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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

1. Sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la 

proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a 

sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE, 

Euratom) nr. 608/2014. 

 
Parlamentul European, 

Subliniază importanța acordului interinstituțional din 16 decembrie 2020 între 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind 

noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii. 

Aprobă proiectul de regulament al Consiliului. 

Încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 
2. Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și 

anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la 

proiectul de regulament al Consiliului privind calcularea resursei proprii bazate pe deșeurile 

de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate, privind metodele și procedura de punere la 

dispoziție a resursei proprii respective și privind anumite aspecte legate de resursa proprie 

bazată pe venitul național brut. 

Parlamentul European, 

Salută rezoluția din 14 noiembrie 2018 referitoare la Cadrul financiar multianual 

2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui accord. 

Subliniază importanța rezoluției din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar 

multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor 

cetățenilor. 

Consideră că declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 referitoare 

la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii sunt importante: e vremea 

să răspundem așteptărilor cetățenilor. 

Aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat. 

Invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta. 

Solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial proiectul. 

Încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei. 
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3. Colectarea resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată 
 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la 

proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 

1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa 

pe valoarea adăugată. 

Parlamentul European, 

Subliniază importanța rezoluției din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 

multianual, resursele proprii și planul de redresare. 

Amintește importanța rolului Comisiei Europene, care adoptă acte de punere în 

aplicare care detaliază suplimentar modalitățile practice ale căii de atac menționate la 

alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 13 alineatul (3). Adoptarea acestor acte de punere în 

aplicare nu aduce atingere aplicării căii de atac menționate la alineatul (2). 

Subliniază faptul că rectificările sunt regrupate în situații cumulative care modifică 

rapoartele prealabile întocmite pentru exercițiile financiare în cauză. 

4. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la orientările 
generale pentru pregătirea bugetului 2022, secțiunea III – Comisia 

Context: Date fiind perspectivele economice deosebit de nesigure, care, potrivit 

estimărilor, nu vor reveni în 2022 la nivelul anterior pandemiei, precum și nevoia 

imperioasă de redresare rapidă, echitabilă și incluzivă în urma daunelor economice, sociale 

și în materie de locuri de muncă provocate de pandemia de COVID-19, bugetul Uniunii 

pentru 2022 ar trebui să joace un rol și mai important pentru a asigura un impact pozitiv și 

palpabil asupra vieții cetățenilor și a contribui la impulsionarea economiei europene, 

utilizând ca instrument investiții sustenabile și sprijinind crearea de locuri de muncă de 

calitate în întreaga Uniune, precum și pentru a face față problemelor ridicate de schimbările 

climatice și tranziția digitală și pentru a atinge obiectivul mai ambițios al Uniunii în 

domeniul climei stabilit pentru 2030 cu scopul de a realiza neutralitatea climatică până în 

2050 și pentru a facilita reducerea disparităților economice, sociale, teritoriale, educaționale, 

generaționale și de gen. 

Se intenționează, așadar, să stabilească un buget orientat spre viitor, care va fi 

esențial în procesul de redresare și va permite Uniunii să stimuleze investițiile și să combată 

șomajul, să se promoveze tranziția digitală și tranziția verde, să se concentreze asupra unei 

solide Uniuni Europene a sănătății, să promoveze o redresare incluzivă cu accent pe tânăra 

generație și să asigure cetățenilor europeni un mediu sigur și prosper; consideră că aceste 

priorități sunt fundamentale pentru a susține redresarea și a pune bazele unei Uniuni mai 

reziliente, în concordanță cu Acordul de la Paris. 

Parlamentul European, 

Reamintește că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) constituie coloana 

vertebrală a economiei europene, reprezentând aproape 99 % din totalul întreprinderilor 

din statele membre și asigurând aproximativ trei sferturi din totalul locurilor de muncă; 

subliniază contribuția semnificativă a IMM-urilor la crearea de locuri de muncă, la creșterea 

economică și la stabilitate; este îngrijorat de consecințele grave și de lungă durată ale crizei 
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asupra IMM-urilor și intenționează să le asigure o finanțare suficientă prin diferitele 

programe ale UE. 

Subliniază, în acest context, că este important ca Programul privind piața unică să fie 

finanțat corespunzător, pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor mici, a promova 

spiritul antreprenorial, a îmbunătăți accesul la piețe și a sprijini efectiv întreprinderile mici, 

inclusiv prin dezvoltarea de competențe digitale și antreprenoriale; evidențiază, de 

asemenea, potențialul programului InvestEU de a mobiliza investiții sustenabile, inovatoare 

și sociale, dar și de a oferi sprijin sub formă de capital IMM-urilor afectate de criză; 

recunoaște nevoia urgentă de a crea un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor și de a sprijini 

clusterele și rețelele de IMM-uri, precum și de a reduce sarcina administrativă pentru 

întreprinderi; subliniază mai ales necesitatea de a sprijini inițiativele la nivelul UE de 

facilitare a creării de start-up-uri și de îmbunătățire a accesului acestora la finanțare ca 

mijloc de promovare a inovării, a creării de locuri de muncă și a antreprenoriatului în rândul 

tinerilor. 

Accentuează că este în continuare necesar să se sporească masiv investițiile în 

cercetare, dezvoltare și inovare pentru a permite UE să fie o forță motrice în realizarea 

obiectivelor Pactului verde și în tranziția digitală; subliniază, în acest sens, meritele 

deosebite ale programului Orizont Europa, inclusiv activitatea Consiliului European pentru 

Cercetare; consideră că este esențial să se ofere IMM-urilor, start-up-urilor și universităților 

un sprijin adecvat și adaptat în domeniul cercetării și inovării, astfel încât ele să poată 

participa activ la soluționarea acestor probleme imense; subliniază importanța promovării 

colaborării dintre mediul academic și industrie. 

Subliniază rolul central al politicii de coeziune a UE ca politică principală de investiții 

a Uniunii și una dintre pietrele de temelie ale unei redresări sustenabile și favorabile 

incluziunii și subliniază valoarea sa adăugată europeană unică și contribuția sa la 

dezvoltarea globală armonioasă a UE și a statelor sale membre și a regiunilor sale; subliniază 

în special potențialul său de a stimula creșterea economică și de a crea mai multe locuri de 

muncă de calitate, care sunt esențiale pentru procesul de redresare; evidențiază rolul său 

esențial în atingerea obiectivelor strategice ale UE cum ar fi coeziunea economică, socială și 

teritorială și convergența între statele membre și în interiorul acestora, tranziția justă, 

locurile de muncă de calitate, economia competitivă, socială, verde și circulară și inovarea, 

precum și în calitate de forță motrice a unei Uniuni echitabile, favorabile incluziunii și 

sustenabile. 

Subliniază că politica agricolă comună (PAC) și politica comună în domeniul 

pescuitului (PCP) sunt pietre unghiulare ale integrării europene, care vizează asigurarea 

aprovizionării cu alimente accesibile, sigure și de calitate superioară și a suveranității 

alimentare a cetățenilor europeni, buna funcționare a piețelor agricole, dezvoltarea durabilă 

a regiunilor rurale și reînnoirea generațiilor de fermieri; reamintește rolul esențial al acestor 

politici în ceea ce privește contribuția la garantarea unor câștiguri stabile și acceptabile 

pentru agricultori și pescari, femei și bărbați, în special în dificilul context actual; solicită să 

se acorde o atenție deosebită agriculturii la scară mică, tinerilor fermieri și micilor 

întreprinderi de pescuit și menținerii unui lanț alimentar stabil și sigur pentru cetățenii 

europeni; remarcă faptul că o serie de sectoare agricole au fost puternic afectate de 

pandemia de COVID-19 și de alte crize și sprijină, unde este cazul, consolidări punctuale ale 

liniilor bugetare relevante pentru măsurile de sprijinire a pieței; reamintește că aceste 

probleme trebuie tratate simultan cu pregătirea pentru o reformă a PAC, care se 
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preconizează că va juca un rol mai important în îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale 

Pactului verde european. 

Subliniază necesitatea de a da un impuls special sectorului turismului, în special 

industriei hoteliere, care s-a confruntat cu o contracție deosebit de gravă ca urmare a 

pandemiei de COVID-19, care a avut un impact devastator îndeosebi asupra regiunilor care 

depind în mare măsură de turism; subliniază că sectorul turismului reprezintă un pilon 

important al economiei Uniunii și angajează o parte semnificativă a forței de muncă a 

Uniunii, în special în IMM-uri și în întreprinderile familiale; se așteaptă ca programele 

relevante ale UE, inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), politica regională, 

Europa digitală și InvestEU, să contribuie decisiv la competitivitatea și sustenabilitatea pe 

termen lung a sectorului și ca resursele necesare să fie disponibile, în 2022, prin bugetul UE; 

își reiterează dezamăgirea în legătură cu faptul că solicitării Parlamentului privind un 

program special al UE în domeniul turismului nu i s-a dat curs. 

Subliniază necesitatea unei strategii spațiale europene cuprinzătoare și recunoaște 

valoarea adăugată a programului spațial al UE; subliniază mai ales necesitatea ca Uniunea să 

promoveze dezvoltarea unor sectoare inovatoare și competitive în amonte (industria 

spațială grea) și în aval (aplicații bazate pe date spațiale); remarcă rolul important al 

Agenției UE pentru Programul spațial (EUSPA) și necesitatea de a asigura nivelul necesar de 

finanțare și de personal. 

