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I.    DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui 
cadru pentru amenajarea spaţiului maritim – COM (2022) 185 

 
Prezentul raport se bazează în principal pe măsurile de transpunere, pe planurile de 

amenajare a spaţiului maritim şi pe alte informaţii transmise de statele membre, pe 
informaţiile privind Platforma europeană pentru amenajarea spaţiului maritim şi pe alte 
surse aflate la dispoziţia publicului,  pe perioada cuprinsă între 23 iulie 2014, data adoptării 
Directivei privind amenajarea spaţiului maritim, şi 15 februarie 2022.  

Datorită cadrului instituit prin Directiva privind amenajarea spaţiului maritim, 
pentru prima dată, toate statele membre costiere ale UE au elaborat, simultan, planuri 
naţionale de amenajare a spaţiului maritim şi au asigurat cooperarea transfrontalieră. 

Implementarea amenajării spaţiului maritim în UE nu se va încheia după adoptarea 
primei serii de planuri. Dimpotrivă, în următorii ani, se va înregistra o schimbare în ceea ce 
priveşte rolul pe care îl joacă amenajarea spaţiului maritim în dezvoltarea durabilă a 
mărilor, accelerată, probabil, de punerea în aplicare a Pactului verde european şi a actelor 
legislative şi strategiilor conexe. 

Datorită dimensiunii sale adaptabile şi strategice, amenajarea spaţiului maritim, 
astfel cum este concepută de Directivă, poate acţiona ca un factor puternic de favorizare a 
Pactului verde european. Rolul esenţial al amenajării spaţiului maritim, în această privinţă, a 
fost subliniat, de asemenea, în Comunicarea Comisiei privind o nouă abordare pentru o 
economie albastră, durabilă în UE. 

Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore a identificat în mod 
explicit amenajarea spaţiului maritim ca fiind un instrument esenţial şi bine stabilit, pentru 
facilitarea dezvoltării energiei din surse regenerabile offshore în UE, într-un mod durabil. 
Mai multe state membre au anticipat aceste schimbări, în planurile lor, definind zone pentru 
instalarea unor viitoare parcuri eoliene offshore, identificând potenţialul de utilizare 
multiplă a spaţiului maritim, în vederea sprijinirii diverselor obiective, cum ar fi producţia 
de alimente cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prin intermediul activităţilor de 
acvacultură şi pescuit. 

Ţările din regiunea Mării Nordului şi a Mării Baltice deţin cea mai mare experienţă în 
ceea ce priveşte amenajarea spaţiului maritim şi cooperarea la nivel de bazin maritim. 
Statele membre costiere au instituit Cooperarea în domeniul energiei în mările 
septentrionale, pentru asigurarea cooperării politice şi tehnice, inclusiv în ceea ce priveşte 
amenajarea spaţiului maritim. În Oceanul Atlantic şi în Marea Mediterană, o serie de planuri 
naţionale includ zonarea, în vederea unei posibile exploatări a surselor regenerabile de 
energie offshore, deschizând calea pentru extinderea energiei din surse regenerabile. 

Cooperarea transfrontalieră şi regională va juca un rol central în sprijinirea alinierii 
planurilor de amenajare a spaţiului maritim la planurile naţionale privind energia şi clima, 
ce urmează să fie revizuite în 2023, cu obiective mai ambiţioase în ceea ce priveşte energia 
din surse regenerabile offshore. 

Amenajarea spaţiului maritim va trebui, de asemenea, să reflecte o eventuală sporire 
a gradului de utilizare a transportului maritim, în special a transportului maritim pe distanţe 
scurte, astfel cum se prevede în strategia Comisiei pentru o mobilitate sustenabilă şi 
inteligentă. De asemenea, acesta reprezintă un instrument esenţial pentru atingerea 
obiectivelor privind starea ecologică bună a apelor UE prevăzute în Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin” şi pentru contribuţia la conservarea biodiversităţii. În 
vederea sprijinirii statelor membre în acest demers, în 2021, Comisia a emis orientări pentru 
aplicarea unei abordări ecosistemice care acordă o atenţie deosebită integrării obiectivelor 
Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” în amenajarea spaţiului maritim. Discuţiile 
privind definirea abordărilor ecosistemice sunt încă în curs de desfăşurare, în cadrul 
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forurilor internaţionale privind amenajarea spaţiului maritim, dar este clar că legătura 
dintre actele legislative în cauză este esenţială la nivelul UE. De asemenea, programele ce fac 
obiectul gestiunii partajate ale Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit şi 
acvacultură (FEAMPA) oferă statelor membre posibilitatea de a-şi utiliza alocarea, pentru 
sprijinirea punerii în aplicare a Directivei privind amenajarea spaţiului maritim, în special 
integrarea obiectivelor Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” în amenajarea 
spaţiului maritim. 

Planificarea strategică, inclusiv amenajarea spaţială, este esenţială pentru extinderea 
zonelor marine protejate de la 12% în prezent la 30% până în 2030, cel puţin o treime din 
zonele protejate fiind supuse unei protecţii stricte, astfel cum se prevede în Strategia UE 
privind biodiversitatea pentru 2030. Toate planurile de amenajare a spaţiului maritim 
prezentate Comisiei au făcut obiectul unei evaluări de mediu, ce analizează efectul măsurilor 
preconizate asupra protecţiei mediului şi modul în care acestea previn, reduc şi 
compensează orice efect negativ semnificativ al punerii în aplicare a planurilor asupra 
mediului. Cu toate acestea, integrarea obiectivelor Strategiei privind biodiversitatea ar putea 
deveni pe deplin vizibilă, numai în cursul revizuirii planurilor naţionale, întrucât orientările 
şi cadrul necesare au fost furnizate după finalizarea evaluării de mediu a majorităţii 
planurilor. 

