de factori, printre care: 

 obligațiile internaționale 
 captura maximă durabilă (MSY) recomandată pentru fiecare specie, pentru a 

asigura durabilitatea pe termen lung a pescuitului în conformitate cu politica comună 
în domeniul pescuitului 

 cele mai bune avize științifice disponibile, cu o abordare precaută în cazul în care 
nu sunt disponibile astfel de avize 

 necesitatea de a proteja mijloacele de subzistență ale pescarilor 
Consiliul oferă Comisiei orientări politice pe tot parcursul procesului de consultare și aprobă 
acordul final. 

Etapele următoare: Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 1 
aprilie 2022 și va intra în vigoare retroactiv de la 1 ianuarie 2022. 
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II. ȘTIRI 

1. SURE: Al treilea raport demonstrează succese continue în protejarea locurilor 

de muncă și sprijinirea redresării 

 

Comisia a publicat cel de-al treilea său raport bianual privind implementarea și 
impactul SURE, instrumentul de 100 de miliarde de euro conceput pentru a proteja locurile 
de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19. 

 Context 

Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, în contextul răspunsului 
inițial al UE la pandemie. El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, ceea ce a reprezentat 
un semnal puternic al solidarității europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 
septembrie 2020, după ce toate statele membre au semnat acordurile de garantare. Prima 
plată a avut loc la cinci săptămâni după data la care SURE a devenit disponibil. 

Acesta este al treilea raport bianual privind SURE adresat Consiliului, Parlamentului 
European, Comitetului Economic și Financiar (CEF) și Comitetului pentru ocuparea forței de 
muncă (EMCO). În temeiul articolului 14 din Regulamentul SURE, Comisia are obligația 
juridică de a prezenta un astfel de raport în termen de 6 luni de la data la care instrumentul 
devine disponibil. Primul raport a fost publicat la 22 martie 2021, iar cel de-al doilea raport 
a fost publicat la 22 septembrie 2021. Rapoartele următoare vor fi publicate o dată la șase 
luni, pe parcursul întregii perioade de disponibilitate a SURE. Raportul depășește cerințele 
legale minime, de exemplu prin furnizarea de date economice privind eficiența 
instrumentului. 

Comisia emite obligațiuni cu impact social pentru a finanța instrumentul SURE și 
utilizează veniturile astfel obținute pentru a acorda împrumuturi back-to-back statelor 
membre beneficiare. Raportul referitor la SURE asigură totodată raportarea relevantă în 
temeiul cadrului UE privind obligațiunile cu impact social. Informații suplimentare privind 
aceste obligațiuni, precum și o imagine de ansamblu atât a fondurilor colectate pentru 
fiecare emisiune, cât și a statelor membre beneficiare. 

Instrumentul SURE este disponibil până la 31 decembrie 2022, iar în pachetul 
financiar rămân încă 5,6 miliarde de euro. Asistența financiară din cadrul instrumentului 
poate fi acordată în continuare pentru combaterea perturbărilor economice grave cauzate de 
pandemia de COVID-19. 

Raportul confirmă constatările celor două rapoarte bianuale precedente, și anume 
faptul că SURE a reușit să atenueze impactul pandemiei și să sprijine redresarea în 2021. În 
2020, măsurile naționale privind piața muncii, sprijinite de SURE, au protejat efectiv aproape 
1,5 milioane de persoane împotriva șomajului – o condiție esențială pentru redresarea 
economică puternică din 2021. SURE a contribuit la acest succes colectiv prin scheme de 
finanțare care au permis firmelor să-și păstreze angajații și competențele și au ajutat 
lucrătorii independenți să fie pregătiți să-și reia imediat activitățile. 

Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de 
UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice extrem de grave 
ale pandemiei de COVID-19. El oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate de 
UE statelor membre în condiții avantajoase, pentru a finanța scheme naționale de reducere a 
timpului de muncă, alte măsuri similare destinate menținerii locurilor de muncă și sprijinirii 
veniturilor – în special pentru lucrătorii independenți – precum și unele măsuri legate de 
sănătate. 
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Până în prezent, Comisia a propus, iar Consiliul a acordat asistență financiară în 
valoare totală de 94,4 miliarde de euro unui număr de 19 state membre, din care au fost 
vărsate aproape 90 miliarde de euro. Aici intră și sprijinul suplimentar acordat unui număr 
de șapte state membre. SURE are capacitatea de a mai furniza statelor membre asistență 
financiară în valoare de 5,6 miliarde de euro. 

