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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluţia Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la inteligenţa 
artificială în educaţie, cultură şi sectorul audiovizual 

 
Tehnologiile inteligenţei artificiale (IA) pot avea un impact direct asupra societăţilor 

noastre, sunt dezvoltate într-un ritm rapid şi sunt utilizate din ce în ce mai mult, în aproape 

toate domeniile vieţilor noastre, inclusiv în educaţie, cultură şi sectorul audiovizual. Cu toate 

acestea, investiţiile publice în IA în Uniune au rămas cu mult în urma celor din alte economii 

majore, investiţiile insuficiente în IA putând afecta competitivitatea Uniunii în toate 

sectoarele. Mai mutl, seturile de date incomplete şi inexacte, lipsa unor date defalcate pe gen 

şi algoritmii incorecţi pot distorsiona utilizarea unui sistem de IA şi pot pune în pericol 

realizarea egalităţii de gen, în cadrul societăţii. Prin urmare, Parlamentul European 

subliniază că este esenţial să se dezvolte capacităţi atât la nivel naţional, cât şi la nivelul 

Uniunii, pentru îmbunătăţirea colectării, siguranţei, sistematizării şi transferabilităţii 

datelor, fără afectarea confidenţialităţii.  

 

Recomandări ale Parlamentul European pentru statele membre: 

– considerarea aspectelor etice, inclusiv dintr-o perspectivă de gen, atunci când elaborează 

politici şi legislaţie în domeniul IA şi, dacă este necesar, adaptarea legislaţiei în vigoare, 

incluzând orientări etice şi programe ale Uniunii, pentru utilizarea IA; 

– identificarea unor măsuri care să incorporeze, pe deplin, dimensiunea de gen, cum ar fi 

campanii de sensibilizare, formare şi programe de învăţământ, ce ar trebui să îi informeze pe 

cetăţeni cu privire la modul în care funcţionează algoritmii şi cum le afectează viaţa de zi cu 

zi; 

– promovarea mentalităţii şi acondiţiilor de lucru de egalitate, din punctul de vedere al 

genului, care să conducă la dezvoltarea unor produse tehnologice şi a unor medii de lucru 

mai incluzive;  

– asigurarea includerii competenţelor digitale şi a formării în domeniul IA în programele 

şcolare, accesibile pentru toţi, ca modalitate de reducere a decalajului de gen, în sectorul 

digital; 

– executarea obligaţiilor de transparenţă şi claritate a deciziilor individuale automate, bazate 

pe IA, în cadrul prerogativelor autorităţilor publice şi aplicarea de sancţiuni, în vederea 

asigurării respectării acestui lucru;  

– informarea organizaţiilor mass-media, cu privire la principalii parametri ai sistemelor de 

IA, bazate pe algoritmi ce stabilesc ierarhizarea şi rezultatele căutării pe platforme terţe; 

– informarea utilizatorii să fie informaţi cu privire la utilizarea IA în serviciile de luare a 

deciziilor şi să fie abilitaţi să îşi stabilească parametrii de confidenţialitate prin intermediul 

unor măsuri transparente şi uşor de înţeles; 

– considerarea, rolul datelor şi al algoritmilor în concentrarea puterii de piaţă, în special în 

ceea ce priveşte platformele online, în deciziile legate de politica de concurenţă, inclusiv în 

deciziile în materie de antitrust şi de fuziune; 

– asigurarea investiţiilor în echipamentele digitale ale şcolilor, utilizând fondurile Uniunii, în 

acest scop; 
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– integrarea în acţiunile lor legate de competenţele digitale a unor campanii de sensibilizare 

despre IA;  

– promovarea planurilor de competenţe digitale şi a forumurilor de discuţie, cu scopul 

implicării cetăţenilor, părinţilor şi elevilor într-un dialog democratic cu autorităţile publice şi 

cu părţile interesate, cu privire la dezvoltarea, implementarea şi utilizarea tehnologiilor IA în 

sistemele de educaţie;  

– efectuarea unei evaluări a ofertelor educaţionale şi, atunci când este necesar, actualizarea 

acestora, prin includerea unor competenţe legate de IA;  

– instituirea unor programe de învăţământ, specifice pentru dezvoltatorii de IA, integrând în 

acelaşi timp IA în programele de învăţământ tradiţionale;  

– interzicerea identificării biometrice automate, cum ar fi recunoaşterea facială în scopuri 

educative şi culturale, în spaţii educative şi culturale, cu excepţia cazului în care utilizarea sa 

este permisă prin lege; 

– promovarea oportunităţilor oferite de utilizarea IA, în sectoarele şi industriile culturale şi 

creative; 

– evaluarea impactului potenţial al dezvoltării, implementării şi folosirii tehnologiilor de IA 

asupra sectoarelor şi industriilor culturale şi creative şi valorificarea, la maximum, a planului 

de redresare Next Generation EU, pentru digitalizarea acestor sectoare, astfel încât să 

răspundă noilor forme de consum din secolul al XXI-lea; 

– promovarea oportunităţilor pe care le oferă folosirea IA, în sectoarele şi industriile 

culturale şi creative, punând la dispoziţie mai multe fonduri din bugetul pentru ştiinţă şi 

cercetare; 

– crearea unor centre de creativitate digitală, în care artiştii creatori şi lucrătorii din 

sectoarele culturale să dezvolte aplicaţii de IA, să înveţe să folosească aceste tehnologii şi 

alte tehnologii şi să le testeze; 

– punerea accentului mai mult pe cultură, în strategiile lor naţionale privind IA, în scopul 

asigurării faptului că sectoarele şi industriile culturale şi creative adoptă inovarea şi rămân 

competitive şi că diversitatea culturală este protejată şi promovată la nivelul Uniunii, în noul 

context digital; 