Comisia va urmări consolidarea, în continuare, a sinergiilor dintre politicile de pescuit 
şi de mediu, prin intermediul planului de acţiune pentru conservarea resurselor piscicole şi 
protejarea ecosistemelor marine, ce urmează să fie adoptat în cursul acestui an. Comisia va 
prezenta, de asemenea, un raport privind funcţionarea politicii comune în domeniul 
pescuitului, până la sfârşitul anului 2022. 

Atât eforturile depuse de statele membre, pentru transpunerea şi punerea în aplicare 
a Directivei privind amenajarea spaţiului maritim, cât şi sprijinul Comisiei pentru proiectele 
transfrontaliere şi dialogul politic, au contribuit la dezvoltarea unei comunităţi vaste şi 
diverse pentru amenajarea spaţiului maritim, în întreaga UE. Aceasta constituie un atu 
important pentru dezvoltarea viitoare. Cooperarea, în special la nivelul bazinelor maritime, 
urmează să se intensifice odată cu transformarea economiei albastre a UE. Comisia va 
extinde dialogul necesar, între diferiţii utilizatori ai mării. prin înfiinţarea, în 2022, a unui 
forum albastru pentru utilizatorii mărilor şi prin furnizarea de sprijin permanent. pentru 
amenajarea spaţiului maritim. 

Statele membre costiere ale UE au înregistrat progrese în ceea ce priveşte 
transpunerea şi punerea în aplicare a Directivei privind amenajarea spaţiului maritim. Prin 
adoptarea Directivei şi punerea sa în aplicare, UE a devenit grupul de ţări cel mai avansat în 
ceea ce priveşte dezvoltarea amenajării spaţiului maritim şi un punct de referinţă 
internaţional în acest domeniu. 
Cu toate acestea, unele state membre au rămas în urmă. Comisia a iniţiat proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva a cinci state membre, pentru neîndeplinirea 
obligaţiei în elaborarea planurilor de amenajare a spaţiului maritim şi/sau în comunicarea 
către Comisie. De asemenea, Comisia monitorizează, îndeaproape, progresele înregistrate de 
statele membre ale căror planuri sunt în curs de elaborare, dar nu au fost adoptate încă în 
mod oficial. În plus, statele membre vor trebui să reflecte, în continuare, în planurile lor de 
amenajare a spaţiului maritim, ambiţiile Pactului verde european şi, să îşi alinieze planurile 
la aceste ambiţii. Acest lucru este valabil şi în cazul iniţiativelor conexe din domenii precum 
atenuarea schimbărilor climatice şi/sau adaptarea la acestea, biodiversitatea, poluarea, 
alimentaţia, mobilitatea, tranziţia energetică, precum şi al activităţilor şi intereselor 
consacrate, cum ar fi acvacultura, pescuitul, transportul maritim şi apărarea. 

Amenajarea spaţiului maritim va contribui, în continuare, la coexistenţa pe mare, în 
contextul noilor obiective şi al dezvoltării de noi practici. Aceasta va avea un rol din ce în ce 
mai important, în anticiparea schimbărilor şi a posibilelor conflicte, într-un stadiu incipient 
şi în asigurarea sinergiilor. Misiunea „Refacerea oceanelor şi a apelor noastre” din cadrul 
programului Orizont Europa şi „iniţiativele-far” conexe cu o dimensiune de bazin maritim 
vor contribui la depăşirea acestor provocări. 
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Viitoarele planuri de amenajare a spaţiului maritim vor trebui să ţină seama de 
efectele cumulative ale presiunilor antropice, prin aplicarea unei abordări ecosistemice şi 
prin respectarea întregii legislaţii de mediu pertinente. 

Statele membre pot programa acţiuni de amenajare a spaţiului maritim, utilizând 
fondurile FEAMPA, în cadrul gestiunii partajate, pentru sprijinirea elaborării viitoarelor lor 
planuri de amenajare a spaţiului maritim. În plus, statele membre pot solicita sprijin, prin 
intermediul Instrumentului de sprijin tehnic, pentru elaborarea şi punerea în aplicare a 
reformelor. 

Comisia îşi va oferi sprijinul, în continuare, pentru ca amenajarea spaţiului maritim să 
devină digitală şi paneuropeană, inclusiv prin intermediul FEAMPA, în cadrul gestiunii 
directe. Platforma europeană pentru amenajarea spaţiului maritim va colabora cu statele 
membre şi cu EMODnet, pentru a armoniza, în continuare, a datelor şi pentru diseminarea 
conţinutului planurilor, prin intermediul unei platforme digitale comune sau partajate. 
Comisia recomandă statelor membre să se bazeze pe unul dintre cele trei modele de date 
gata de utilizare, alegându-l pe cel care se potriveşte planului lor de amenajare a spaţiului 
maritim şi/sau care este deja aplicat de autorităţile naţionale,în cadrul unei cooperări 
regionale sau al unui proiect comun. Deşi aceste modele de date nu au nivelul de detaliere 
oferit de statele membre, în planurile lor de amenajare a spaţiului maritim, utilizarea lor va 
permite analiza planurilor de amenajare a spaţiului maritim, la nivelul bazinelor maritime şi 
la nivelul UE. 