 Constatări principale 

SURE a sprijinit aproximativ 31 de milioane de persoane și 2,5 milioane de firme în 
2020. Aceste cifre reprezintă aproape 30 % din totalul locurilor de muncă și un sfert din 
totalul firmelor din cele 19 state membre beneficiare. Firmele mici au fost principalii 
beneficiari ai sprijinului SURE. Sectoarele care au beneficiat de cel mai mare sprijin au fost 
comerțul cu ridicata și cu amănuntul, serviciile de cazare și alimentație publică și industria 
prelucrătoare. SURE a continuat să protejeze locurile de muncă în timpul redresării 
economice din 2021, sprijinind aproximativ 3 milioane de persoane și peste 400 000 de 
firme. 

Aproape toate cheltuielile publice planificate în cadrul SURE au fost deja efectuate. 
Peste jumătate din această sumă a fost alocată schemelor de reducere a timpului de muncă. 
Statele membre au economisit aproximativ 8,2 miliarde de euro la plata dobânzilor prin 
utilizarea SURE, grație ratingului de credit ridicat al UE.  

Raportul include o analiză a sistemelor naționale de control și audit raportate de 
statele membre. El constată că toate statele membre au efectuat controale pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a asistenței financiare acordate în cadrul SURE. Controalele și auditurile 
au fost în măsură să detecteze și să corecteze cazurile de nereguli și fraude. 

2. Comisia adoptă norme noi conform cărora perioada de acceptare de 270 de zile 

pentru certificatele de vaccinare nu se aplică minorilor 

La data de 29 martie, Comisia a adoptat norme noi privind certificatul de vaccinare în 

temeiul Regulamentului privind certificatul digital al UE privind COVID. 

Noile norme îi scutesc pe minori de la perioada de acceptare de 270 de zile pentru 

certificatele de vaccinare în urma seriei de vaccinare primară. Prin urmare, perioada 

standard de acceptare va fi limitată în cazul persoanelor în vârstă de cel puțin 18 ani. 

Deși, începând cu vârsta de 12 ani, a fost autorizat rapelul în urma unei recomandări 

din partea EMA, nu toate statele membre recomandă în prezent administrarea dozei de rapel 

minorilor. 

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, a 

declarat: „Pandemia nu a dispărut, iar vaccinarea rămâne o măsură vitală. Mesajul nostru nu 

s-a schimbat: vaccinați-vă inclusiv cu dozele de rapel cât mai curând posibil. Vaccinarea 

salvează vieți și este esențială pentru noi toți.” Excepția pentru persoanele cu vârsta sub 18 

ani se va pune în aplicare în etapa de verificare, prin adaptarea aplicațiilor mobile utilizate 

pentru verificarea certificatelor digitale ale UE privind COVID. Până la 6 aprilie 2022, statele 

membre trebuie să efectueze adaptările tehnice necesare pentru aplicarea acestei derogări. 

 

3.  Numărul deceselor provocate de accidentele rutiere, în 2021, rămâne cu mult 
sub nivelul de dinainte de pandemie 

Comisia Europeană a publicat recent cifre preliminare privind decesele din accidente 

rutiere, pentru anul 2021. Se estimează că, anul trecut, 19 800 de persoane au murit în 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-amending-regulation-eu-2021-953-regards-exempting-minors-acceptance-period-vaccination-certificates-issued-eu-digital-covid-certificate-format_en
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
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accidente rutiere, ceea ce înseamnă o creştere cu 1 000 (+5 %) faţă de 2020, dar reprezintă, 

totuşi, cu aproape 3 000 (-13%) de decese mai puţin faţă de perioada anterioară pandemiei 

(2019). Obiectivul global este reducerea la jumătate a numărului de decese, până în 2030. La 

nivelul UE, în ultimul deceniu s-a înregistrat o scădere de 36%.   

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Pe măsură ce nivelurile 

traficului revin la normalitate, trebuie să ne asigurăm că nu ne întoarcem la numărul de decese 

de dinainte de pandemie, pe şoselele noastre. La nivelul UE, vom face eforturi prin finanţare, 

legislaţie şi activităţi de informare, pentru a contribui la realizarea unui „sistem sigur” format 

dintr-o infrastructură mai sigură, vehicule mai sigure, o utilizare mai sigură a drumurilor şi o 

mai bună asistenţă post-accident. Dar aceasta este o responsabilitate comună cu statele 

membre, cu industria de resort şi cu toţi participanţii la trafic. Orice deces sau accidentare 

gravă pe şoselele noastre pot fi evitate.” 

 

Imagine contrastantă pe drumurile din UE  

 

La nivelul UE, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere, în 2021, a crescut cu 

5% faţă de anul precedent, deşi comparaţiile cu 2020 sunt puternic influenţate de tiparele de 

trafic din fiecare ţară, pe perioada pandemiei. Între 2019 şi 2020, numărul deceselor cauzate 

de accidente rutiere a scăzut cu 17%.   