– sprijinirea unei dezbateri democratice privind tehnologiile de IA şi instituirea unui forum 

periodic de discuţii cu societatea civilă, cercetătorii, mediul academic şi părţile interesate, 

pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la beneficiile şi problemele utilizării IA, în 

sectoarele şi industriile culturale şi creative;  

– abordarea problemei conţinutului generat de IA şi a provocărilor pe care acesta le implică 

în ceea ce priveşte încălcarea calităţii de autor şi a drepturilor de autor;  

– crearea, în cooperare foarte strânsă cu părţile interesate relevante, a unor mecanisme sau 

sisteme de verificare pentru editori, autori şi creatori etc. care să-i ajute să verifice ce 

conţinut pot folosi şi să determine mai uşor ce este protejat de legislaţia privind DPI; 

– intensificarea sprijinului financiar pentru dezvoltarea, implementarea şi utilizarea IA, în 

domeniul subtitrării şi dublării automate a operelor audiovizuale europene, în vederea 

încurajării diversităţii culturale şi lingvistice în Uniune şi a îmbunătăţirii răspândirii 

conţinutului audiovizual european şi a accesului la acesta; 

– intensificarea colaborării între statele membre, pentru elaborarea unor programe de 

formare care să vizeze recalificarea sau perfecţionarea lucrătorilor, în vederea pregătirii 

acestora pentru tranziţia socială, pe care o va aduce utilizarea tehnologiilor de IA, în sectorul 

audiovizual; 
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– continuarea sensibilizării populaţiei, cu privire la dezinformare şi încălcarea constantă a 

drepturilor de autor şi DPI, prin contracararea efectelor dezinformării şi a problemelor 

legate de surse. 

 

2. Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie 

europeană de integrare a sistemelor energetice 

Context: Parlamentul, Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul unei economii cu impact 

neutru asupra climei până în 2050, în spiritul Acordului de la Paris și pe baza echității și a 

celor mai bune date științifice disponibile, cu scopul de a limita creșterea temperaturii 

globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.  

Raportul din 2020 privind starea uniunii energetice a scos la iveală faptul că cererea 

de energie este în general în scădere în UE, dar în creștere în anumite sectoare, cum ar fi 

transporturile și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC). 

Clădirile au o pondere de circa 40 % din consumul total de energie al UE și 36 % din 

emisiile de gaze cu efect de seră generate de energie, iar TIC reprezintă între 5 % și 9 % din 

consumul global de energie electric. 

În 2017 70 % din energia primară utilizată în UE a provenit din combustibili fosili 

(petrol, gaze naturale și cărbune), Agenția Internațională a Energiei estimează că 

aproximativ o treime din emisiile globale de metan provin din sectorul energetic. 

Atingerea neutralității climatice presupune renunțarea la un sistem bazat în mare 

parte pe combustibili fosili și trecerea la un sistem cu mare eficiență energetică, neutru 

climatic și bazat pe surse regenerabile. Integrarea sistemului energetic înseamnă 

planificarea și funcționarea coordonate a întregului sistem energetic, cu multitudinea de 

transportatori și infrastructuri conectate și toți consumatorii finali. 

Parlamentul European, 

Sprijină direcția stabilită de Comisie în comunicarea sa privind o strategie pentru 

integrarea sistemelor energetice, și anume o prioritate în cascadă pentru eficiența energetică 

și economia de energie, decarbonizarea utilizărilor finale prin electrificare directă și 

combustibilii sustenabili pe bază de surse regenerabile și cu emisii reduse de CO2 pentru 

aplicațiile fără altă alternativă. Invită Comisia și statele membre să asigure aplicarea unei 

abordări coerente pe termen lung într-un spirit de solidaritate și cooperare și să conceapă 

un cadru de reglementare stabil pentru industriile în cauză și pentru societate în ansamblu; 

subliniază că sectorul privat, împreună cu sectorul public, vor juca un rol esențial în succesul 

și punerea în practică efectivă a acestei strategii și vor sprijini construirea unui sistem 

energetic care să poarte UE către neutralitatea climatică până cel târziu în 2050. 

Este convins că o astfel de strategie poate ajuta Uniunea să stabilească o cale pentru 

a-și atinge obiectivele în materie de climă, menținând în același timp accesibilitatea energiei, 

prețuri abordabile și securitatea aprovizionării prin dezvoltarea unui sistem circular, cu 

mare eficiență energetică, integrat, interconectat, rezilient, inteligent, multimodal, echitabil 

și decarbonizat. 

Reamintește că este important să se țină cont de diversitatea sistemelor energetice 

naționale și de multitudinea provocărilor. Încurajează Comisia să exploreze diferite metode 

de decarbonizare care pot ajuta fiecare stat membru să utilizeze cele mai eficiente soluții de 

decarbonizare, în funcție de propriile nevoi și resurse. 

Asigurarea optimizării și a decarbonizării sistemelor energetice 
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Subliniază că intensificarea eforturilor în materie de eficiență energetică aduce 

numeroase beneficii, ca reducerea dependenței de importurile de energie, facturile de 

consum mai mici, creșterea competitivității industriale, dar și în general beneficii pentru 

climă și mediu. 

Invită Comisia să evalueze posibilitatea de a aplica principiul „eficiența energetică 

înainte de toate” la viitoarele revizuiri ale legislației și metodologiilor Uniunii și la noile 

inițiative, în special în planificarea scenariilor și a infrastructurii și analiza cost-beneficiu, și 

să adreseze recomandări în acest sens statelor membre pentru legislația lor națională. 