De asemenea, Comisia încurajează statele membre să continue implicarea amplă a 
părţilor interesate, să pună în aplicare şi să monitorizeze, în mod eficace, planurile lor de 
amenajare a spaţiului maritim. Comisia va sprijini în continuare aceste procese şi va informa 
Parlamentul European şi Consiliul, în acest sens, în următorul său raport privind progresele 
înregistrate, ce trebuie prezentat în 2026. 

 

2. Comunicare a Comisiei privind Un spațiu european al datelor privind sănătatea: 
valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al 
pacienților și al inovării - COM(2022) 196 final 

Comisia Europeană a lansat spațiul european al datelor privind sănătatea (EHDS), 
unul dintre elementele constitutive centrale ale unei uniuni europene a sănătății puternice. 
EHDS va ajuta UE să facă un uriaș pas înainte în ceea ce privește modul în care îngrijirile de 
sănătate sunt furnizate cetățenilor din întreaga Europă. El le va permite cetățenilor să își 
controleze și să utilizeze datele privind sănătatea în țara lor de origine sau în alte state 
membre. EHDS promovează o piață unică autentică pentru serviciile și produsele digitale de 
sănătate și oferă un cadru coerent, fiabil și eficient pentru utilizarea datelor privind 
sănătatea pentru activități de cercetare, inovare, elaborare a politicilor și de reglementare, 
asigurând respectarea deplină a standardelor ridicate ale UE de protecție a datelor. 
 

3. Comunicare a Comisiei privindCOVID-19, Susținerea pregătirii și a răspunsului 
UE: privire asupra perspectivei - COM(2022) 190 final 

Comisia propune un set de acțiuni pentru a gestiona etapa actuală a pandemiei de 
COVID-19 și pentru a efectua pregătirile pentru următoarea etapă. Lucrând împreună, UE a 
salvat până în prezent sute de mii de vieți omenești mulțumită vaccinurilor împotriva 
COVID-19, a menținut piața unică operațională, a redus la minimum restricțiile de călătorie 
și a mobilizat capacitatea de producție a produselor esențiale atunci când lanțurile de 
aprovizionare au fost perturbate. În noua etapă a pandemiei, pentru care pregătirea și 
răspunsul necesită susținere, coordonarea va fi, încă o dată, esențială. Prin urmare, Comisia 
invită statele membre să întreprindă acțiunile necesare înainte de venirea toamnei pentru a 
asigura vigilența și coordonarea continuă a pregătirii și răspunsului în materie de sănătate 
publică. Printre acțiunile propuse se numără: intensificarea administrării dozelor inițiale și 
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de rapel ale vaccinurilor, și instituirea sistemelor integrate de supraveghere care să se 
bazeze pe obținerea unor estimări fiabile și reprezentative. 

 
II. CONSILIUL UE 

 

1. Consiliul își adoptă poziția privind Programul de politică pentru 2030 „Calea 
către deceniul digital”, 11 mai a.c. 

Spre a se asigura că UE își îndeplinește obiectivele pentru o transformare digitală în 
conformitate cu valorile sale, statele membre au convenit asupra unui mandat de negociere 
privind programul de politică pentru 2030 intitulat „Calea către deceniul digital”. 

Acest text urmărește să consolideze poziția de lider a UE în domeniul digital prin 
promovarea unor politici digitale incluzive și durabile, în serviciul cetățenilor și al 
întreprinderilor. În acest scop, acesta stabilește obiectivele digitale concrete, inclusiv în 
domeniul industrial, pe care Uniunea în ansamblu va trebui să le atingă până la sfârșitul 
deceniului, precum și o nouă formă de guvernanță cu statele membre, prin intermediul 
unui mecanism de cooperare între Comisie și statele membre, pentru a asigura faptul că 
Uniunea își îndeplinește în comun obiectivele ambițioase. 

Guvernanța. Textul Consiliului a modificat frecvența interacțiunilor pentru a trece la 
un ciclu bienal de cooperare între statele membre și Comisie, menținând, în același timp, 
ritmul anual al raportului privind „stadiul deceniului digital”. Cu această ocazie, a precizat 
de asemenea că recomandările Comisiei nu sunt obligatorii pentru destinatarii lor și s-a 
stabilit o legătură mai strânsă cu temeiul juridic al deciziei. 

Alinierea la alte dosare din domeniul digital. Textul Consiliului este în deplină 
concordanță cu Comunicarea Comisiei din martie 2021 privind Busola pentru 
dimensiunea digitală 2030 și subliniază importanța drepturilor fundamentale. 

Etapele următoare. Mandatul din 11 mai a fost aprobat de Comitetul Reprezentanților 
Permanenți (Coreper) al Consiliului, ceea ce va permite președinției Consiliului să înceapă 
negocierile cu Parlamentul European de îndată ce acesta din urmă își va adopta poziția. 

Context. Comunicarea Comisiei „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: 
modelul european pentru deceniul digital” din 9 martie 2021 a prezentat viziunea unei 
transformări digitale reușite a Uniunii Europene până în 2030. Ambiția UE este să fie 
suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată și să aplice 
politici digitale care să le permită persoanelor și întreprinderilor să beneficieze de un viitor 
digital centrat pe factorul uman, incluziv, durabil și prosper. 

În concluziile sale din 25 martie 2021, Consiliul European a subliniat 
importanța transformării digitale pentru redresarea, prosperitatea, securitatea și 
competitivitatea Uniunii și pentru bunăstarea societăților noastre. El a identificat 
Comunicarea privind Busola pentru dimensiunea digitală ca fiind un pas către cartografierea 
dezvoltării digitale a Europei pentru următorul deceniu. Acesta a invitat Comisia să utilizeze 
toate instrumentele disponibile în domeniul politicii industriale, comerciale și în domeniul 
concurenței. Având în vedere aceste ambiții și provocări, Comisia a prezentat, la 15 
septembrie 2021, o propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a programului pentru politica în domeniul digital intitulat „Calea către deceniul 
digital”. 