Reliefează că bugetul UE are un rol central pentru succesul Pactului verde european, 

inclusiv al Strategiei privind biodiversitatea, și pentru aplicarea principiului „de a nu face 

rău”, promovând redresarea economică și socială a statelor membre după criza provocată de 

pandemia de COVID-19, prin transformarea provocărilor verzi în oportunități de investiții și 

de reforme structurale, precum și prin facilitarea tranziției echitabile către o economie mai 

sustenabilă, mai incluzivă și mai rezilientă; reamintește că această tranziție necesită o 

schimbare structurală semnificativă și că nu toate statele membre, regiunile și orașele încep 

tranziția de la același nivel sau au aceeași capacitate de a găsi soluții; subliniază îndeosebi că 

trebuie să se asigure faptul că la baza noii strategii de creștere stau resurse adecvate, 

inclusiv fonduri de redresare și Mecanismul pentru o tranziție justă, pentru a permite 

Uniunii să își îndeplinească angajamentele, asigurându-se totodată că nimeni nu este lăsat în 

urmă, și intenționează să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestei strategii în 

bugetul pe 2022; evidențiază, în acest context, că investițiile în eficiența energetică, în 

economia circulară, în mobilitatea inteligentă sustenabilă și la prețuri accesibile și în 

infrastructura modernă și rezilientă a UE sunt factori-cheie pentru restabilirea 

competitivității, sprijinirea realizării obiectivelor UE în materie de climă și consolidarea 

autonomiei strategice a UE, precum și pentru promovarea industriilor sustenabile; 

recunoaște, în plus, rolul esențial pe care îl joacă Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) în interconectarea Uniunii și a tuturor regiunilor sale, inclusiv a celor 

ultraperiferice, insulare și slab populate, în sectorul transportului, în sectorul digital și în cel 

energetic. 

Subliniază importanța de a sprijini politicile climatice și protecția mediului prin 

furnizarea de resurse suplimentare pentru programele și instrumentele relevante din 

bugetul UE, în special pentru programul LIFE; reliefează, totodată, că, în spiritul integrării 

aspectelor legate de climă, ar trebui intensificate eforturile în toate domeniile de politică în 

vederea atingerii obiectivului global privind cheltuielile asociate schimbărilor climatice pe 

parcursul întregului CFM 2021-2027 de cel puțin 30 % din cuantumul total al cheltuielilor 

din bugetul Uniunii și din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene; subliniază, de 
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asemenea, necesitatea de a depune eforturi continue pentru a aloca 7,5 % din cheltuielile 

anuale aferente CFM pentru obiectivele în materie de biodiversitate în 2024 și 10 % 

începând din 2026; cere ca Parlamentul să fie implicat pe deplin în elaborarea unor 

metodologii mai solide, mai transparente și mai cuprinzătoare pentru execuția și urmărirea 

acestor cheltuieli și așteaptă cu interes consultările anuale cu Comisia și Consiliul prevăzute 

în Acordul interinstituțional. 

Invită Comisia Europeană și statele membre să asigure fonduri suficiente pentru 

punerea în aplicare a Strategiei UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul 

substanțelor chimice, inclusiv prin promovarea cercetării și inovării pentru tranziția către 

substanțe chimice, materiale și produse sigure și sustenabile de la stadiul conceperii și prin 

asigurarea unor resurse adecvate și sustenabile pentru ECHA, a Planului de acțiune al UE 

pentru economia circulară, pe baza unor cicluri de materiale netoxice, și a viitorului Plan de 

acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului. 

Constată că, în cadrul financiar multianual 2021-2027, sunt prevăzute sume mai mari 

decât în anii precedenți pentru punerea în aplicare a politicilor în materie de migrație, azil și 

integrare; estimează că azilul și migrația vor continua să figureze în mod proeminent pe 

agenda UE; subliniază că măsurile de solidaritate, precum programele de transfer, relocarea 

sau admiterea din motive umanitare, rămân măsuri de importanță primordială în așteptarea 

unei reforme semnificative a sistemului european comun de azil; evidențiază, în acest sens, 

că statele membre vor continua să solicite sprijin financiar pentru primirea, înregistrarea și 

examinarea cererilor de azil, precum și pentru returnări și transferuri; solicită să fie 

direcționate mai multe fonduri către coordonarea cu țările de tranzit și cu țările de origine 

ale migrației neregulamentare, cu scopul de a controla și a stopa traficul de ființe umane și 

introducerea ilegală de persoane; este profund îngrijorat de pierderea continuă de vieți 

omenești în Marea Mediterană și consideră că operațiunile de căutare și salvare reprezintă o 

responsabilitate care nu poate fi lăsată exclusiv în seama actorilor nestatali; adaugă că țările 

din afara UE situate la frontierele externe ale Uniunii care se confruntă cu fluxurile de 

migrație către UE vor avea nevoie, de asemenea, în continuare, de sprijin financiar; 

subliniază rolul important al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european 

(Frontex) în această privință și mandatul său extins recent și solicită o finanțare adecvată 

pentru Frontex, care să îi permită să obțină rezultate în toate domeniile de responsabilitate 

ce intră sub incidența noului său mandat; insistă că gestionarea eficientă a frontierelor 

externe trebuie să fie conformă cu dreptul Uniunii și dreptul internațional, respectând, în 

special, dreptul la azil și principiul nereturnării, îndeosebi în contextul acuzațiilor recente cu 

privire la o posibilă implicare în returnări forțate; reamintește, prin urmare, necesitatea 

recrutării de ofițeri pentru drepturile fundamentale, în conformitate cu articolul 110 din 

Regulamentul (UE) 2019/1896, pentru a contribui la promovarea drepturilor fundamentale 

ca parte a gestionării europene integrate a frontierelor. 

Atrage atenția asupra întârzierilor grave în implementarea programelor și fondurilor 

UE, în special a celor din cadrul gestiunii partajate, pentru perioada 2014-2020; îndeamnă 

statele membre să accelereze implementarea acestor programe pentru a nu periclita 

demararea la timp a noilor programe ale UE în cadrul CFM 2021-2027, precum și a celor 

finanțate prin EURI; este preocupat de riscul unor întârzieri suplimentare în implementarea 

noilor programe CFM din cauza obligației statelor membre de a respecta mai întâi calendarul 

foarte strict impus la implementarea Mecanismului de redresare și reziliență. 

Reliefează că, în 2022, bugetul UE va fi majorat semnificativ prin EURI, datorită 

angajării unui procent de cel puțin 60 % din alocarea sa totală în cadrul diferitelor programe 
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până la sfârșitul anului respectiv; subliniază că implementarea în ansamblu a EURI va fi 

monitorizată îndeaproape de către Parlament, și o atenție deosebită se va acorda controlului 

Mecanismului de redresare și reziliență; este îngrijorat însă de demararea cu întârziere a 

operațiunilor de împrumut și de creditare din cadrul acestui instrument, fiindcă noua 

Decizie privind resursele proprii (DRP), care prevede autorizarea acestor operațiuni, nu este 

încă în vigoare; subliniază, prin urmare, că este necesar ca statele membre să ratifice urgent 

noua DRP, pentru a nu pune în pericol redresarea în timp util, în detrimentul generațiilor 

viitoare. 

Invită Comisia Europeană să țină seama în mod corespunzător de prioritățile politice 

și bugetare ale Parlamentului, stabilite în prezenta rezoluție, atunci când pregătește 

proiectul de buget pentru 2022; este dispus totuși să utilizeze în mod optim flexibilitatea 

existentă și alte dispoziții prevăzute în Regulamentul privind CFM și în Regulamentul 

financiar, pentru a consolida programele-cheie ale UE în bugetul 2022 și pentru a răspunde 

în mod adecvat nevoilor urgente corelate cu criza sanitară provocată de COVID-19 și cu 

procesul de redresare, printre altele; insistă, în acest context, să se activeze cât mai rapid 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență și să se mobilizeze instrumentele speciale ale 

CFM, cum ar fi Fondul european de ajustare la globalizare, pentru a oferi sprijin financiar ori 

de câte ori este necesar. 

 

5. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitor la impactul 

deșeurilor marine asupra pescuitului 

 
Context: Deșeurile marine vizibile pe plaje, pe coaste, pe litoraluri și la suprafață 

ascund în realitate un fenomen de contaminare mult mai răspândit, atât în coloana de apă, 

cât și pe fundul mărilor; întrucât aceste deșeuri provin în cea mai mare parte din activități 

desfășurate pe uscat (80 %), dar și din activități de pe mare, unde a avut loc o creștere 

semnificativă a transportului cu nave mari care nu pescuiesc. 

Deșeurile marine reprezintă toate deșeurile care au ajuns în mediul marin intenționat 

sau neintenționat și care sunt identificate în funcție de dimensiune (nanodeșeuri, 

microdeșeuri, megadeșeuri) și de natura lor (recipiente, deșeuri voluminoase care zac pe 

fundul oceanului, materiale plastice, unelte de pescuit, epave de nave semiscufundate, 

deșeuri periculoase, cum ar fi materiale explozive și alte deșeuri de război, fibre textile, 

microplastice etc.). 