Clasamentul global al ratelor mortalităţii pe ţări nu s-a schimbat în mod semnificativ, 

cele mai sigure drumuri aflându-se în Suedia (18 decese la un milion de locuitori), în timp ce 

România (93/milion) a raportat cea mai mare rată în 2021. Media UE a fost de 44 de decese 

din accidente rutiere la un milion de locuitori.   

Pe baza cifrelor preliminare, nouă state membre (Danemarca, Germania, Irlanda, 

Cipru, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia şi Suedia) au înregistrat în 2021 cel mai scăzut 

număr de decese din accidente rutiere înregistrat vreodată.   

Comparativ cu anul anterior pandemiei, 2019, numărul deceselor cauzate de 

accidente rutiere în 2021 a scăzut cu 13%, cele mai mari scăderi, de peste 20%, 

înregistrându-se în Danemarca, Belgia, Portugalia, Polonia şi Lituania. În schimb, în ultimii 

doi ani, Letonia, Slovenia şi Finlanda au înregistrat creşteri ale numărului de decese rutiere.  

 

Cele mai afectate grupuri   

 

Datele disponibile pentru 2020 oferă o imagine a tipului de participanţi la trafic 

implicaţi în accidente mortale şi a locurilor de producere a acestora; indică sexul şi vârsta 

victimelor. Astfel, 52% dintre decesele rutiere s-au produs pe drumuri rurale, 40% în zonele 

urbane şi 8% pe autostrăzi. Ocupanţii autoturismelor (şoferi şi pasageri) au reprezentat 

43% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere, în timp ce pietonii au reprezentat 

20%, utilizatorii de vehicule cu două roţi (motociclete şi mopede) 18% şi bicicliştii 10% din 

totalul deceselor.   

În zonele urbane, modelul este foarte diferit, pietonii (37%) reprezentând cea mai 

mare parte a victimelor. Întrucât utilizatorii de vehicule motorizate cu două roţi reprezintă 

18%, iar numărul de biciclişti (14%) care sunt omorâţi creşte, înseamnă că aproape 70% din 

totalul deceselor din zonele urbane sunt utilizatori vulnerabili ai drumurilor.   

Bărbaţii au cauzat trei din patru decese rutiere (77%). Persoanele în vârstă (65+) au 

reprezentat peste un sfert (28%) din totalul deceselor, deşi, în mod proporţional, mai mulţi 

tineri sunt ucişi în trafic. În timp ce 12% dintre persoanele ucise pe drumurile din UE aveau 
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vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, această grupă de vârstă reprezintă doar 7% din 

populaţia UE. Astfel, statisticile ne arată că tinerii sunt mai susceptibili de a fi implicaţi într-o 

coliziune rutieră fatală.   

 Statistic, rata per milion de locuitori, la nivelul UE-27, a înregistrat următoarele 

valori: 51 de decese în 2019, 42 de decese în 2020, 44 de decese în 2021. Procentual, 

schimbarea pe 2021, faţă de 2020 este de 5% şi are rate negative de -13% pe 2019 şi de -

15%, în perioada 2017-2019. 

  România a raportat o rată per milion de locuitori, ce arată astfel: 96 de decese în 

2019, 85 de decese în 2020, 93 de decese în 2021. Procentual, schimbarea pe 2021, faţă de 

2020 este de 8% şi are rate negative de -4% pe 2019 şi de -6% în perioada 2017-2019. 

 

4.   Linia de asistență telefonică pentru cetățeni „Solidaritatea UE cu Ucraina” este 

disponibilă acum și în limbile ucraineană și rusă 

 
Pe lângă cele 24 de limbi oficiale ale UE în care Comisia răspunde la întrebările 

adresate de cetățeni cu privire la chestiuni legate de UE, Comisia a lansat un serviciu 

specializat în limbile ucraineană și rusă.  

Începând de la 31 martie, oricine din UE și din afara ei poate contacta Centrul de 

contact Europe Direct (EDCC) și poate primi răspunsuri și în ucraineană și rusă. Indiferent 

dacă ar dori să afle mai multe despre asistența pe care UE o acordă UE Ucrainei, despre 

măsurile restrictive împotriva Rusiei, despre protecția temporară a persoanelor care fug din 

calea invaziei rusești a Ucrainei, sau să obțină informații esențiale privind drepturile care 

decurg din aceasta, precum și privind alte forme de sprijin pentru cei care au nevoie de 

acesta – nicio întrebare nu va rămâne fără răspuns. 

 

5. Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină norma și 

să se sporească independența Europei din punctul de vedere al resurselor 

 
La data de 30 martie, Comisia a prezentat un pachet de propuneri din cadrul Pactului 

verde european care au scopul de a asigura faptul că produsele sustenabile devin norma în 
UE, că sunt stimulate modelele de afaceri circulare, iar consumatorii sunt capacitați în cadrul 
tranziției verzi. 