 
III. SUMMIT INTERNAȚIONAL 

 

1. Summitul UE-Japonia, 12 mai 2022 

Președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, reprezentând UE, s-au întâlnit cu prim-ministrul Japoniei, Fumio 
Kishida, la cel de al 28-lea summit UE-Japonia de la Tokyo, Japonia. 
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 Liderii UE și ai Japoniei și-au reafirmat parteneriatul strâns și cuprinzător. 
 UE și Japonia au discutat despre provocări importante la nivel mondial și regional, 

precum și despre relațiile bilaterale. De asemenea, aceștia au adoptat o declarație 
comună și au lansat parteneriatul digital. 

 Liderii UE și ai Japoniei au condamnat cu fermitate agresiunea Rusiei și au solicitat 
ca Rusia să înceteze imediat agresiunea militară pe teritoriul Ucrainei. 

 UE și Japonia vor continua să ofere sprijin politic, financiar, material și umanitar 
coordonat Ucrainei. 

 UE și Japonia au discutat, de asemenea, despre modalitățile de cooperarepentru 
a menține stabilitatea piețelor mondiale ale energiei și pentru a contribui 
reciproc la asigurarea securității aprovizionării, în special în ceea ce privește 
aprovizionarea cu GNL. Acestea vor coopera pentru a reduce dependența Europei de 
aprovizionarea cu energie din Rusia și pentru a asigura diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie. 

Securitate și apărare 
 UE și Japonia își vor intensifica în continuare consultările strânse cu privire la 

securitate și apărare, inclusiv cu privire la neproliferare și dezarmare și la 
contracararea amenințărilor hibride. De asemenea, acestea vor extinde cooperarea 
practică în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, 
securitatea maritimă și gestionarea crizelor. 

Parteneriatul digital 
 Liderii UE și ai Japoniei au lansat Parteneriatul digital UE-Japonia pentru a promova 

cooperarea cu privire la o gamă largă de aspecte digitale și pentru a contribui 
la asigurarea unei transformări digitale de succes, care să ofere solidaritate, 
prosperitate și durabilitate. 

Parteneriatul digital va ajuta UE și Japonia să își atingă obiectivele comune în domenii-cheie 
precum: 

- o tehnologie 5G securizată, „dincolo de tehnologia 5G”, precum și tehnologia 6G 
- aplicații sigure și etice de inteligență artificială 
- o reziliență a lanțurilor de aprovizionare mondiale în industria semiconductorilor 
- infrastructuri de date verzi 
- o dezvoltare a competențelor digitale ale lucrătorilor 

O regiune indo-pacifică liberă și deschisă 
 UE și Japonia își vor consolida cooperarea pentru a asigura o regiune indo-

pacifică liberă și deschisă și pentru a sprijini pe deplin unitatea și rolul central al 
ASEAN. 

 UE și Japonia au condamnat cu fermitate testarea ilegală continuă a rachetelor 
balistice de către Coreea de Nord. Liderii au solicitat Coreei de Nord să înceteze 
acțiunile de destabilizare și să abandoneze armele nucleare și rachetele balistice de 
toate tipurile, împreună cu orice alte arme de distrugere în masă, precum și 
programele conexe. 

 Liderii UE și ai Japoniei rămân, de asemenea, profund îngrijorați de situația din 
Marea Chinei de Est, inclusiv în apele din jurul insulelor Senkaku și din Marea Chinei 
de Sud, și se opun ferm oricăror încercări unilaterale de schimbare a statu-quo-ului și 
de creștere a tensiunilor care ar putea submina stabilitatea regională și ordinea 
internațională bazată pe norme. 

 În plus, UE și Japonia își vor aprofunda schimburile cu privire la China, în special 
în ceea ce privește dinamica politică, economică și de securitate, inclusiv cu privire la 
situația din Hong Kong, precum și cu privire la drepturile omului, inclusiv în Xinjiang. 

Alte aspecte bilaterale 
 Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea sunt subiecte de maximă 

importanță în cadrul relației UE-Japonia. UE și Japonia vor continua să pună în 
aplicare Alianța verde UE-Japonia, lansată la summitul de anul trecut. Aceștia au 
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reafirmat importanța cooperării în domenii precum hidrogenul mai curat, siguranța 
nucleară, energia din surse regenerabile și reciclarea carbonului. 

 Liderii UE și ai Japoniei au salutat, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce 
privește promovarea conectivității de încredere, sigură, durabilă,cuprinzătoare și 
bazată pe norme prin intermediul parteneriatului lor privind conectivitatea 
durabilă și infrastructura de calitate și vor consolida în continuare cooperarea în 
vederea inițiativei „Global Gateway” a UE. 

 UE și Japonia au lansat, de asemenea, discuții preliminare privind posibila asociere a 
Japoniei cu programul cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. 

IV.  ȘTIRI 

1. Eurobarometrul privind Anul european al tineretului: Tinerii români sunt din 
ce în ce mai implicați 

 

La data de 6 mai, Comisia a publicat Eurobarometrul Flash privind tineretul și 
democrația, realizat între 22 februarie și 4 martie 2022. 
Acum că Anul european al tineretului este în plină desfășurare și Conferința privind viitorul 
Europei – în care tineretul a jucat un rol esențial – a luat sfârșit, sondajul ne indică starea de 
spirit a tinerei generații. 