Constată că statele membre, și Uniunea în ansamblul său, n-au făcut destule 

progrese în eficiența energetică și renovarea clădirilor, după cum reiese din Raportul pe 

2020 privind progresele în domeniul eficienței energetice. Invită Comisia să revizuiască 

măsurile existente și să adopte politici mai focalizate, în special în sectoare precum 

transporturile, în care progresele au fost insuficiente; 

Invită Comisia să extindă principiul eficienței energetice la întregul lanț valoric și la 

toate utilizările finale, aceasta fiind o metodă necostisitoare de a reduce emisiile. Invită 

Comisia să propună inițiative concrete pentru a reduce pierderile de energie din rețelele de 

transport și distribuție, revizuind Regulamentul TEN-E și Regulamentul (UE) 2017/1938 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de 

garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010. 

Subliniază potențialul reutilizării deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 

procesele industriale, biodeșeuri, clădiri și centrele de date. Invită Comisia și statele 

membre să propună stimulente și modele de afaceri eficace pentru a recupera căldura 

reziduală industrială și căldura reziduală inevitabilă în rețele de termoficare sau a o stoca, la 

următoarea revizuire a Directivei-cadru privind deșeurile. 

Reamintește că tranziția energetică va necesita investiții anuale în infrastructură 

cuprinse între 520 și 575 de miliarde EUR și construirea unor instalații pe măsură, pe bază 

de surse regenerabile. Invită Comisia să elaboreze o planificare a scenariilor incluzivă, 

integrată și realistă, care ține și mai mult seama de eficiența energetică și integrarea 

sistemului energetic, în conformitate cu Planul de investiții pentru o Europă durabilă. 

 Invită Comisia și statele membre să ia în considerare sinergiile dintre sectorul 

energetic și cel al construcțiilor pentru a atinge neutralitatea climatică; subliniază că 

renovarea parcului imobiliar existent va fi complementară cu decarbonizarea producției de 

energie. 

Subliniază că transporturile pot fi un catalizator important al utilizării energiei din 

surse regenerabile. Invită Comisia și statele membre să propună un cadru de politică 

favorabil și obiective ambițioase bazate pe principiul neutralității tehnologice între 

tehnologiile necesare pentru a atinge neutralitatea climatică, pentru o tranziție justă, 

necostisitoare și echilibrată către decarbonizarea tuturor modurilor de transport de 

pasageri și de mărfuri, inclusiv a parcurilor și rețelelor publice, a transportului rutier, 

maritim, pe căi navigabile interioare, feroviar și aerian, în primul rând prin electrificare și, 

unde nu se poate, prin combustibili produși în mod sustenabil. 

Salută anunțul Comisiei de a instala un milion de puncte de încărcare pentru 

vehiculele electrice, în cadrul revizuirii Directivei 2014/94/UE. Invită Comisia să le dea 

producătorilor de automobile stimulente pentru a permite încărcarea vehiculelor la rețea. 

Subliniază că trebuie adaptate rețelele de electrificare și infrastructura pentru combustibili 

alternativi la parcul auto european și sprijinite și alte soluții ușor de implementat, mai ales în 

nodurile de transport. 
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Invită Comisia să propună un plan de acțiune pentru participarea sectorului 

turismului la procesul de integrare a sistemului energetic, încercând printre altele să 

promoveze turismul feroviar, mobilitatea virtuală și e-mobilitatea și crearea unor comunități 

energetice circulare în turismul sustenabil. 

Asigurarea echilibrului sistemelor energetice 

Subliniază că interconectările sunt mai importante decât oricând pentru a asigura 

transportul energiei din surse regenerabile în zonele cu cea mai mare cerere și pentru a 

echilibra sistemul energetic în ansamblu. Comisia și statele membre în cauză ar trebui să 

aplice măsuri eficace care să rezolve problema lipsei conectorilor offshore, având în vedere 

rolul tot mai mare al energiei offshore într-un sistem energetic integrat. 

Regretă că o serie de state membre nu și-au realizat încă obiectivul de interconectare 

a rețelelor electrice de 10 % până în 2020. Salută propunerea Comisiei de a mări până la 

15 % obiectivul de interconectare electrică pentru 2030, cu condiția să sprijine mai bine 

investițiile naționale cu ajutorul listei proiectelor de interes comun. 

Invită statele membre să înlesnească accesul la capital pentru toate proiectele de 

stocare a energiei, cu accent pe modernizarea infrastructurii existente. Invită Comisia să ia în 

considerare și necesitatea de a instala infrastructuri de stocare când va redacta următoarea 

listă de proiecte de interes comun și când va revizui Orientările privind ajutorul de stat 

pentru protecția mediului și energie. 

Subliniază avantajele unui sistem „multidirecțional”, în care consumatorii pot juca un 

rol activ în aprovizionarea cu energie. Reamintește că statele membre trebuie să vegheze ca 

toți cetățenii să aibă dreptul de a produce, consuma și stoca propria energie individual sau la 

nivelul comunităților și, în acest sens, subliniază rolul opțiunilor de flexibilitate în trecerea 

de la un sistem energetic bazat pe ofertă la un sistem energetic bazat pe cerere, permițându-

le consumatorilor să participe activ la formarea cererii. 

Reamintește rolul esențial al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) în integrarea sistemului energetic și în punerea 

în aplicare a legislației UE în domeniul energiei. Invită Comisia și statele membre să asigure 

mijloace suficiente pentru ca agenția să-și poată realiza misiunile. 

Asigurarea supremației Europei în domeniul tehnologiilor energetice durabile și 

regenerabile 

Reamintește că unul dintre obiectivele uniunii energetice este reducerea dependenței 

noastre de importuri și asigurarea securității aprovizionării și a independenței tehnologice. 

Solicită Uniunii Europene să învețe din criza economică actuală și să depună eforturi pentru 

a mări autonomia în lanțurile valorice strategice.  Invită Comisia să sprijine cercetarea și 

inovarea prin intermediul diferitelor fonduri structurale și sectoriale. 