Întrucât 70 % din deșeurile marine care intră în mare ajung pe fundul mării, iar masa 

cumulată a deșeurilor care plutesc la suprafață reprezintă doar 1 % din materialele plastice 

din ocean; întrucât cele mai recente cercetări științifice arată că nivelul de poluare a 

oceanului cu materiale plastice a fost în mare măsură subestimat și că există încă lacune 

majore în cunoștințele oceanografice; întrucât cercetarea privind răspândirea deșeurilor 

marine în oceane este esențială pentru a înțelege mai bine amploarea poluării marine. 

În Marea Mediterană se deversează zilnic 730 de tone de deșeuri; întrucât, potrivit 

unui raport al World Wide Fund for Nature (WWF) din iunie 2019, în fiecare an, 11 200 de 

tone de plastic aruncate în natură ajung în Marea Mediterană; întrucât anual se deversează 

în Marea Mediterană echivalentul plasticului încărcat în 66 000 de mașini pentru colectarea 

deșeurilor. 

Cea mai bună modalitate de a reduce cantitatea de deșeuri marine de plastic este de a 

reduce și de a evita producția lor și de a trece la reciclarea și reutilizarea materialelor și a 

produselor. 
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Prezența deșeurilor marine subminează grav reziliența și productivitatea 

ecosistemelor marine, în special a celor mai fragile, care se confruntă deja cu numeroase 

presiuni cumulate, cum ar fi schimbările climatice, poluarea, pescuitul ilegal, nedeclarat și 

nereglementat (INN), pescuitul excesiv și activități tot mai intense precum transportul 

maritim și turismul. 

 Aceste presiuni tot mai mari asupra ecosistemelor marine duc la declinul 

biodiversității și la asfixierea organismelor bentonice și riscă să accentueze răspândirea 

bolilor din cauza prezenței agenților patogeni generate de acumularea de deșeuri marine pe 

fundul mării. 

S-a calculat că deșeurile marine cauzează pierderi de venituri cuprinse între 1 și 5 % 

în sectorul pescuitului. 

 
Parlamentul European, 
 
Evidențiază că menținerea sănătății ecosistemelor marine și combaterea deșeurilor 

marine sunt aspecte cu care au legătură numeroase acte legislative existente și că numai o 

abordare integrată și coerentă a obiectivelor europene va permite îmbunătățirea actualului 

cadru legislativ și o mai bună înțelegere a amplorii presiunilor cumulate. 

Subliniază că este necesar să se consolideze comunicarea și coordonarea între statele 

membre și între bazinele maritime, cu scopul de a asigura o abordare integrată care să 

permită navelor de pescuit să debarce deșeurile marine în orice port al Uniunii; îndeamnă, în 

acest sens, statele membre să pună în aplicare prompt și fără întârziere Directiva (UE) 

2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind instalațiile 

portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, invită Comisia, în 

acest context, să prezinte acte de punere în aplicare care să stabilească criteriile de 

eligibilitate pentru plata unei taxe reduse de către „navele ecologice” și să prevadă 

stimulente adecvate pentru predarea la țărm a deșeurilor colectate, inclusiv un mecanism de 

compensare adaptat în funcție de eforturile pescarilor, precum și criterii metodologice de 

calculare a volumului și cantității de deșeuri pescuite pasiv, pentru a pune rapid în aplicare 

obiectivele de reducere a deșeurilor marine stabilite în directivă. 

Invită Comisia și statele membre să își concentreze eforturile în direcția unui acord 

ambițios, obligatoriu din punct de vedere juridic, privind poluarea cu materiale plastice în 

cadrul Adunării ONU pentru mediu, care să acopere întregul ciclu de viață al materialelor 

plastice, inclusiv obiective globale comune pentru reducerea poluării cu materiale plastice 

pe mare și o viziune pentru o tranziție către o economie circulară sigură în ceea ce privește 

materialele plastic. 

Invită Comisia și statele membre să-și coordoneze pe baza unui calendar unic 

activitatea privind actele legislative precum Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 

marin”, Directiva privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 

mediului, Directiva privind instalațiile portuare de preluare sau Directiva privind 

amenajarea spațiului maritim, pentru a îmbunătăți coerența legislativă în acest domeniu. 

Invită Comisia să intensifice colectarea de date privind cantitatea și tipul de deșeuri 

din apele europene și efectul lor asupra pescuitului și să intensifice colectarea și 

armonizarea datelor privind volumul, cantitatea și calitatea deșeurilor marine debarcate, 

eliminate și livrate în vederea reciclării, în special prin programul de pescuire a deșeurilor”, 

inclusiv volumul, materialele și tipurile de articole colectate; solicită ca datele colectate de 

statele membre cu privire la pierderea, introducerea pe piață și colectarea uneltelor de 
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pescuit și la deșeurile marine să fie înregistrate într-o bază de date la nivel național sau la 

nivel de bazin maritim și armonizate într-un raport anual unic la nivel european, pentru a 

facilita identificarea și combaterea deșeurilor marine și a asigura o mai bună monitorizare și 

evaluare. 

Invită Comisia și statele membre să pună mai bine în aplicare principiul „poluatorul 

plătește”. 

Solicită îmbunătățirea raportării cu privire la pierderea uneltelor de pescuit pe mare 

și subliniază că este necesar să se includă mai multe informații, cum ar fi numele navei, tipul 

de unelte folosite, ora și poziția când au fost pierdute și măsurile de recuperare luate, pentru 

a permite o utilizare mai eficientă a datelor colectate în contextul combaterii poluării marine 

prin intermediul unui schimb de date transparent și îmbunătățit, și al schimbului de bune 

practici între statele membre și agențiile UE. 

Invită Comisia și statele membre să sprijine colectarea pe mare de către pescari a 

uneltelor de pescuit pierdute sau a altor deșeuri marine, în special a materialelor plastice, 

prin promovarea celor mai bune practici, prin stimularea participării voluntare la inițiativele 

de colectare a deșeurilor marine și prin sprijinirea adoptării de programe de pescuire a 

deșeurilor; îndeamnă, în acest sens, statele membre să instituie un „fond special pentru 

curățarea mărilor”, gestionat prin noul FEAMPA sau prin alte linii bugetare relevante, pentru 

a finanța următoarele acțiuni: 1) colectarea pe mare de către pescari a deșeurilor marine, 2) 

punerea la dispoziție a unor instalații adecvate de depozitare a deșeurilor la bord și 

monitorizarea deșeurilor pescuite pasiv, 3) îmbunătățirea formării operatorilor, 4) 

finanțarea costurilor de tratare a deșeurilor și a celor aferente personalului necesar pentru 

desfășurarea unor astfel de programe pentru a evita creșterea costurilor pentru pescarii 

care participă voluntar și 5) investiții în porturi, astfel încât să se poată asigura instalații 

adecvate de preluare și depozitare pentru uneltele de pescuit pierdute și deșeurile marine 

colectate. 

Invită Comisia și statele membre să promoveze campaniile de sensibilizare cu privire 

la problema poluării marine cauzate de materiale plastice și de microplastice, subliniind că 

pescarii sunt și ei afectați frecvent de acest fenomen, în special de poluarea cu microplastice. 

 

6. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la politica de 

coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva 

schimbărilor climatice 

 
Context: Schimbările climatice reprezintă o provocare care depășește granițele și 

necesită o acțiune imediată și ambițioasă la nivel mondial, al Uniunii, la nivel național, 

regional și local pentru a limita încălzirea globală la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale și 

pentru a preveni pierderea biodiversității la scară largă; întrucât sunt necesare măsuri 

urgente pentru a se asigura că creșterea temperaturii medii globale este menținută sub 2 °C 

în comparație cu nivelurile preindustriale, deoarece orice pierdere a biodiversității va avea 

un impact major, inclusiv asupra calității producției agricole. 

O creștere de 1,5 grade este maximul pe care planeta noastră îl poate tolera; întrucât, 

dacă temperaturile vor continua să crească după 2030, omenirea se va confrunta cu și mai 

multe secete, inundații, căldură extremă și sute de milioane de oameni în sărăcie, dispariția 

probabilă a populațiilor celor mai vulnerabile, putând pune în pericol, în cel mai rău caz, 

supraviețuirea sa pe termen lung, după cum se subliniază în raportul interinstituțional al UE 

intitulat „Provocări și opțiuni pentru Europa”. 
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Agenția Europeană de Mediu estimează că, între 1980 și 2019, fenomenele climatice 

extreme au cauzat pierderi economice totale estimate la 446 de miliarde EUR în țările 

membre ale SEE; întrucât această sumă este echivalentă cu 11,1 miliarde EUR pe an, iar 

pierderile cumulate corectate sunt egale cu aproape 3 % din PIB-ul țărilor analizate. 

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic cel târziu până în 

2050 reprezintă o mare oportunitate, dar și o provocare pentru Uniune și pentru statele sale 

membre, regiuni, orașe, comunitățile locale, oameni, lucrători, întreprinderi și industrii; 

întrucât trebuie găsit totuși un echilibru între obiectivele ambițioase privind clima și 

menținerea competitivității economiei, fără a submina realizarea obiectivului de 1,5 °C. 