Noul sondaj Eurobarometru arată o implicare tot mai mare a tinerilor: în prezent, 
majoritatea tinerilor români (61 %) sunt activi în societățile în care trăiesc și au participat la 
activitățile uneia sau mai multor organizații de tineret în ultimele 12 luni. 
Majoritatea tinerilor români își doresc de la Anul european al tineretului 2022 să fie ascultați 
cu mai multă atenție de către factorii de decizie, care să le concretizeze inițiativele și să le 
sprijine dezvoltarea personală, socială și profesională (76 %). 

Comisia lansează un nou instrument online, platforma intitulată „Voice your Vision” 
(Dă glas ideilor tale), menită să-i ajute pe tinerii europeni să își facă auzită vocea. În plus, în 
cadrul Anului tineretului se organizează dialoguri de politică între membrii colegiului și 
tineri. Acestea oferă tinerilor o oportunitate unică de a obține acces direct la factorii de 
decizie și de a-și exprima direct viziunea și ideile despre toate domeniile de politică. 

 
Sondajul Eurobarometru Flash despre tineret 

 
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a consolidat convingerea tinerilor 

că menținerea păcii, consolidarea securității internaționale și promovarea cooperării 
internaționale reprezintă primul obiectiv al UE (37 %). Următoarele așteptări ale lor sunt ca 
UE să sporească oportunitățile de angajare pentru tineri (33 %), să combată sărăcia și 
inegalitățile economice și sociale (32 %), precum și să promoveze politici ecologice și să 
combată schimbările climatice (31 %). 

Tinerii consideră ca domenii de interes pentru Anul european al tineretului sănătatea 
mintală și fizică și bunăstarea (34 %), protecția mediului și combaterea schimbărilor 
climatice (34 %), precum și educația și formarea, inclusiv libera circulație a cursanților 
(33 %). 

În pofida pandemiei, sondajul arată o creștere a mobilității transnaționale a tinerilor 
în comparație cu 2019, reflectând dorința puternică de recreare a legăturilor între tineri 
peste granițe. Aproximativ patru din zece tineri (39 %) au participat la o activitate 
profesională, de voluntariat, de învățare sau sportivă într-o altă țară a UE, comparativ cu 
puțin peste trei din zece (31 %) în 2019. Lipsa mijloacelor financiare rămâne un motiv 
esențial pentru neparticiparea la proiectele de mobilitate, deși obstacolul financiar este în 
scădere (36 % față de 42 % în 2019). 

În cele din urmă, rezultatele Eurobarometrului confirmă că programul Erasmus +, 
care în 2022 aniversează 35 de ani de la înființare, este cunoscut de mai mult de jumătate 
dintre respondenții tineri, deși persistă unele diferențe între statele membre: proporția 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
http://www.youthvoices.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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tinerilor care cunosc Erasmus + este cea mai mare în Grecia (72 %) și Cipru (70 %) și cea 
mai mică în Suedia (26 %). 

Noua platformă „Voice your Vision”(Dă glas ideilor tale) 
Comisia a lansat și un nou instrument online, care va fi un element central al Anului 

european al tineretului. Pe platforma „Voice your Vision” (Dă glas ideilor tale), europenii își 
pot înregistra opiniile și ideile pentru viitorul proiectului european. Ei pot aborda orice 
aspect care li se pare important, de la ocuparea forței de muncă, incluziune, pace și 
securitate la schimbările climatice, educație, sănătate mintală etc. Platforma „Voice your 
Vision” (Dă glas ideilor tale) se apropie de dezideratul Anului European al Tineretului de a 
oferi tinerilor mijloacele necesare pentru a contribui la dezbaterea publică și la procesul 
decizional. 

Sondajul Eurobarometru Flash 502 „Tineretul și democrația în Anul european al 
tineretului” a fost realizat între 22 februarie și 4 martie 2022, vizând un eșantion 
reprezentativ de 26 178 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani din cele 27 de state 
membre, fiind comandat de Comisie. Sondajul a fost realizat prin interviuri online asistate de 
calculator (CAWI). 

 

2. Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism - apel la candidaturi 

La data de 3 mai, Ziua internațională a libertății presei, Parlamentul European a 
lansat oficial apelul la candidaturi pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. 

Premiul recompensează anual jurnalismul de calitate excepțională care promovează 
sau apără principiile și valorile de bază ale Uniunii Europene. Printre acestea sunt 
demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. 

Pot candida jurnaliști profesioniști și echipe formate din jurnaliști profesioniști de 
orice naționalitate. Candidatura trebuie să cuprindă lucrări aprofundate, publicate sau 
difuzate de entități mass-media cu sediul într-unul dintre cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene. Scopul este de a susține și sublinia importanța jurnalismului profesionist 
în apărarea libertății și egalității. 

Câștigătorul va fi ales de un juriu independent format din reprezentanți ai presei și ai 
societății civile din cele 27 de state membre ale Uniunii și din reprezentanți ai principalelor 
asociații europene de jurnalism. Ceremonia de decernare va avea loc anual în jurul datei de 
16 octombrie, data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia. 