Atrage atenția că este nevoie de o tranziție justă și invită Comisia și statele membre 

să se ocupe de chestiunea schimbărilor structurale în sectorul energetic în toate propunerile 

legislative relevante pentru a pune umărul la tranziția către neutralitatea climatică; face încă 

o dată promisiunea din „Noul pact verde” de a nu lăsa pe nimeni în urmă şi observă, în 

această privință, că este extrem de importantă transformarea competențelor angajaților din 

sectoarele care se confruntă cu riscul de a dispărea prin tranziția verde. Subliniază expertiza 

europeană de lungă tradiție în integrarea sistemului energetic și invită statele membre să 

aprecieze această expertiză și să contribuie la transferarea ei din sectorul energiei fosile în 

sectorul energiei din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 

Banca Europeană de Investiții – Coordonarea politicilor economice în 2021: 

depășirea crizei provocate de pandemia de COVID-19, sprijinirea redresării și 

modernizarea economiei noastre 

 
Prezenta comunicare se referă la evaluarea progreselor ce vizează măsurile de 

politică luate deja pentru a aborda provocările evidențiate în recomandările specifice 

fiecărei țări din 2020. Evaluarea a fost finalizată înainte de transmiterea oficială a planurilor 

de redresare și reziliență și, prin urmare, nu se bazează pe informațiile incluse în aceste 

planuri. Cu toate acestea, recomandările specifice fiecărei țări au fost discutate cu statele 

membre în faza de pregătire a planurilor lor de redresare și reziliență, pentru a se asigura 

abordarea lor adecvată. Evaluarea acestora va fi prezentată separat în propunerea Comisiei 

Europene de decizie de punere în aplicare a Consiliului referitoare la fiecare dintre planuri.  

UE și statele membre au dat dovadă de hotărâre și solidaritate în adoptarea unei serii 

de măsuri de politică pentru combaterea pandemiei, limitarea impactului economic și social 

al acesteia, menținerea unor condiții de finanțare favorabile, protejarea integrității pieței 

unice și pregătirea unei redresări rapide, durabile și favorabile incluziunii.  

Pe baza previziunilor Comisiei Europene din primăvara anului 2021, se preconizează 

că nivelul de activitate economică anterior crizei (sfârșitul anului 2019) va fi atins 

aproximativ în al patrulea trimestru al anului 2021 în întreaga UE și în primul trimestru al 

anului 2022 în zona euro. Pe baza acestor previziuni, sunt îndeplinite condițiile pentru 

aplicarea în continuare a clauzei derogatorii generale în 2022 și pentru dezactivarea acesteia 

din 2023.  

Situațiile proprii fiecărei țări vor continua să fie luate în considerare după 

dezactivarea clauzei derogatorii generale.Utilizarea Mecanismului de redresare și reziliență 

(„mecanismul”) va contribui la transformarea economiilor și societăților noastre în economii 

și societăți mai durabile, mai favorabile incluziunii, mai reziliente și mai bine pregătite 

pentru tranziția verde și cea digitală. Mecanismul, care este elementul central al 

instrumentului NextGenerationEU, le va oferi statelor membre sprijin financiar la scară largă 

în valoare de până la 672,5 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi pentru 

finanțarea reformelor și a investițiilor. 

 
2. Recomandare de Recomandare a Consiliului în vederea încetării situației de 

deficit public excesiv din România 
 

Prezenta recomandare se referă la România, care ar trebui să pună capăt situației de 

deficit excesiv cel mai târziu în 2024.  România ar trebui să atingă o țintă de deficit bugetar 

de 8,0 % din PIB în 2021, de 6,2 % din PIB în 2022, de 4,4 % din PIB în 2023 și de 2,9 % din 

PIB în 2024, ceea ce corespunde unei rate de creștere nominală a cheltuielilor publice 

primare nete de 3,4 % în 2021, de 1,3 % în 2022, de 0,9 % în 2023 și de 0,0 % în 2024. 

Aceasta corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,7 % din PIB în 2021, de 1,8 % din 

PIB în 2022, de 1,7 % din PIB în 2023 și de 1,5 % din PIB în 2024.  România ar trebui să pună 

în aplicare integral măsurile deja adoptate pentru 2021.  

România ar trebui să precizeze și să pună în aplicare măsurile suplimentare necesare 

pentru corectarea deficitului său excesiv până în 2024. Măsurile de consolidare bugetară ar 
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trebui să asigure corectarea sustenabilă, într-o manieră favorabilă creșterii. Orice câștig 

excepțional ar trebui utilizat pentru a reduce deficitul public.  

Consiliul stabilește data de 15 octombrie 2021 ca termen-limită până la care România 

trebuie să ia măsuri eficace și, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4a) din Regulamentul 

(CE) nr. 1467/97, să prezinte un raport privind strategia de consolidare pe care o are în 

vedere pentru atingerea obiectivelor. Ulterior, România ar trebui să raporteze cu privire la 

progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestei recomandări cel puțin o dată la șase 

luni, până la corectarea deficitului excesiv. În plus, România ar trebui să asigure aplicarea 

integrală și eficace a cadrului bugetar național. Pentru a asigura succesul strategiei bugetare 

pe termen mediu, va fi, de asemenea, important să se sprijine consolidarea bugetară cu 

reforme cuprinzătoare. 

Punerea rapidă în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență în cadrul 

mecanismului de redresare și reziliență este esențială pentru a sprijini redresarea și a face 

economiile și societățile noastre mai durabile, mai favorabile incluziunii, mai reziliente și 

mai adecvate pentru tranziția verde și cea digitală. Prin intermediul mecanismului, care a 

intrat în vigoare la 19 februarie 2021, în următorii 6 ani vor fi disponibile granturi în valoare 

de 312,5 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de până la 360 de miliarde EUR pentru a 

sprijini reforme și investiții în toate statele membre. Prin urmare, mecanismul va reprezenta 

o oportunitate fără precedent pentru toate statele membre de a aborda principalele 

provocări structurale și nevoi în materie de investiții, în paralel cu angajarea în tranziția 

verde și cea digitală. 