Sursele de energie derivate din combustibili fosili, în special din combustibili fosili 

solizi, subminează eforturile de realizare a neutralității climatice, iar Uniunea Europeană ar 

trebui, prin urmare, să ofere un cadru de reglementare coerent pentru a promova în 

continuare utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia solară și cea din 

biomasă, în locul celor derivate din combustibili fosili; întrucât, în acest sens, politica de 

coeziune ar trebui să garanteze principiul „eficiența energetică înainte de toate”, care vizează 

îmbunătățirea eficienței cererii și ofertei de energie și care ar trebui aplicat și respectat în 

toate investițiile legate de energie realizate în cadrul politicii de coeziune. 

Statele membre au adoptat planuri naționale privind energia și clima, iar regiunile ar 

trebui să prezinte planuri regionale în consecință pentru a realiza atenuarea emisiilor și 

adaptarea la acestea, cu scopul de a stabili o cale către neutralitatea climatică până cel târziu 

în 2050. 

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până cel târziu în 

2050 poate fi realizată printr-o combinație de finanțare publică la nivelul UE și la nivel 

național și prin crearea condițiilor adecvate pentru finanțarea privată. 

Strategiile regionale de mediu ar trebui să contribuie la ocuparea integrală și stabilă a 

forței de muncă, împreună cu progresul social și nediscriminarea, pentru a aborda mai bine 

efectele schimbărilor climatice și a combate pierderea biodiversității; planurile de 

gestionare a deșeurilor ar trebui să urmeze principiile economiei circulare și să facă parte 

din strategiile regionale de mediu. 

 
Parlamentul European, 

Subliniază importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele asumate de Uniune în cadrul Pactului verde european cu privire la punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în conformitate 

deplină cu Regulamentul privind taxonomia UE, luând în considerare aspectele sociale, 

economice și teritoriale pentru a asigura o tranziție echitabilă pentru toate teritoriile și 

cetățenii acestora, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 

Salută propunerea Comisiei privind Legea europeană a climei, o piatră de temelie a 

Pactului verde european, care consacră obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 în 

legislația Uniunii și necesitatea de a o transpune în acțiuni locale concrete care să respecte 

constrângerile și să evidențieze atuurile fiecărui teritoriu, inclusiv obiectivele intermediare 

pentru 2030 și 2040, astfel cum a solicitat Parlamentul European; reamintește în acest sens 

că obiectivul Pactului verde european este de a proteja, a conserva și a consolida capitalul 

natural al Uniunii, precum și de a proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva 

riscurilor legate de mediu și a impactului afferent. 

Subliniază necesitatea ca autoritățile locale și regionale să își asume un angajament 

politic clar în vederea atingerii obiectivelor climatice și subliniază necesitatea de a 



12 

 

intensifica dialogul pe mai multe niveluri între autoritățile naționale, regionale și locale 

privind planificarea și punerea în aplicare a măsurilor naționale în domeniul climei, accesul 

direct la finanțare al autorităților locale și monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce 

privește măsurile adoptate, precum și necesitatea urgentă de a le dota cu instrumente 

financiare și administrative relevante pentru atingerea acestor obiective. 

Invită toate autoritățile locale și regionale să adopte strategii locale și regionale 

privind clima, care să transpună obiectivele de la nivelul UE în obiective locale concrete, 

printr-o abordare globală bazată pe realitatea locului sau a zonei, care să ofere o viziune pe 

termen lung pentru tranziția climatică și o mai bună utilizare a resurselor financiare în 

cadrul politicii de coeziune; subliniază că strategiile de mediu regionale ar trebui să acopere 

și să includă planuri de gestionare a deșeurilor. 

Subliniază rolul esențial al politicii de coeziune, în sinergie cu alte politici, în 

combaterea schimbărilor climatice și realizarea neutralității climatice până în 2050 cel 

târziu, precum și obiectivul intermediar până în 2030 și respectiv 2040, și rolul autorităților 

locale și regionale în adoptarea unei reforme ample a politicilor de investiții. 

Accentuează importanța conceptului de „sate inteligente” în combaterea dificultăților 

Uniunii legate de climă și salută integrarea acestuia în viitoarea PAC și în politica de coeziune 

și politica regională a Uniunii; insistă ca statele membre să includă abordarea de tip „sate 

inteligente” în programele lor de punere în aplicare a politicii de coeziune a UE la nivel 

național și regional și în planurile lor strategice naționale PAC, ceea ce va necesita elaborarea 

strategiilor de tip „sate inteligente” la nivel național. 

Invită Comisia să monitorizeze și să publice rapoarte folosind un standard comun 

pentru toate statele membre, cu privire la progresele înregistrate de guvernele naționale și 

de autoritățile locale și regionale în combaterea schimbărilor climatice la toate nivelurile, 

precum și să evalueze legăturile dintre politicile de mediu și economie. 

Evidențiază că este nevoie de o mai mare eficacitate și complementaritate a 

fondurilor ESI, dar și a altor programe și instrumente ale UE, cum ar fi FEADR, FEPAM, LIFE, 

Orizont Europa sau Europa creativă, în combaterea schimbărilor climatice; încurajează 

statele membre să asigure această complementaritate printr-o aplicare teritorială 

ambițioasă a planului lor național de redresare, implicând toți actorii relevanți din regiuni. 

Consideră că soluțiile inovatoare, incluzive și sustenabile pentru consolidarea zonelor 

rurale și creșterea atractivității lor ca locuri de trai și de muncă ar trebui să reprezinte un 

element-cheie în punerea în aplicare a politicii de coeziune. 

Subliniază că este necesar ca Directiva privind impozitarea energiei(17) să fie 

revizuită în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, pentru a promova sursele 

sustenabile de energie în detrimentul combustibililor fosili până cel târziu în 2025, acordând 

o atenție deosebită impactului social. 

Salută prezentarea strategiei „Valul de renovări ale clădirilor” ca una dintre strategiile 

esențiale care contribuie la realizarea neutralității climatice în Europa până în 2050; 

accentuează că trebuie combătută sărăcia energetică printr-un program de renovare a 

clădirilor care vizează gospodăriile vulnerabile și cu venituri mici, ca parte a unei strategii 

europene mai ample de combatere a sărăciei. 

Solicită investiții suplimentare în mobilitatea sustenabilă, de exemplu, în căile ferate 

și mobilitatea urbană sustenabilă, pentru orașe mai verzi, cu o mai bună calitate a vieții 

pentru cetățeni. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0097_RO.html#def_1_17
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7. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la o strategie 

europeană privind datele 

 

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat rolul și necesitatea unor baze 

de date de înaltă calitate în timp real, a informațiilor și a schimburilor de date, dar și 

deficiențele în ceea ce privește infrastructura și interoperabilitatea soluțiilor în toate statele 

membre. 

 

Recomandări pentru statele membre: 

 

– crearea de spații de date sectoriale și accelerarea creării unui spațiu european comun al 

datelor medicale; 

– îmbunătățirea cadrului de guvernanță, inclusiv prin coordonarea autorităților de 

reglementare implicate în economia datelor; 

– crearea unor spații de date sectoriale interoperabile, care să urmeze orientări comune, 

cerințe juridice și protocoale de partajare a datelor, pentru evitarea apariției unor 

compartimentări și pentru a face posibile inovațiile transsectoriale;  

– îmbunătățirea accesului persoanelor fizice la căi de atac eficiente în temeiul RGPD; 

– garantarea interoperabilității și a portabilității datelor pentru serviciile digitale; 

– utilizarea API, în vederea permiterii utilizatorilor la interacțiunea între platforme și la 

multiplicarea opțiunile acestora de a alege între diferite tipuri de sisteme și servicii; 

– respectarea, pe deplin, a Regulamentului (UE) 2018/1807, privind stocarea și prelucrarea 

datelor, în întreaga UE, fără bariere și restricții nejustificate; 

– alocarea de resurse financiare adecvate, pentru schimburile de date între statele membre 

în domeniul justiției și afacerilor interne, deosebit de importante pentru consolidarea 

securității cetățenilor UE; 

– necesitatea unor garanții mai solide, în ceea ce privește modul în care agențiile din 

domeniul justiției și afacerilor interne prelucrează, utilizează și gestionează informațiile și 

datele cu caracter personal, în spațiile lor propuse de date; 

– examinarea drepturilor și obligațiilor actorilor de a accesa datele în a căror generare au 

fost implicați și conștientizarea acestora, în special, în ceea ce privește dreptul de a avea 

acces la date, de a le transfera, de a cere unui terț să înceteze utilizarea lor sau de a le 

rectifica sau șterge, identificând, în același timp, titularii și delimitând natura acestor 

drepturi;  

– introducerea de servicii în timp real și a unei politici bazate pe date în timp real;  

– reducerea sarcinilor administrative inutile și reglementarea compartimentărilor din cadrul 

organismelor și autorităților publice, cu scopul gestionării mai eficiente a datelor fără 

caracter personal; 

– facilitarea schimbului de date G2G fluxul transfrontalier de date între sectoare, prin 

intermediul dialogului între administrațiile publice și părțile interesate, cu obiectivul 

stabilirii unei abordări comune a colectării de date, pe baza principiilor de ușurință a găsirii, 

accesibilitate, interoperabilitate și posibilitate de reutilizare;  