Premiul și suma aferentă de 20.000 EUR demonstrează sprijinul ferm acordat de 
Parlamentul European pentru jurnalismul de investigație și importanța unei prese libere. În 
ultimii ani, Parlamentul a avertizat cu privire la încercările de subminare a pluralismului 
mass-mediei, atât în UE, cât și în afara acesteia. Eurodeputații au denunțat atacurile asupra 
jurnaliștilor, în special din partea politicienilor, și au solicitat Comisiei să prezinte acte 
legislative împotriva proceselor abuzive. La 27 aprilie, a fost anunțată o propunere de 
soluționare a litigiilor răuvoitoare împotriva jurnaliștilor și activiștilor. 

Jurnaliștii își pot transmite articolul sau articolele online, pe site-
ul https://daphnejournalismprize.eu/ până pe 31 iulie 2022, ora 23.59 (CEST). 

 

3. Noi norme privind Combaterea abuzului sexual asupra copiilor 

Comisia Europeană a prezentat la 11 mai a.c., o propunere privind un nou act legislativ 
al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor. 

Noile norme vor contribui la salvarea copiilor și la protejarea lor împotriva unor noi 
abuzuri, la împiedicarea reapariției online a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra 
copiilor și la aducerea infractorilor în fața justiției. Aceste norme vor include: 
 evaluarea obligatorie a riscurilor și măsuri de diminuare a riscurilor: Furnizorii 

de servicii de găzduire sau de comunicații interpersonale vor trebui să evalueze riscul 
de utilizare abuzivă a serviciilor lor pentru diseminarea de materiale care conțin 
abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea minorilor în scopuri sexuale, 

http://www.youthvoices.eu/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro
http://www.youthvoices.eu/
http://www.youthvoices.eu/
http://www.youthvoices.eu/
http://www.youthvoices.eu/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://daphnejournalismprize.eu/
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acțiune cunoscută sub denumirea de „grooming”. Furnizorii vor trebui, de asemenea, 
să propună măsuri de diminuare a riscurilor. 

 obligații de detectare specifică, pe baza unui ordin de detectare: Statele membre 
vor trebui să desemneze autorități naționale responsabile cu examinarea evaluării 
riscurilor. În cazul în care respectivele autorități stabilesc că persistă un risc 
semnificativ, acestea pot solicita unei instanțe judecătorești sau unei autorități 
naționale independente să emită un ordin de detectare pentru materiale cunoscute 
sau noi care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru cazuri cunoscute sau 
noi de „grooming”. 

 garanții solide privind detectarea: Întreprinderile care au primit un ordin de 
detectare vor putea să identifice conținutul numai utilizând indicatori de abuz sexual 
asupra copiilor verificați și furnizați de Centrul UE. 

 obligații clare de raportare: Furnizorii care au detectat abuzuri sexuale online 
asupra copiilor vor trebui să le raporteze Centrului UE. 

 eliminarea efectivă: Autoritățile naționale pot emite ordine de eliminare în cazul în 
care materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor nu sunt retrase rapid. 

 reducerea expunerii la „grooming”: Normele impun magazinelor de aplicații să se 
asigure că minorii sunt împiedicați să descarce aplicații care îi pot expune unui risc 
ridicat de ademenire în scopuri sexuale. 

 mecanisme solide de supraveghere și căi de atac: Ordinele de detectare vor fi 
emise de instanțe judecătorești sau de autorități naționale independente. Pentru a 
reduce la minimum riscul detectării și raportării eronate, Centrul UE va verifica 
rapoartele furnizorilor privind potențialele abuzuri sexuale online asupra copiilor 
înainte de a le transmite autorităților de aplicare a legii și Europol. 

Context 

 Combaterea abuzului sexual asupra copiilor constituie o prioritate pentru Comisie. În 

prezent, fotografiile și videoclipurile cu copii abuzați sexual sunt difuzate online pe scară 

largă. În 2021, Centrul național al SUA pentru copii dispăruți și exploatați a primit 29 de 

milioane de rapoarte. 

 În absența unor norme armonizate la nivelul UE, platformele de comunicare socială, 

serviciile de jocuri de noroc, alți furnizori de servicii de găzduire și de servicii online se 

confruntă cu norme divergente. Anumiți furnizori utilizează în mod voluntar tehnologia 

pentru a detecta, a raporta și a elimina din serviciile lor materialele care conțin abuzuri 

sexuale asupra copiilor. 

 Totuși, măsurile luate variază foarte mult, iar acțiunile voluntare s-au dovedit insuficiente 

pentru a soluționa această problemă. Prezenta propunere se bazează pe actul legislativ 

privind serviciile digitale și îl completează cu dispoziții menite să abordeze provocările 

specifice reprezentate de abuzul sexual online asupra copiilor. 

În paralel cu această propunere, Comisia prezintă, de asemenea, Strategia europeană pentru 
un internet mai bun pentru copii. 

 
4.  Noua strategie a UE pentru protejarea și capacitarea copiilor în mediul online 

La data de 11 mai a.c., Comisia a adoptat o nouă strategie europeană pentru un 
internet mai bun pentru copii (Better Internet for Kids - BIK+), cu scopul de a îmbunătăți 
serviciile digitale adaptate vârstei și de a se asigura că fiecare copil este protejat, capacitat și 
respectat online. 

În ultimii zece ani, s-au schimbat dramatic atât tehnologiile digitale, cât și modul în 
care copiii le utilizează. Majoritatea copiilor își utilizează zilnic telefoanele inteligente și 
aproape de două ori mai mult decât în urmă cu zece ani. De asemenea, copiii încep să le 
folosească de la o vârstă mult mai fragedă (EU Kids online 2020). Dispozitivele moderne 
oferă oportunități și avantaje, permițându-le copiilor să interacționeze cu ceilalți și să învețe 
online, fiind totodată un mijloc de divertisment. Însă aceste avantaje nu sunt lipsite de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_2825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_2825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_2825
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
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riscuri, și anume pericolul de a fi expuși la dezinformare, la hărțuirea cibernetică sau la 
conținuturi dăunătoare și ilegale, de care copiii trebuie să fie protejați. 