 
3. Recomandare de Recomandare a Consiliului  prin care se emite un aviz al 

Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2021 
 
Prezenta recomandare se referă la planurilor bugetare pe termen mediu ale 

programului, deficitul public este planificat să scadă de la 4,4 % în 2023 la 2,9 % din PIB în 

2024. Deficitul public este planificat să nu mai depășească 3 % din PIB în 2024. Pe baza 

programului, orientarea bugetară generală – care include și impactul asupra cererii agregate 

în 2022 al investițiilor finanțate deopotrivă de la bugetele naționale și de la bugetul UE, în 

special prin Mecanismul de redresare și reziliență – este estimată, în medie, la 0,6 % din PIB 

atât în 2023, cât și în 2024.  

Contribuția pozitivă a cheltuielilor finanțate prin granturi în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență și al altor fonduri UE se preconizează că va crește cu 0,2 puncte 

procentuale din PIB. Se estimează că investițiile finanțate la nivel național vor furniza o 

contribuție restrictivă de 0,1 puncte procentuale din PIB13, în timp ce cheltuielile curente 

primare finanțate la nivel național (fără măsurile discreționare pe partea de venituri) vor 

furniza o contribuție restrictivă de 0,8 puncte procentuale din PIB. Estimarea actuală privind 

creșterea potențială nominală medie pe 10 ani este de 5¾ % 14. Această estimare nu include 

însă impactul reformelor incluse în Planul de redresare și reziliență, care pot stimula 

creșterea potențială a României.  

Ponderea datoriei publice este planificată să crească de la 53,3 % din PIB în 2023 și 

să scadă la 52,4 % din PIB în 2024. Având în vedere traiectoria de creștere deosebit de 

rapidă a datoriei pe termen mediu, cauzată în principal de deficitul mare preconizat pentru 

2022 și de condițiile de finanțare nefavorabile comparativ cu alte țări din UE, se consideră că 

România se confruntă cu riscuri ridicate în ceea ce privește sustenabilitatea finanțelor 
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publice pe termen mediu, în conformitate cu cea mai recentă analiză a sustenabilității 

datoriei.  

La data de 2 iunie 2021, Comisia Europeană a recomandat adoptarea unei 

recomandări a Consiliului privind corectarea deficitului excesiv al României până în 2024. 

Conform acestei recomandări, România ar trebui să atingă o țintă de deficit public global de 

8,0 % din PIB în 2021, 6,2 % din PIB în 2022, 4,4 % din PIB în 2023 și 2,9 % din PIB în 2024, 

care este conformă cu o rată de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete de 3,4 

% în 2021, 1,3 % în 2022, 0,9 % în 2023 și 0,0 % în 2024. Aceasta corespunde unei ajustări 

structurale anuale de 0,7 % din PIB în 2021, 1,8 % din PIB în 2022, 1,7 % din PIB în 2023 și 

1,5 % din PIB în 2024. 

 

4. Comunicarea Comisiei privind „Strategia pentru realizarea unui spațiu 
Schengen pe deplin funcțional și rezilient” 

Prin măsurile propuse în prezenta strategie, Comisia urmărește să completeze gama 

de instrumente necesare pentru asigurarea bunei funcționări a spațiului Schengen ca spațiu 

de libertate, securitate și justiție. Acest lucru ar trebui să reechilibreze, încă o dată, 

ecosistemul de norme și să consolideze încrederea reciprocă între statele membre, astfel 

încât toți locuitorii și economia noastră să poată beneficia din nou pe deplin de un spațiu 

Schengen fără controale la frontierele interne.  

Comisia va promova propunerile și inițiativele incluse în prezenta strategie și, după 

caz, va sprijini statele membre din punct de vedere financiar și operațional pentru a se 

asigura că legislația este pusă în aplicare în mod corespunzător. În același timp, Comisia 

solicită Parlamentului European și Consiliului să adopte propunerile aflate încă în discuție, 

cum ar fi cele prezentate în cadrul Noului pact privind migrația și azilul, precum și 

propunerea de reformare a mecanismului de evaluare Schengen, prezentată împreună cu 

prezenta strategie. 

 

5. Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în 
cadrul mecanismului de cooperare și de verificare 

 

De la ultimul raport MCV din 2019, situația în ceea ce privește parametrii obiectivelor 

de referință ale MCV a înregistrat o tendință pozitivă clară. Comisia salută faptul că, în 2021, 

sa dat un puternic impuls reînnoit reformei și remedierii regreselor înregistrate în perioada 

2017-2019. Ca urmare a acestui fapt, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește toate 

recomandările rămase din cadrul MCV, multe dintre acestea urmând să fie puse dacă 

progresele rămân constante. Comisia așteaptă cu interes ca autoritățile române să transpună 

acest angajament în măsuri concrete, legislative și de altă natură. Hotărârea Curții de Justiție 

din 18 mai 2021 oferă un cadru clar și o direcție clară în ceea ce privește reformele în curs în 

vederea îndeplinirii în mod satisfăcător a obiectivelor de referință ale MCV, cu respectarea 

deplină a statului de drept și a dreptului UE în general. Este esențial ca hotărârea să se 

reflecte în mod corespunzător în noua legislație care urmează să fie adoptată.  

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile prin intermediul MCV 

până la îndeplinirea obiectivelor de referință și, în paralel, va continua să colaboreze cu 

România, așa cum colaborează și cu celelalte state membre, în contextul mecanismului 

general privind statul de drept, care reprezintă o piatră de temelie pentru angajamentul 

comun al UE și al statelor membre de a consolida statul de drept. Astfel cum s-a arătat în 

Comunicarea privind statul de drept din septembrie 2020, după încheierea MCV, 
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monitorizarea va continua în cadrul instrumentelor orizontale. Mecanismul privind statul de 

drept oferă cadrul pentru monitorizarea acestor chestiuni în viitor. Comisia are convingerea 

că România poate îndeplini obiectivele de referință ale MCV dacă aceasta continuă să urmeze 

actuala tendință pozitivă și dacă adoptă și pune în aplicare cu hotărâre reformele angajate. 