– facilitarea schimbului de seturi de date nesensibile, generate de sectorul public, în formate 

care pot fi citite automat, în afara cerințelor Directivei privind datele deschise, fie gratuit, ori 

de câte ori este posibil, fie acoperind costurile, și să emită orientări cu privire la un model 

comun pentru schimbul de date, în conformitate cu cerințele RGPD;  
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– extinderea domeniului de aplicare al Directivei privind datele deschise, la publicarea 

datelor digitale brute, existente în timp real; 

– promovarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor ce facilitează colaborarea 

deschisă, schimbul de date și analiza acestora; 

– realizarea de investiții în proiecte cu impact puternic, în inovarea și implementarea 

tehnologiilor digitale, respectând în același timp principiul neutralității tehnologice; 

– continuarea abordării, în mod eficace, a decalajului digital, atât între statele membre, cât și 

în interiorul acestora, prin îmbunătățirea accesului la bandă largă de mare viteză, la rețele de 

foarte mare capacitate și la servicii TIC, inclusiv în majoritatea zonelor locuite periferice și 

rurale, promovând astfel coeziunea și dezvoltarea economică și socială;  

– extinderea conectivității prin satelit, în zonele cele mai îndepărtate; 

– promovarea piețelor competitive și sprijinirea companiile europene în dezvoltarea 

ofertelor europene de cloud;  

– accelerarea elaborării unui „cadru de reglementare în domeniul cloud computingului”, care 

să stabilească principii pentru furnizarea de servicii de cloud competitive în Uniune, să 

reprezinte un cadru solid pentru mărirea clarității și a facilitarea conformități serviciilor de 

cloud; 

– obligativitatea furnizorilor de servicii să dezvăluie unde sunt prelucrate și stocate datele, 

asigurând totodată suveranitatea utilizatorilor asupra datelor lor;  

– permisiunea ca utilizatorii să migreze datele, în continuare, fără obstacole, prin interfețe 

interoperabile, către alți furnizori de servicii;  

– realizarea de investiții în implementarea deplină a tehnologiei pentru partajarea securizată 

a datelor, de exemplu, prin sisteme de calcul pluripartite sigure și prin tehnologia de 

criptare;  

– acordarea unei atenții deosebite ingineriei software, prin atragerea de talente către TIC și 

alfabetizarea în materie de date pentru toți, în vederea construirii know-how-ul european, 

axat pe tehnologiile de generație următoare și pe tehnologiile de vârf;  

– intensificarea colaorărilor cu țările terțe ce împărtășesc aceeași viziune, în cadrul 

forumurilor internaționale și multilaterale și al discuțiilor bilaterale și comerciale, în vederea 

convenirii asupra unor noi standarde etice și tehnice internaționale, care să reglementeze 

utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 5G și 6G; 

– necesitatea instituirii unor norme și standarde internaționale, care să stimuleze 

cooperarea la nivel mondial, menită să consolideze protecția datelor și să stabilească 

transferuri de date sigure și adecvate, respectând totodată pe deplin legile și standardele UE 

și ale statelor membre; 

– negocierea de noi norme pentru economia digitală globală, inclusiv interzicerea cerințelor 

nejustificate de localizare a datelor. 

 

8. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la 
elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil 

Redresarea: planuri de răspuns la efectele COVID-19  

- subliniază că epidemia de COVID-19 a paralizat sectorul turismului din UE, exercitând o 

presiune fără precedent asupra ecosistemului;  

- solicită Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) să monitorizeze și să 

continue să publice, în timp util, harta cu coduri color a țărilor și regiunilor Uniunii, inclusiv 
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a insulelor, acolo unde sunt disponibile suficiente informații, pentru a le oferi călătorilor și 

întreprinderilor un răspuns coordonat și eficient;  

- invită Comisia să lanseze o campanie de comunicare specifică a UE privind călătoriile și 

turismul prin intermediul unei „mărci de turism a UE”, care să vizeze promovarea 

călătoriilor în UE și restabilirea încrederii cetățenilor în călătorii și turism în timpul 

pandemiei de COVID-19; 

- solicită Comisiei și statelor membre să sprijine operatorii de turism în organizarea 

experiențelor de călătorie în anumite zone din țări terțe, respectând pe deplin protocoalele 

sanitare solide care reduc la minimum riscul de contagiune; 

-  îndeamnă Comisia să introducă o marcă UE de certificare a igienei, care ar trebui să fie 

elaborată în comun de ECDC și de statele membre și ar trebui să certifice activitățile 

turistice, asigurând conformitatea cu standardele minime de igienă pentru prevenirea și 

controlul virusului COVID-19 și al altor posibile infecții;  

- solicită Comisiei să pună în aplicare acțiunea pregătitoare adoptată „Un mecanism 

european de gestionare a crizelor pentru turism”, împreună cu Parlamentul, pentru a fi 

pregătită să facă față crizelor viitoare în scopul de a ajuta destinațiile turistice să stabilească 

planuri de prevenire a crizelor, măsuri de urgență și planuri și acțiuni de pregătire; 

 

Recentrarea: politica de guvernanță în cadrul Uniunii 

- solicită inițierea unei dezbateri în cadrul Conferinței privind viitorul Europei cu privire la 

sprijinirea turismului pentru ca acesta să devină o competență partajată a UE, mai degrabă 

decât o competență complementară, așa cum se întâmplă în prezent;  

- invită Comisia să actualizeze ghidul privind sprijinul financiar din partea UE și să includă în 

acesta un link către un punct național de contact care să faciliteze accesul la informații 

pentru microîntreprinderi și IMM-uri, prin intermediul unui ghișeu unic sau al unui 

instrument online cu asistența și îndrumarea statelor membre, ori de câte ori este necesar;  

- Invită Comisia să înființeze o Agenție Europeană pentru Turism în următorul CFM și să 

elaboreze o soluție pe termen scurt prin crearea unui departament pentru turism în cadrul 

uneia dintre agențiile executive existente, în special Agenția Executivă pentru IMM-uri 

(EASME) sau viitoarea Agenție Executivă pentru Domeniile Sănătății și Digital; 

Consolidarea: tranziția către un turism sustenabil, responsabil și inteligent 

- invită statele membre să elaboreze planuri de acțiune pentru turismul durabil la nivel 

național și regional, în consultare cu părțile interesate și cu societatea civilă și în 

conformitate cu viitoarea foaie de parcurs europeană pentru turismul durabil, și să utilizeze 

pe deplin fondurile „Next Generation EU” pentru a finanța planurile de acțiune pentru 

tranziția turismului; 

- invită statele membre să ia măsuri pentru a încuraja colaborarea dintre experții în turismul 

cultural și să promoveze cooperarea și schimbul de bune practici în acest sector; 

- invită Comisia să încurajeze reconversia liniilor de cale ferată dezafectate, inclusiv prin 

sprijinirea proiectelor „bicicletă-tren”, și să sprijine activ intermodalitatea bicicletă-tren; 

propune să se promoveze pachete de excursii cu bicicleta destinate turiștilor, care să fie 

îmbinate cu alte oferte sustenabile;  

- invită Comisia să prezinte rezultatele proiectului-pilot „Destinații turistice inteligente” și 

modul în care intenționează să-l pună în practică, asociind inovarea cu protecția siturilor 

UNESCO și a siturilor naturale, cu specialități locale tradiționale și cu centre ale culturii; 

- cere să se dea dovadă de un angajament mai mare în direcția creșterii treptate a 

oportunităților de mobilitate durabilă în întreaga Europă; 
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- invită Comisia ca, de comun acord cu statele membre, să ia măsuri pentru a sprijini 

turismul de croazieră, care continuă să fie grav afectat de pandemia de COVID-19, și să îi 

înlesnească relansarea operațională, respectând totodată standardele sociale și de mediu; 

 

Regândirea: proiectarea sectorului turismului în viitor  

- invită Comisia să consolideze și să extindă SURE până la sfârșitul anului 2022, având în 

vedere dificultățile socioeconomice cu care se confruntă statele membre; 

- invită Comisia ca, împreună cu Banca Europeană de Investiții, să creeze suficient sprijin 

specific pentru decarbonizarea sectorului turismului, pentru digitalizare și pentru proiecte 

inovatoare, precum și condiții de acces la InvestEU pentru microîntreprinderi și 

întreprinderile mici și mijlocii, pentru a permite dobândirea de noi competențe și crearea 

mai multor locuri de muncă de calitate;  

- invită Comisia să implementeze vizele electronice, precum și vizele de circuit și alte măsuri 

care să permită intrarea în Uniune a vizitatorilor legitimi; 

- cere Comisiei să analizeze posibilitatea de a consolida dispozițiile privind protecția în caz 

de insolvență prin adăugarea unei abordări preventive menite să sprijine întreprinderile și 

IMM-urile într-un stadiu mai timpuriu și să protejeze lucrătorii în caz de șocuri sistemice 

și/sau insolvență; 

- invită Comisia să elaboreze o foaie de parcurs a UE pentru actualizarea competențelor 

lucrătorilor din acest sector, inclusiv un program de finanțare al UE în acest scop; 

- cere Comisiei să publice și să facă schimb de bune practici pentru profesia de ghid turistic 

profesionist cu părțile interesate și cu statele membre, pentru a găsi soluții la problemele 

care afectează acest sector; 

- avertizează, că trebuie să se asigure o finanțare adecvată pentru a garanta accesibilitatea 

regiunilor ultraperiferice; invită, de asemenea, Comisia să ia în considerare tranziția 

climatică și cea digitală în regiunile ultraperiferice; 

- invită Comisia să acorde o atenție deosebită regiunilor montane, insulelor și regiunilor 

insulare și celor rurale și subliniază că este important să existe o cooperare instituțională 

bine structurată cu toți actorii regionali interesați, precum și cu Comitetul Regiunilor; 

- evidențiază că se pot crea coridoare de călătorie sigure spre și dinspre regiunile 

ultraperiferice și insule, pentru a contribui la reducerea constrângerilor permanente cu care 

se confruntă acestea. 