Noua Strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii vizează furnizarea 
de conținuturi și de servicii online accesibile, adaptate vârstei și informative, care să fie în 
interesul superior al copiilor. 

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii este componenta 
digitală a Strategiei cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, elaborată de Comisie, și 
reflectă principiul digital „Protejarea și capacitarea copiilor și a tinerilor în mediul online”. 

Aceasta a fost adoptată astăzi împreună cu o propunere privind un nou act legislativ 
al UE pentru protejarea copiilor împotriva abuzului sexual. 
În plus, strategia se înscrie pe filiera recentului acord politic provizoriu de referință referitor 
la Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), care conține noi garanții pentru protecția 
minorilor și interzice platformelor online să prezinte minorilor publicitate direcționată pe 
baza creării de profiluri. 
    Acestor chestiuni li s-a acordat o importanță deosebită și în cadrul Conferinței 
privind viitorul Europei, cu ocazia căreia Grupul de dezbatere al cetățenilor europeni care se 
ocupă de valori și drepturi a solicitat o protecție sporită a minorilor în mediul online. 
Această recomandare a fost aprobată de adunarea plenară a conferinței și figurează într-o 
propunere cuprinsă în raportul final al conferinței care a fost prezentat președinților 
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene. 

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii stabilește viziunea 
Comisiei referitoare la un deceniu digital pentru copii și tineri, întemeiată pe trei piloni 
principali: 

1. Experiențe digitale sigure vizând protejarea copiilor de conținuturile, de 
comportamentele și de riscurile online care sunt dăunătoare și ilegale, precum și 
îmbunătățirea bunăstării acestora grație unui mediu digital sigur și adaptat vârstei. 

2. Capacitarea digitală, astfel încât copiii să dobândească aptitudinile și 
competențele necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză și pentru a se 
exprima în mediul online în condiții de siguranță și în mod responsabil. 

3. Participarea activă și respectul față de copii, oferindu-le posibilitatea de a se 
exprima în mediul digital, cu mai multe activități conduse de copii pentru a promova 
experiențe digitale inovatoare și creative care să fie sigure. 

Pentru a spori participarea copiilor la mediul digital, Comisia va sprijini, de exemplu, 
asocierea unor copii mai experimentați la instruirea altor copii cu privire la oportunitățile și 
riscurile pe care le prezintă mediul online și va organiza, o dată la doi ani, o evaluare, 
condusă de copii, a strategiei.Pentru a pune în aplicare acești piloni principali, Comisia invită 
statele membre și sectorul de activitate relevant să se ralieze obiectivelor sale și să sprijine 

acțiunile conexe. 

 

5. Comisia majorează bugetul programului Orizont Europa pentru a sprijini    
inovațiile din domeniul mediului, al sănătății și din domeniul digital 

 
La data de 10 mai 2022, Comisia a adoptat modificarea programului de lucru Orizont 

Europa pentru perioada 2021-2022, majorând bugetul cu aproape 562 de milioane EUR 

pentru a oferi mai mult sprijin misiunilor UE. 

Bugetul programului pentru 2021 și 2022 se ridică în prezent la un total de aproape 

16 miliarde EUR. Din această sumă suplimentară, 507,1 milioane EUR sunt dedicate celor 

cinci misiuni ale UE, o modalitate nouă și inovatoare de a găsi soluții la unele dintre cele mai 

mari provocări cu care ne confruntăm, în colaborare cu cetățenii din Europa și din afara 

acesteia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2976
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_2545
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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Lansate în septembrie 2021, aceste misiuni urmăresc atingerea unor obiective 

ambițioase în materie de sănătate, climă și mediu până în 2030. Vor exista 17 noi cereri de 

propuneri aferente misiunilor „Cancer”, „Un pact al solului pentru Europa, „Adaptarea la 

schimbările climatice” și „Refacerea oceanelor și a apelor noastre până în 2030”. Este inclusă 

și o cerere comună care cuprinde ultimele două misiuni, precum și acțiuni suplimentare de 

sprijinire a tuturor celor cinci misiuni. 

În urma invaziei Ucrainei de către Rusia, modificarea include, de asemenea, acțiuni de 

sprijinire a cercetătorilor activi anterior în Ucraina. În cadrul noii scheme MSKA4Ukraine 

care face parte din acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), sunt alocate 25 de milioane 

EUR pentru a le permite cercetătorilor obligați să se deplaseze să își continue activitatea în 

cadrul unor organizații-gazdă academice sau neacademice din state membre ale UE sau din 

țări asociate la programul Orizont Europa și pentru a-i ajuta pe acești cercetători să se 

restabilească în Ucraina atunci când va fi posibil, pentru a reconstrui capacitatea de 

cercetare și inovare a țării. Totodată, sute de oameni de știință ucraineni vor putea beneficia 

de un buget majorat de 1 milion EUR acordat programului științific „Frontiere umane” 

pentru inițiativa „Oameni de știință în ajutorul oamenilor de știință”, în cadrul clusterului 1 

„Sănătate” al programului Orizont Europa. De asemenea, a fost adăugată o dispoziție 

generală prin care toți solicitanții sunt încurajați să ofere oportunități, acolo unde este 

posibil, cercetătorilor și inovatorilor din Ucraina. 