Se propun noi norme prin care aproape toate bunurile fizice de pe piața UE să 
devină mai ecologice, circulare și eficiente din punct de vedere energetic pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață, de la faza de proiectare până la utilizarea zilnică, schimbarea 
destinației și sfârșitul ciclului de viață. 

Comisia prezintă instrumentele necesare pentru trecerea la o economie cu adevărat 

circulară în UE: o economie decuplată de dependența de energie și de resurse, mai 

rezilientă la șocurile externe, care respectă natura și sănătatea oamenilor. Propunerile se 

bazează pe succesul normelor existente ale UE în materie de proiectare ecologică, care au 

dus la reduceri remarcabile ale consumului de energie al UE și la economii semnificative 

pentru consumatori. Numai în 2021, cerințele existente în materie de proiectare 

ecologică le-au permis consumatorilor să economisească, în total, 120 de miliarde 

EUR. Normele au dus, de asemenea, la o scădere cu 10 % a consumului anual de 

energie al produselor care intră în domeniul lor de aplicare. Până în 2030, noul cadru va 

putea duce la economii de energie primară de 132 Mtep, ceea ce corespunde unei cantități 
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de gaze naturale de aproximativ 150 de miliarde de metri cubi, cantitate aproape echivalentă 

cu importul UE de gaze rusești. 

 
Măsuri viitoare ale Comisiei: 
 
 o nouă strategie prin care textilele să devină mai durabile, reparabile, 

reutilizabile și reciclabile, să se combată moda de consum, deșeurile de textile și 

distrugerea textilelor nevândute și să se asigure faptul că producția lor se desfășoară 

cu respectarea deplină a drepturilor sociale; 

 stimularea pieței interne pentru produsele de construcții și asigurarea adecvării 

cadrului de reglementare existent pentru a se putea concretiza obiectivele în 

materie de sustenabilitate și climă în ceea ce privește mediul construit; 

 pachetul include şi o propunere privind noi norme pentru capacitarea 

consumatorilor în cadrul tranziției verzi, astfel încât consumatorii să fie mai bine 

informați cu privire la durabilitatea din punctul de vedere al mediului a produselor și 

să fie protejați mai bine împotriva dezinformării ecologice. 

 Propunerea de regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele 

sustenabile, stabilește noi cerințe care să asigure faptul că produsele sunt 

mai sustenabile, fiabile, reutilizabile, modernizabile, reparabile, mai ușor de 

întreținut, de recondiționat și de reciclat, precum și eficiente din punct de 

vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

 produsele reglementate vor avea pașapoarte digitale ale produselor, acest lucru va 

facilita repararea sau reciclarea produselor și va facilita urmărirea de-a lungul 

lanțului de aprovizionare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare; 

 revizuirea Regulamentului privind produsele pentru construcții va consolida și 

va moderniza normele care sunt în vigoare din 2011, prin această revizuire se va crea 

un cadru armonizat pentru evaluarea și comunicarea performanței de mediu și în 

ceea ce privește clima a produselor pentru construcții. Noile cerințe privind 

produsele vor asigura faptul că proiectarea și fabricarea produselor pentru 

construcții se bazează pe tehnologii de ultimă oră, pentru a le face mai durabile, 

reparabile, reciclabile și mai ușor de refabricat. 
 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 
declarat: „Este momentul să punem capăt modelului care constă în «a lua, a produce, a strica și 
a arunca», care este atât de dăunător pentru planeta, sănătatea și economia noastră. 
Propunerile de astăzi vor asigura faptul că numai produsele cele mai sustenabile sunt vândute 
în Europa. Acestea le permit consumatorilor să economisească energie, să repare produsele 
stricate în loc să le înlocuiască cu altele și să facă alegeri ecologice inteligente atunci când 
cumpără produse noi. În acest mod, readucem echilibrul în relația noastră cu natura și ne 
reducem vulnerabilitatea față de perturbările de la nivelul lanțurilor de aprovizionare 
globale.” 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Consumatorii europeni se 

așteaptă, pe bună dreptate, la produse mai ecologice și mai durabile. O mai mare 

sustenabilitate și eficiență a resurselor înseamnă, de asemenea, mai multă reziliență atunci 

când o criză ne perturbă lanțurile de aprovizionare industriale. Explorând potențialul pieței 

unice, valorificând la maximum instrumentele digitale și îmbunătățind supravegherea pieței, 

vom maximiza oportunitățile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. O mai mare 

eficiență energetică și a utilizării resurselor în special în sectorul construcțiilor și al textilelor 

va genera locuri de muncă înalt calificate în întreaga Europă.” 

https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
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