 

9. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la definirea 
politicii în domeniul educației digitale 

Parlamentul European a făcut următoarele observații generale: 

 

- subliniază că redresarea și revitalizarea post-pandemie a politicii de educație este 

indisolubil legată de alte provocări cu care se confruntă Uniunea și întreaga lume, iar politica 

în domeniul educației digitale trebuie corelată cu alte domenii de politică pentru a promova 

o societate mai incluzivă, cu un echilibru de gen mai bun, mai inovatoare și mai ecologică; 

- subliniază importanța priorităților de investiții „Conectare” și „Recalificare și 

perfecționare” din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a impulsiona 

agenda educației digitale; încurajează statele membre să aloce educației cel puțin 10 % din 

finanțarea instrumentului;  
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- solicită integrarea PPAP reușite în programele Uniunii; salută, în această privință, 

includerea unei acțiuni de alfabetizare mediatică în noul program Europa Creativă, pe baza 

proiectului-pilot și a acțiunii pregătitoare reușite „Educația în domeniul mediatic pentru 

toți” și solicită o finanțare suficientă pentru ca noua acțiune să fie eficientă; 

- cere insistent Comisiei să crească rolul și vizibilitatea educației, inclusiv a educației digitale, 

în cadrul Semestrului european și să aibă în atenție trimiteri la impactul economic al 

educației, pentru a include obiective sociale și calitatea ofertei educaționale;  

- invită insistent Comisia să acționeze rapid pentru a devansa data publicării proiectului de 

recomandare în 2021; 

- invită Comisia să implice pe deplin Parlamentul în extinderea centrelor europene și 

naționale și a serviciilor de consultanță, precum și în desemnarea actorilor relevanți.  

Promovarea unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță 

- subliniază că pandemia de COVID-19 a demonstrat că nu toți cursanții pot accesa și, prin 

urmare, beneficia de educația digitală și de învățarea la distanță și online;  

- insistă că banda largă ar trebui să fie considerată un bun public și că infrastructura sa ar 

trebui să fie finanțată în mod corespunzător pentru a se asigura că este universal accesibilă 

și la prețuri abordabile, acesta fiind un pas esențial în eliminarea decalajului digital;  

- invită Comisia să direcționeze sprijinul dincolo de școli pentru a ajunge la toate instituțiile 

de învățământ formal și non-formal;  

- solicită, noi inițiative în domeniul educației, prin utilizarea deplină a noilor tehnologii, cum 

ar fi IA și robotica, care vor spori, de asemenea, gradul de conștientizare cu privire la 

oportunitățile și provocările asociate acestora în mediile educaționale;  

- insistă asupra necesității unui ecosistem de educație digitală deschis și transparent în ceea 

ce privește conținutul, dispozitivele și tehnologiile;  

- subliniază că este important să se reunească abordările pedagogice, cognitive și psihologice 

ale educației și să se adapteze în consecință formatele online și offline;  

- invită statele membre să promoveze inițiative care să permită întreprinderilor și 

organizațiilor societății civile să partajeze inovarea de înaltă tehnologie cu comunitatea 

educațională; 

- invită Comisia să promoveze și să extindă în continuare astfel de inițiative de succes prin 

intermediul unor programe relevante, cum ar fi Invest EU și Erasmus +, și invită statele 

membre să valorifice mai bine potențialul acestora;  

- încurajează statele membre să adopte inovarea și tehnologiile digitale în sistemele lor de 

educație și formare într-un mod inteligent, centrat pe cursant, pentru a realiza o abordare 

eficace a învățării mixte pe viitor;  

Consolidarea abilităților și competențelor digitale pentru transformarea digitală 

- solicită o inițiativă paneuropeană de dezvoltare a unor noi metode pedagogice și de 

evaluare pentru mediul digital, care să recunoască provocările digitale specifice, precum 

învățarea asincronă și importanța încurajării abordării critice; 

- invită Comisia să realizeze un studiu specific privind educația parentală digitală pentru a 

dezvolta o abordare coerentă și eficace în toate statele membre pentru a ajuta părinții; 

- subliniază importanța educației verzi și a educației cu privire la mediu și solicită elaborarea 

unei programe concepute special pentru toată Europa, care să țină seama de impactul 

educației digitale asupra mediului; 
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- invită statele membre să promoveze mai bine noua platformă Europass în instituțiile de 

educație și formare și în rândul personalului acestora și al angajatorilor; 

- invită Comisia să adopte o abordare holistică a EFP și a învățării în rândul adulților, care să 

cuprindă învățarea formală, non-formală și informală și care să le permită cursanților să 

dobândească o gamă variată de competențe care sunt importante pentru tranziția digitală și 

cea verde, să contribuie la incluziunea socială, la cetățenia activă și la dezvoltarea personală 

și să le permită oamenilor să se adapteze la o piață a muncii în continuă schimbare;  

- solicită soluții adecvate și o finanțare corespunzătoare pentru a asigura faptul că EFP poate 

fi furnizată în mod eficace;  

- avertizează că inegalitățile sociale și educaționale în copilăria timpurie au un impact 

negativ asupra nivelului de formare și asupra perspectivelor de angajare ulterioare; 

îndeamnă statele membre să aloce o parte semnificativă din resursele Fondului social 

european (FSE +) aflate în gestiune partajată pentru punerea în aplicare a Garanției 

menționate, în special pentru a sprijini acțiuni specifice și reforme structurale care să 

abordeze în mod eficace expunerea copiilor la sărăcie sau excluziune socială; 

- reiterează faptul că disparitatea de gen în educație se extinde pe piața locurilor de muncă și 

subliniază necesitatea de a încuraja și facilita accesul femeilor la sectoarele de înaltă 

tehnologie și digitale, combătând, în același timp, diferența de remunerare între femei și 

bărbați prin strategii și finanțare adecvate; 

- subliniază valoarea Grupului operativ „Femeile în sectorul digital” și a inițiativei 

„Digital4Her” ale Comisiei. 

 
10.  Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea 

Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate 
bazat pe statul de drept 

 
Parlamentul European, 
 

-își reiterează pozițiile exprimate în rezoluția din 17 decembrie 2020; subliniază că  

Regulamentul privind condiționalitatea statului de drept a intrat în vigoare și este  

obligatoriu în toate elementele sale, pentru toate creditele de angajament și creditele de 

plată, în toate statele membre, precum și pentru instituțiile UE; subliniază importanța 

aplicabilității directe a regulamentului începând cu 1 ianuarie 2021, în special în contextul 

plății fondurilor Next Generation EU, care va avea loc la începutul ciclului bugetar; 

-ia act de faptul că încălcările care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a regulamentului 

pot declanșa, de asemenea, adoptarea unor măsuri în temeiul acestuia în cazul în care există 

încă și afectează sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau 

protecția intereselor financiare ale Uniunii, într-un mod suficient de direct; 

- subliniază importanța protejării intereselor financiare ale Uniunii și importanța respectării 

statului de drept. subliniază că există o legătură clară între respectarea statului de drept și 

execuția eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare; 

- reamintește că, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul privind condiționalitatea 

legată de statul de drept, statul de drept „se referă la valoarea Uniunii consacrată la articolul 

2 din Tratatul privind Uniunea Europeană” și „include principii precum legalitatea – care 

implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor; 

principiul securității juridice; principiul interzicerii exercitării arbitrare a competențelor 

executive; principiul protecției jurisdicționale efective, inclusiv accesul la justiție, asigurate 

de instanțe independente și imparțiale, în egală măsură în ceea ce privește drepturile 
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omului; principiul separării puterilor în stat; și principiul nediscriminării și egalității în fața 

legii”; reamintește, de asemenea, că „statul de drept este înțeles ca făcând referire și la 

celelalte valori și principii ale Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE”; 

- reamintește că, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul privind condiționalitatea 

bazată pe statul de drept, „Comisia verifică dacă dreptul aplicabil a fost respectat și, acolo 

unde este cazul, ia toate măsurile adecvate pentru a proteja bugetul Uniunii”; 

- reamintește că Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență, iar membrii 

săi nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, în conformitate cu articolul 

17 alineatul (3) din TUE și cu articolul 245 din TFUE; reamintește și că, în conformitate cu 

articolul 17 alineatul (8) din TUE, Comisia răspunde în fața Parlamentului European; 