Comisia este pregătită să ajute autoritățile române în acest sens. 

 

IV.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Comisia propune o identitate digitală fiabilă şi sigură pentru toţi europenii 
 

Comisia a propus recent cadrul pentru identitatea digitală europeană, a rezidenţilor şi 

a întreprinderilor din UE. Cu un clic pe telefon, cetăţenii îşi vor putea dovedi identitatea şi 

vor putea partaja documente electronice din portofelele lor de identitate digitală europeană. 

Ei vor putea accesa servicii online, pe baza identificării lor digitale naţionale, ce va fi 

recunoscută în întreaga Europă. Marile platforme vor trebui să accepte, la cererea 

utilizatorului, utilizarea portofelelor de identitate digitală europeană, de exemplu pentru a-şi 

dovedi vârsta. Utilizarea portofelului de identitate digitală europeană va rămâne 

întotdeauna la latitudinea utilizatorului. 

Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, a declarat: „Identitatea digitală europeană ne va permite să facem, în orice stat 

membru, lucrurile pe care le facem şi la noi în ţară, fără costuri suplimentare şi fără obstacole, 

indiferent că este vorba de închirierea unui apartament sau de deschiderea unui cont bancar în 

afara ţării. Vom putea face acest lucru, într-un mod sigur şi transparent. Vom decide noi înşine 

cât de multe informaţii dorim să partajăm despre noi, cu cine şi în ce scop. Aceasta este o 

ocazie unică să experimentăm cu toţii ce înseamnă să trăim în Europa şi să fim europeni.” 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Cetăţenii UE aşteaptă nu 

numai un nivel ridicat de securitate, ci şi facilitate, atunci când interacţionează cu 

administraţiile naţionale, de exemplu pentru depunerea declaraţiei fiscale sau pentru 

înscrierea la o universitate europeană, unde trebuie să se identifice în mod oficial.  Portofelele 

de identitate digitală europeană le oferă acestora o nouă posibilitate de stocare şi utilizare a 

datelor, pentru diverse tipuri de servicii, de la efectuarea check-in-ului într-un aeroport, până 

la închirierea unui autoturism. Consumatorilor li se oferă astfel posibilitatea să facă o alegere 

europeană. Întreprinderile noastre europene, mari şi mici, vor beneficia, la rândul lor, de 

identitatea digitală şi vor putea oferi o gamă largă de noi servicii, având în vedere că 

propunerea oferă o soluţie pentru servicii de identificare fiabile şi sigure.” 

 

Cadrul pentru identitatea digitală europeană 

 

În temeiul noului regulament, statele membre le vor oferi cetăţenilor şi 

întreprinderilor portofele digitale, ce vor fi în măsură să le conecteze identităţile digitale 

naţionale cu dovada altor atribute personale (de exemplu, permis de conducere, diplome, 

cont bancar). Aceste portofele pot fi furnizate de autorităţi publice sau de entităţi private, cu 

condiţia să fie recunoscute de statul membru. 

Noile portofele de identitate digitală europeană le vor permite tuturor europenilor să 

acceseze servicii online, fără să fie nevoiţi să utilizeze metode private de identificare sau să 
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partajeze în mod inutil date cu caracter personal. Cu această soluţie, europenii au controlul 

deplin asupra datelor pe care le partajează. 

 

Identitatea digitală europeană va avea următoarele caracteristici: 

 

- va fi la dispoziţia oricărei persoane care doreşte să o utilizeze: Orice cetăţean european, 

rezident sau întreprindere din Uniune care va dori să utilizeze identitatea digitală europeană 

va fi în măsură să facă acest lucru; 

- va fi utilizabilă pe scară largă: Portofelele de identitate digitală europeană vor fi utilizabile 

pe scară largă, ca o modalitate de identificare a utilizatorilor sau de dovedire a anumitor 

atribute personale, în scopul de a avea acces la servicii digitale publice şi private, în întreaga 

Uniune; 

- utilizatorii au controlul asupra propriilor date: Portofelele de identitate digitală europeană 

le vor permite oamenilor să aleagă ce aspecte ale identităţii, ale datelor şi ale certificatelor 

partajează cu terţi şi să ţină evidenţa acestor partaje. Controlul de care dispune utilizatorul 

garantează că vor fi partajate numai informaţiile ce trebuie partajate. 

Pentru ca această iniţiativă să devină realitate cât mai curând posibil, propunerea 

este însoţită de o recomandare. Comisia invită statele membre să stabilească un set comun 

de instrumente, până în septembrie 2022 şi să înceapă imediat lucrările pregătitoare 

necesare. Acest set de instrumente ar trebui să includă arhitectura tehnică, standardele şi 

orientările privind bunele practici. 

În paralel cu procesul legislativ, Comisia va colabora cu statele membre şi cu sectorul 

privat, pentru aspectele tehnice ale identităţii digitale europene. Prin intermediul 

programului Europa digitală, Comisia va sprijini punerea în aplicare a cadrului pentru 

identitatea digitală europeană; multe state membre au prevăzut proiecte pentru punerea în 

aplicare a unor soluţii de e-guvernare, inclusiv a identităţii digitale europene, în planurile lor 

naţionale din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

 

2. Bugetul UE pe 2022: accelerarea redresării Europei și avansarea către un viitor 

verde, digital și rezilient 

La data de 8 iunie 2021, Comisia Europeană a propus un buget anual al UE pe 2022 în 

valoare de 167,8 miliarde EUR, care va fi completat de granturi cu o valoare estimată de 

aproximativ 143,5 miliarde EUR din cadrul instrumentului NextGenerationEU. Capacitatea 

combinată a acestor două instrumente va mobiliza investiții semnificative menite să 

stimuleze redresarea economică, să protejeze durabilitatea și să creeze locuri de muncă. Se 

va acorda prioritate cheltuielilor legate de tranziția verde și digitală pentru a se asigura că 

Europa devine mai rezilientă și este pregătită pentru viitor. 