- consideră că situația respectării principiilor statului de drept în unele state membre 

justifică o examinare imediată; invită insistent Comisia să-și utilizeze pe deplin competențele 

de investigare pentru fiecare caz de posibilă încălcare a principiilor statului de drept de către 

un stat membru, care ar putea afecta sau care implică un risc grav de a afecta buna gestiune 

financiară a bugetului Uniunii într-un mod suficient de direct; 

- reamintește că Regulamentul OLAF revizuit stabilește cooperarea cu Parchetul European și 

consolidează mijloacele OLAF de a desfășura investigații proprii, în special prin consolidarea 

normelor privind serviciile de coordonare antifraudă din statele membre și privind 

cooperarea dintre OLAF și autoritățile naționale competente înainte, în timpul și după 

investigații; 

- subliniază că Comisia are obligația de a informa fără întârziere Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la orice notificare trimisă statelor membre dacă are motive întemeiate să 

considere că sunt îndeplinite condițiile pentru adoptarea măsurilor prevăzute în 

regulament; constată cu dezamăgire absența oricărei notificări scrise adresate statelor 

membre de la intrarea în vigoare a regulamentului, în pofida numeroaselor preocupări 

legate de încălcările statului de drept identificate în Raportul Comisiei din 2020 privind 

statul de drept, care au un impact asupra bunei gestiuni financiare a bugetului Uniunii și 

sunt în continuare nesoluționate de statele membre; ia act de faptul că celelalte proceduri 

prevăzute în legislația Uniunii nu permit Comisiei să protejeze mai eficient bugetul Uniunii; 

- invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la toate anchetele în curs 

asupra încălcărilor principiilor statului de drept care ar putea afecta sau riscă să afecteze 

grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii într-un mod suficient de direct, conform 

obligației care îi revine conform Regulamentului privind condiționalitatea bazată pe statul 

de drept și Acordului-cadru interinstituțional dintre Parlamentul European și Comisie; 

- cere Comisiei să includă în raportul său anual privind statul de drept o secțiune specială, în 

care să analizeze cazurile în care încălcarea principiilor statului de drept într-un stat 

membru poate afecta sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii 

într-un mod suficient de direct; 

- reamintește că doar Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) are competența de a 

anula regulamentul, în întregime sau în parte; reafirmă că Parlamentul va apăra validitatea 

regulamentului în fața CJUE în cauzele C-156/21 și C-157/21 și va solicita o procedură 

accelerată; reamintește, cu toate acestea, că acțiunile introduse în fața CJUE nu au efect 

suspensiv, în conformitate cu articolul 278 din TFUE; 

- subliniază că aplicarea Regulamentului privind condiționalitatea bazată pe statul de drept 

nu poate fi legată de adoptarea unor orientări și invită insistent Comisia să evite orice 

întârziere suplimentară în aplicarea acestuia; reamintește că nicio orientare nu trebuie să 

submineze intenția colegislatorilor; ia act de faptul că Comisia a început să elaboreze 
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orientări privind aplicarea regulamentului; solicită ca, în cazul în care Comisia le consideră 

necesare, orientările să fie adoptate cât mai curând și nu mai târziu de 1 iunie 2021 și insistă 

ca Parlamentul să fie consultat înainte de adoptarea lor; 

- în cazul în care Comisia nu își îndeplinește obligațiile impuse de acest regulament și nu 

comunică Parlamentului informațiile menționate mai sus până la 1 iunie 2021, Parlamentul 

va considera că acest lucru constituie o abținere de a acționa și va lua în consecință măsuri 

împotriva Comisiei în temeiul articolul 265 din TFUE; 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului autorizare a Maltei să 
aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - COM 
(2021) 147 final 

Prin scrisoarea înregistrată de Comisia Europeană la 20 octombrie 2020, Malta a 

solicitat autorizarea de beneficia, până la 31 decembrie 2024, de un prag majorat pentru o 

măsură existentă de derogare de la articolul 287 din Directiva TVA care îi permite Maltei să 

scutească de la plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 

30 000 EUR. Comisia a solicitat informații suplimentare referitoare la cerere, care au fost 

furnizate prin scrisoarea înregistrată de Comisie la 9 noiembrie 2020. 

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva TVA, Comisia a informat 

celelalte state membre, printr-o scrisoare din data de 17 decembrie 2020, cu privire la 

cererea înaintată de Malta. Printr-o scrisoare din data de 18 decembrie 2020, Comisia a 

informat Malta că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza cererea. 

Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/279 din 20 februarie 2018, Malta a fost 

autorizată să majoreze pragul pentru categoria cu cea mai mică cifră de afaceri, și anume 14 

600 EUR, la 20 000 EUR. Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1662 a Consiliului din 

3 noiembrie 2020, Malta a fost autorizată să prelungească aplicarea acestei măsuri până la 

31 decembrie 2024. Adoptarea și transpunerea ulterioară a acestei măsuri speciale4 în 

dreptul intern la 1 iulie 2018 a făcut ca peste 1 262 de întreprinderi mici să beneficieze de 

pragul majorat pentru cifra de afaceri anuală în cadrul unei astfel de categorii relative a 

regimului simplificat pentru IMMuri. Prin majorarea la 30 000 EUR a pragului pentru 

persoanele impozabile a căror activitate economică constă în principal în prestări de servicii 

cu o valoare adăugată scăzută (inputuri ridicate) sau prestări de servicii cu o valoare 

adăugată ridicată (inputuri scăzute), se consideră că măsura va reduce în mod semnificativ 

sarcina administrativă care le revine întreprinderilor eligibile pentru acest regim și, în 

special, microîntreprinderilor, datorită faptului că acestea vor fi scutite de obligațiile 

aferente impuse de regimul normal de TVA, precum ținerea de evidențe în scopuri de TVA 

sau depunerea de declarații privind TVA. Măsura specială a redus în mod semnificativ 

sarcina administrativă și costurile aferente pentru numărul substanțial de întreprinderi mici 

din Malta. Mai mult, aplicarea măsurii speciale a permis Maltei să aloce mai multe resurse 

pentru combaterea fraudelor în materie de TVA și pentru consolidarea aplicării sistemului 

actual de TVA. 

Măsura de derogare, care simplifică obligațiile micilor operatori, este în conformitate 

cu obiectivele stabilite de Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici. Prin urmare, este 

oportun ca Malta să fie autorizată să aplice măsura de derogare până la 31 decembrie 2024. 
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În ceea ce privește principiul subsidiarității, având în vedere dispoziția din Directiva 

TVA pe care se întemeiază, propunerea intră în sfera competenței exclusive a Uniunii 

Europene. În consecință, principiul subsidiarității nu se aplică.  
In ceea ce privește principiul proporționalității, Decizia se referă la o autorizație 

acordată unui stat membru la solicitarea acestuia și nu constituie o obligație. Având în 

vedere domeniul de aplicare limitat al derogării, măsura specială este proporțională cu 

obiectivul urmărit, și anume simplificarea colectării impozitelor în beneficiul persoanelor 

impozabile mici și al administrației fiscale.  

Referitor la alegerea instrumentului, instrumentul propus este o decizie de punere în 

aplicare a Consiliului. În conformitate cu articolul 395 din Directiva TVA, derogarea de la 

normele comune în materie de TVA este posibilă numai cu autorizarea Consiliului, hotărând 

în unanimitate la propunerea Comisiei. O decizie de punere în aplicare a Consiliului este 

instrumentul cel mai adecvat, deoarece poate fi adresată unui singur stat membru. 

Referitor la implicații bugetare, propunerea nu are implicații asupra bugetului UE, 

deoarece Malta va efectua un calcul de compensare în conformitate cu articolul 6 din 

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului. 

 

2. Comunicare a Comisiei privind Strategia UE privind drepturile copilului 

Principalul obiectiv ambițios al prezentei strategii este de a le oferi copiilor din 

Uniunea Europeană și din întreaga lume cea mai bună viață posibilă. Strategia reafirmă 

drepturile și rolul copiilor în societatea noastră. Ei sunt atât cetățenii și liderii de astăzi, cât și 

liderii de mâine.  

Prezenta strategie vizează reunirea tuturor instrumentelor legislative, de politică și 

de finanțare, mai noi și mai vechi, ale UE într-un singur cadru cuprinzător. Aceasta propune 

o serie de acțiuni specifice în șase domenii tematice, fiecare definind prioritățile pentru 

acțiunea UE în următorii ani. La aceasta va contribui consolidarea integrării drepturilor 

copiilor în toate politicile relevante ale UE. 

Pentru a atinge obiectivele stabilite în strategie, Comisia se va asigura că perspectiva 

drepturilor copilului este integrată în toate politicile, actele legislative și programele de 

finanțare relevante. 

Protecția și promovarea drepturilor copilului reprezintă unul dintre obiectivele 

fundamentale ale activității Uniunii Europene. Drepturile copilului fac parte din prioritățile 

de bază ale Comisiei Europene, astfel cum sunt prevăzute în Orientările politice ale 

președintei von der Leyen. 

 

3. Comunicare privind Situația actuală privind relațiile politice, economice și 
comerciale dintre UE și Turcia 

Prezenta comunicare comună răspunde invitației Consiliul European către Înaltul 

Reprezentant și Comisie de a prezenta un raport referitor la situația actuală privind relațiile 

politice, economice și comerciale dintre UE și Turcia, precum și privind instrumentele și 

opțiunile referitoare la calea de urmat, fără să înlocuiască sau să afecteze pachetul de 

extindere pe care Comisia urmează să îl prezinte, pachet din care face parte și raportul de 

țară privind Turcia. 

Context: Consiliul European din decembrie 2020 a luat act de faptul că Turcia s-a 

lansat în acțiuni unilaterale și provocări și și-a intensificat discursurile împotriva Uniunii 
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Europene, a statelor membre ale Uniunii Europene și a liderilor europeni. Consiliul 

European a subliniat faptul că oferta privind o agendă pozitivă UE-Turcia rămâne valabilă, cu 

condiția ca Turcia să își arate disponibilitatea de a promova un parteneriat veritabil cu 

Uniunea și cu statele sale membre și de a soluționa diferendele prin dialog și în conformitate 

cu dreptul internațional. 

 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European privind poziția Consiliului 
referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Programului Uniunii de luptă antifraudă 

În contextul pregătirii următorului cadru financiar multianual (CFM 2021-2027), 

Comisia a propus instituirea unui program de luptă antifraudă. Programul are două 

obiective generale:  

✓ protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;  

✓ sprijinirea asistenței reciproce între autoritățile administrative ale statelor membre 

și a cooperării dintre acestea și Comisie în vederea asigurării unei aplicări 

corespunzătoare a legislației din domeniul vamal și cel agricol.  

Obiectivele specifice ale programului rezultă în mod direct din obiectivele generale și se 

vor axa pe trei aspecte:  

✓ prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care 

afectează interesele financiare ale Uniunii;  

✓ sprijinirea raportării neregulilor, inclusiv a fraudelor, legate de gestiunea partajată și 

de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii;  

✓ punerea la dispoziție a unor instrumente pentru schimbul de informații și sprijinul 

acordat activităților operaționale în materie de asistență administrativă reciprocă în 

domeniul vamal și cel agricol. 

Poziția Consiliului, astfel cum a fost adoptată în primă lectură, reflectă pe deplin acordul la 

care s-a ajuns în cadrul trilogului dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, încheiat 

la 8 decembrie 2020.  

Acordul conține următoarele puncte principale:  

– pachetul financiar aferent programului se ridică la 181 207 000 EUR în prețuri curente;  

– programul ar trebui să fie instituit pe durata cadrului financiar multianual 20212027 

prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului;  

– acesta prevede adoptarea programelor de lucru prin intermediul unor acte de punere în 

aplicare fără procedura comitetului, ceea ce asigură un echilibru adecvat între cerințele 

procedurale și dimensiunea programului;  

– programul prevede o defalcare orientativă a pachetului financiar între trei componente ale 

programului și posibilitatea de a realoca sume între cele trei componente ale programului, 

dacă este necesar;  

– programul prevede un plafon de 2 % pentru cheltuielile privind asistența tehnică și 

administrativă necesare punerii în aplicare a programului, cum ar fi activități de pregătire, 

monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sisteme corporative de tehnologie a 

informațiilor;  



23 

 

– programul conține o listă neexhaustivă a acțiunilor eligibile pentru granturi și stabilește 

rate maxime de cofinanțare pentru granturi de 80 % din costurile eligibile, care, în cazuri 

excepționale, pot crește până la maximum 90 % din costurile eligibile;  

– programul prevede delegarea de competențe Comisiei pentru a elabora un cadru de 

monitorizare și evaluare a programului și pentru a modifica anexa II care conține o listă de 

indicatori de monitorizare;  

– programul introduce obligația Comisiei de a prezenta un raport anual Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la performanța programului în cadrul raportului privind 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Comisia ar trebui să țină seama în mod 

corespunzător de recomandările Parlamentului European exprimate în acest context;  

– programul introduce dispoziții privind aplicarea retroactivă a programului începând cu 1 

ianuarie 2021 pentru a permite continuitatea activităților finanțate de program.  

Comisia acceptă poziția adoptată de Consiliu. 

 

III.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 
 

1. Comisia lansează Consiliul European pentru Inovare cu scopul de a contribui la 
transformarea ideilor științifice în inovații revoluționare 

La data de 18 martie, în cadrul unui eveniment online , Comisia Europeană a 

lansat Consiliul European pentru Inovare (CEI), cu un buget de peste 10 miliarde EUR (în 

prețuri curente) pentru perioada 2021-2027, în scopul dezvoltării și al extinderii inovațiilor 

revoluționare. 

Bazat pe un program-pilot de succes derulat în cadrul programului Orizont 2020, CEI 

nu este doar o noutate a programului Orizont Europa, ci este unic în lume: el combină 

cercetarea în domeniul tehnologiilor emergente cu un program de accelerare și cu un fond 

de investiții special, Fondul Consiliului European pentru Inovare, și are ca scop extinderea 

întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) inovatoare. 

Aproximativ 3 miliarde EUR din bugetul CEI vor fi transferați în Fondul CEI. 

De asemenea, a fost publicat primul program de lucru anual al CEI, care deschide 

oportunități de finanțare în valoare de peste 1,5 miliarde EUR în 2021. Totodată, au început 

înscrierile pentru două premii, și anume premiul pentru femeile inovatoare și cel pentru 

Capitala europeană a inovării. 

Principalele noutăți ale Consiliului European pentru Inovare: 

- Instrumentul Accelerator al CEI 

- O echipă de administratori ai programelor CEI 

- Un nou program al CEI de finanțare a tranziției 

- Sunt introduse noi măsuri de susținere a femeilor inovatoare 

După lansarea Consiliul European pentru Inovare a urmat Ziua Candidaților, un 

eveniment care a avut loc vineri, 19 martie și al cărui scop a fost de a furniza informații 

privind modul de funcționare a CEI, modalitatea de depunere a cererilor și criteriile de 

eligibilitate.  

 
 
 

https://eic.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes_en#ecl-inpage-196
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en
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2. Erasmus+: peste 28 de miliarde EUR pentru sprijinirea mobilității și a educației 
pentru toți. Lansarea primelor cereri de propuneri din cadrul noului program 
de lucru. 

 
Comisia a adoptat la data de 25 martie, primul program de lucru anual Erasmus+ din 

perioada 2021-2027. Cu un buget de 26,2 miliarde EUR (comparativ cu 14,7 miliarde EUR 
alocate pentru perioada 2014-2020), completat cu 2,2 miliarde EUR din instrumentele 
externe ale UE, noul program revizuit va finanța proiecte de mobilitate în scopul învățării și 
de cooperare transfrontalieră de care vor beneficia 10 milioane de europeni de toate 
vârstele și din toate mediile sociale. 

Scopul său este de a favoriza și mai mult incluziunea și de a sprijini dubla tranziție 
ecologică și digitală, în conformitate cu prevederile Spațiului european al educației. 
Erasmus+ va sprijini, de asemenea, reziliența sistemelor de educație și de formare în 
contextul pandemiei. 

Noul program Erasmus+ oferă oportunități de efectuare a unor perioade de studiu în 
străinătate, a unor stagii, ucenicii și schimburi de personal în toate domeniile educației, 
formării, tineretului și sportului. El este deschis școlarilor, studenților din învățământul 
superior, elevilor din învățământul profesional, cursanților adulți, schimburilor de tineri, 
lucrătorilor de tineret și antrenorilor sportivi. 

Pe lângă proiectele de mobilitate, care reprezintă 70 % din buget, noul program 
Erasmus+ investește și în proiecte de cooperare transfrontalieră. Acestea pot fi realizate 
între instituții de învățământ superior (de exemplu, Inițiativa privind universitățile 
europene), între școli, între instituții de educație și formare a cadrelor didactice (de 
exemplu, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice), între centre de învățământ pentru 
adulți, între organizații de tineret și sport, între furnizori de educație și formare profesională 
(de exemplu, centrele de excelență profesională) și între alți actori din domeniul educației. 
Principalele caracteristici ale programului Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 sunt 
următoarele: Erasmus+ digital, Erasmus+ favorabil incluziunii, Erasmus+ ecologic, 
Erasmus+ pentru tineri. 

Efortul de reziliență al programului Erasmus+ în contextul pandemiei va mobiliza 
sute de mii de școli, instituții de învățământ superior, institute de învățământ profesional, 
cadre didactice, tineri, organizații de tineret și sport, societatea civilă și alte părți interesate. 
Programul va contribui la accelerarea noilor practici care ameliorează calitatea și relevanța 
sistemelor de educație, de formare și de tineret din întreaga Europă la nivel național, 
regional și local. 

Acest program emblematic, cunoscut sub denumirea de Erasmus+ încă din 2014, 
când și-a extins sfera de aplicare a activităților, este clasificat de europeni pe locul al treilea 
în topul celor mai bune rezultate ale UE, imediat după libera circulație și pace. În ultimii 
treizeci de ani, peste 10 milioane de persoane din 33 de țări (statele UE plus Islanda, 
Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia) au participat la program. 
Componenta internațională a programului Erasmus+ va oferi mobilitate și cooperare în 
domeniile educației, formării, tineretului și sportului în întreaga lume. 
 

 

 

Surse de informare: 

➢ Comisia Europeană 
➢ Parlamentul European 

➢ Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1743
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