Proiectul de buget al UE pe 2022 include cheltuielile din cadrul instrumentului 

NextGenerationEU, care vor fi finanțate prin împrumuturi de pe piețele de capital, și 

cheltuielile acoperite de creditele din cadrul plafoanelor bugetare pe termen lung, care sunt 

finanțate din resurse proprii. Pentru acestea din urmă, în proiectul de buget sunt propuse 

două sume pentru fiecare program – angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la 

fondurile care pot fi convenite prin contracte în cursul unui an, iar „plățile” desemnează 

sumele plătite efectiv. În cadrul bugetului UE propus pentru 2022, angajamentele se ridică la 

167,8 miliarde EUR, iar plățile la 169,4 miliarde EUR. Toate sumele sunt exprimate în prețuri 

curente. 
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Plățile efective din cadrul instrumentului NextGenerationEU – și nevoile de finanțare 

pentru care Comisia Europeană va încerca să obțină finanțare de pe piață – pot fi mai mici și 

se vor baza pe estimări precise care evoluează în timp. Comisia Europeană va continua să 

publice planuri de finanțare semestriale prin care va oferi informații cu privire la volumele 

emisiunilor planificate în lunile următoare. 

Cu un buget de 807 miliarde EUR în prețuri curente, NextGenerationEU va contribui 

la repararea daunelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de COVID-19 și la 

pregătirea UE pentru viitor. Acest instrument va contribui la construirea unei UE în urma 

pandemiei de COVID-19 care va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită 

să facă față provocărilor actuale și viitoare. Pilonul central al instrumentului 

NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență – un instrument de acordare 

de granturi și de împrumuturi pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor în statele 

membre ale UE. Contractele/angajamentele din cadrul NextGenerationEU pot fi încheiate 

până la sfârșitul anului 2023, plățile legate de împrumuturi urmând să fie efectuate până la 

sfârșitul anului 2026. 

În urma aprobării deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre ale 

UE, Comisia poate începe acum să adune resurse pentru a finanța redresarea Europei prin 

intermediul instrumentului NextGenerationEU. 

Proiectul de buget pe 2022, consolidat de instrumentul NextGenerationEU, 

direcționează fonduri către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în 

funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE și 

ale partenerilor noștri din întreaga lume. 

Fondurile vor contribui la reconstrucția și modernizarea Uniunii, prin încurajarea 

tranziției verzi și digitale, prin crearea de locuri de muncă și prin consolidarea rolului 

Europei în lume. 

Bugetul reflectă prioritățile politice ale UE, care sunt relevante pentru asigurarea unei 

redresări durabile. În acest scop, Comisia Europeană propune alocarea următoarelor sume 

(ca angajamente): 

 118,4 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), pentru a atenua impactul 

economic și social al pandemiei de COVID-19 și a face economiile și societățile din UE 

mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile 

tranziției verzi și digitale; 

 53,0 miliarde EUR politicii agricole comune și 972 de milioane EUR Fondului 

european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, 

dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului 

pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a 

crizelor. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ar putea primi 

încă 5,7 miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU; 

 36,5 miliarde EUR pentru dezvoltare regională și coeziune, la care se adaugă 10,8 

miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU în cadrul REACT-EU pentru a 

sprijini răspunsul în situații de criză și repararea daunelor provocate de criză; 

 14,8 miliarde EUR pentru sprijinirea partenerilor și a intereselor noastre în lume, din 

care 12,5 miliarde EUR în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru 
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dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume (IVCDCI – Europa în lume) și 

1,6 miliarde EUR pentru ajutor umanitar (HUMA); 

 13,1 miliarde EUR pentru cercetare și inovare, din care 12,2 miliarde EUR pentru 

programul emblematic de cercetare al Uniunii – Orizont Europa. Acesta ar putea 

primi încă 1,8 miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU; 

 5,5 miliarde EUR pentru investiții strategice europene, din care 1,2 miliarde EUR 

pentru InvestEU în vederea realizării priorităților-cheie (cercetarea și inovarea, dubla 

tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice), 2,8 miliarde 

EUR pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii 

infrastructurii transfrontaliere și 1,2 miliarde EUR pentru programul Europa digitală 

în vederea conturării viitorului digital al Uniunii. InvestEU ar putea primi încă 1,8 

miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU; 

 4,7 miliarde EUR pentru componenta „Capitalul uman, coeziune socială și valori”, din 

care 3,4 miliarde EUR pentru Erasmus+ în vederea creării de oportunități de educație 

și mobilitate pentru cetățeni, 401 milioane EUR pentru sprijinirea artiștilor și a 

creatorilor din întreaga Europă și 250 de milioane EUR pentru promovarea justiției, a 

drepturilor și a valorilor; 

 2,1 miliarde EUR pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul 

spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu 

strategic; 

 1,9 miliarde EUR pentru mediu și politici climatice, din care 708 milioane EUR pentru 

programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la 

acestea, și 1,2 miliarde EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă în vederea 

asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor. Fondul pentru o tranziție 

justă ar putea primi încă 4,3 miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU; 

 1,9 miliarde EUR pentru protejarea frontierelor, din care 780 de milioane EUR pentru 

Fondul de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) și 758 de milioane EUR pentru 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex); 

 1,9 miliarde EUR pentru a sprijini țările candidate și potențial candidate să 

îndeplinească cerințele procesului de aderare la Uniune, în principal prin intermediul 

Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III); 

 1,3 miliarde EUR pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,1 miliarde EUR 

pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și 

prioritățile noastre; 

 1,2 miliarde EUR pentru abordarea provocărilor în materie de apărare și securitate 

comună, din care 950 de milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și 

a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA) și 232 de milioane EUR 

pentru sprijinirea mobilității militare; 

 905 milioane EUR pentru a asigura funcționarea pieței unice, inclusiv 584 de milioane 

EUR pentru Programul privind piața unică și aproape 200 de milioane EUR pentru 

activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă; 

 789 de milioane EUR pentru Programul „UE pentru sănătate” în vederea asigurării 

unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 95 

de milioane EUR pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel 
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încât acesta să poată trimite rapid asistență operațională în caz de criză. RescEU ar 

putea primi încă 680 de milioane EUR din instrumentul NextGenerationEU; 

 600 de milioane EUR pentru securitate, din care 227 de milioane EUR pentru Fondul 

pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, 

criminalitatea organizată și criminalitatea informatică. 

Proiectul de buget pe 2022 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel 

cum a fost adoptat la sfârșitul anului 2020, și urmărește să transforme prioritățile acestuia în 

rezultate anuale concrete. Prin urmare, o parte semnificativă a fondurilor va fi consacrată 

combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivul cheltuirii unui procent de 

30 % din bugetul pe termen lung și din instrumentul de redresare NextGenerationEU pentru 

această prioritate de politică. 

 

3. Biodiversitate: Comisia solicită României și altor 17 state membre să protejeze 

mediul împotriva speciilor alogene invasive 

Context: Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia 

Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit 

obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și 

domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, 

în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia invită Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, 

Portugalia, România, Slovenia și Slovacia să pună în aplicare diverse dispoziții 

ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive. 

Atât Pactul verde european, cât și Strategia europeană privind biodiversitatea pentru 

2030 insistă asupra importanței acțiunii UE pentru a stopa pierderea biodiversității sale, 

prin conservarea siturilor noastre naturale și prin refacerea ecosistemelor deteriorate în 

vederea atingerii unei stări ecologice bune. 

Speciile alogene invazive sunt plantele și animalele care, în urma intervenției umane, 

se stabilesc în zone din afara ariei lor de extindere naturală, răspândindu-se rapid și 

eliminând speciile indigene, cu consecințe economice și de mediu grave. 

Niciunul dintre cele 18 state membre nu a reușit să instituie, să pună în aplicare și să 

comunice Comisiei un plan de acțiune (sau un set de planuri de acțiune) pentru a combate 

cele mai importante căi de introducere și răspândire neintenționată a speciilor alogene 

invazive care prezintă motive de îngrijorare pentru UE. În plus, Bulgaria, Grecia și România 

nu au reușit să instituie un sistem de supraveghere a speciilor alogene invazive care prezintă 

motive de îngrijorare pentru UE sau să îl includă în sistemul lor existent. 

Grecia și România nu au reușit să instituie structuri complet funcționale pentru a 

efectua controalele oficiale necesare pentru a preveni introducerea intenționată în UE a 

speciilor care prezintă motive de îngrijorare. Portugalia nu a transmis un raport de punere 

în aplicare. 

Prin urmare, Comisia a decis să trimită fiecărui stat membru câte o scrisoare de 

punere în întârziere, acordându-le două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a lua 

măsurile necesare. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un 

aviz motivat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
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4. România: proceduri de infringement în domeniul mediului și pescuitului 

privind deșeurile 

Context: Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia 

Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit 

obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și 

domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, 

în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

 

Comisia solicită României și altor state membre să transpună integral în legislația națională 

noile norme ale UE privind depozitele de deșeuri, gestionarea deșeurilor şi prevenirea 

deșeurilor de ambalaje 

- Comisia îndeamnă Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Grecia, Finlanda, Franța, Croația, 

Luxemburg, Letonia, Malta, România și Slovacia să își alinieze legislațiile naționale la 

modificările incluse în Directiva 2018/850 privind depozitele de deșeuri. Directiva introduce 

restricții privind depozitarea tuturor deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate 

energetic începând cu 2030. Ea urmărește, de asemenea, să limiteze proporția deșeurilor 

municipale trimise la depozitele de deșeuri la 10 % până în 2035 și introduce norme privind 

calcularea modului în care sunt atinse obiectivele privind deșeurile municipale. Totodată, 

directiva impune țărilor din UE să instituie un sistem eficace de control al calității și de 

trasabilitate a deșeurilor municipale depozitate.  

- Comisia îndeamnă Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, 

Croația, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia să își 

alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/851 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. Directiva stabilește cerințe minime de 

funcționare pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și consolidează 

normele privind prevenirea deșeurilor. Ea stabilește, de asemenea, noi obiective privind 

reciclarea deșeurilor municipale, specificând că, până în 2025, deșeurile municipale vor 

trebui reciclate la un nivel minim de 55 % din greutate. Acest obiectiv va crește la 60 % până 

în 2030 și la 65 % până în 2035. 

- Comisia îndeamnă Austria, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, Croația, 

Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia și România să își alinieze legislațiile 

naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/852 privind ambalajele și deșeurile 

de ambalaje. Directiva impune statelor membre ale UE să ia măsuri pentru a preveni 

generarea de deșeuri de ambalaje și pentru a reduce la minimum impactul ambalajelor 

asupra mediului. 

Pactul verde european subliniază importanța acestor obiective ca Europa să rămână 

pe calea cea bună în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale de mediu. În octombrie 

2020, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere statelor membre menționate, iar 

acum a decis să le trimită avize motivate. Țările respective au la dispoziție două luni pentru 

a răspunde și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de 

Justiție cu privire la aceste cazuri. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/850/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018L0852
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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