În plus, modificarea precizează faptul că entitățile juridice stabilite în Rusia, Belarus 

sau în teritorii ale Ucrainei care nu sunt controlate de guvern nu sunt eligibile să participe, în 

nicio calitate, la acțiuni sprijinite de Orizont Europa. Pot fi acordate excepții de la caz la caz, 

pentru motive justificate. În plus, modificarea adaugă o serie de noi acțiuni pentru a sprijini 

potențialul de inovare al Europei. În ceea ce privește ecosistemele europene de inovare din 

cadrul Orizont Europa, WomenTeach va continua și va beneficia de o triplare a bugetului (10 

milioane EUR) pentru a sprijini peste 100 de startup-uri conduse de femei în acest an și o 

nouă acțiune privind crearea și stimularea investițiilor realizate de investitori providențiali 

în UE (2 milioane EUR). Pentru clusterul 2 „Cultură, creativitate și societate favorabilă 

incluziunii”, este vorba despre sprijinirea creării de platforme și rețele colaborative pentru 

industriile culturale și creative (6 milioane EUR), evaluarea impactului social al politicilor de 

tranziție verde (3 milioane EUR) și soluții inovatoare pentru viitorul democrației (3 milioane 

EUR), precum și sprijinirea Observatorului inovării în sectorul public (1,5 milioane EUR). Au 

mai fost adăugate și alte ajustări minore ale programului de lucru, care corespund unei sume 

totale de 3,2 milioane EUR. 

Prima rundă a viitoarelor cereri de propuneri va începe la 12 mai 2022, iar a doua se 

va deschide la 24 mai 2022. 

Repartiția bugetară pentru misiunile UE în 2022 
 Misiunea Adaptarea la schimbările climatice va investi 126,2 milioane EUR. Această cifră 

include contribuția la o cerere de propuneri comună cu Misiunea „Refacerea oceanelor și 
apelor noastre până în 2030”, cu scopul de a demonstra împreună reziliența zonelor de 
coastă din regiunea arctică și din bazinul Oceanului Atlantic. În 2022, misiunea „Adaptarea la 
schimbările climatice” va sprijini dezvoltarea și testarea de soluții care abordează domenii-
cheie afectate de schimbările climatice. 

 Misiunea „Cancer” va investi 129,56 milioane EUR pentru a îmbunătăți și a extinde 
prevenirea primară a cancerului, pentru a consolida capacitățile de cercetare ale 
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infrastructurilor integrate de combatere a cancerului și pentru a crea studii clinice pentru 
optimizarea tratamentelor acordate pacienților cu forme de cancer refractar. 

 Misiunea „Refacere a oceanelor și apelor noastre” va utiliza un buget de 117,9 milioane 
EUR. Aceasta include contribuția la o cerere de propuneri comună cu misiunea „Adaptarea la 
schimbările climatice”, pentru protejarea și refacerea ecosistemelor marine și de apă dulce și 
a biodiversității, pentru prevenirea și eliminarea poluării din oceane, mări și ape, pentru 
crearea unei economii albastre sustenabile, neutre din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon și circulare. 

 Misiunea „Un pact al solului pentru Europa” va utiliza un buget de 95 de milioane EUR 
pentru a crea, printre altele, o nouă bază de cunoștințe a misiunii, pentru a investiga rolul 
biodiversității solului în serviciile ecosistemice și pentru a identifica strategii de 
decontaminare și reutilizare a terenurilor. 

Acțiunile de sprijinire a misiunii „Orașe inteligente și neutre din punctul de 
vedere al impactului asupra climei”, cu un buget de 119,37 milioane EUR în 2022, au fost 
deja incluse în modificarea programului de lucru adoptată în decembrie 2021. În cadrul 
acestei modificări, bugetul pentru platforma de punere în aplicare a misiunii „Orașe 
inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei” a fost majorat cu 
aproape 6,25 milioane EUR pentru a oferi sprijin suplimentar orașelor selectate pentru a se 
alătura misiunii. 
 

6.  Comisia propune stimulente fiscale pentru capitaluri proprii pentru a ajuta 
întreprinderile să se dezvolte, să devină mai puternice și mai reziliente 

Comisia Europeană a propus la data de 11 mai, o indemnizație pentru reducerea 
tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), pentru a ajuta întreprinderile să acceseze 
finanțarea de care au nevoie și să devină mai reziliente. 

Această măsură va sprijini întreprinderile prin introducerea unei indemnizații care va 
acorda capitalurilor proprii același tratament fiscal ca și îndatorării. Propunerea prevede că 
majorările capitalului propriu al unui contribuabil de la un an fiscal la altul vor fi deductibile 
din baza sa de impozitare, la fel ca în cazul îndatorării. 

Această inițiativă face parte din strategia UE privind impozitarea întreprinderilor 
care urmărește să asigure un sistem fiscal echitabil și eficient în întreaga UE și contribuie la 
Uniunea piețelor de capital. ăcând finanțarea mai accesibilă întreprinderilor din UE și 
promovând integrarea piețelor naționale de capital într-o veritabilă piață unică. 

În prezent, normele fiscale favorizează îndatorarea în cadrul sistemului de impozitare 
a societăților, întreprinderile putând deduce dobânda aferentă unei finanțări prin 
îndatorare– dar nu și costurile legate de finanțarea prin capitaluri proprii –, ceea ce poate 
stimula întreprinderile să acumuleze datorii în loc să majoreze capitalul propriu pentru a-și 
finanța creșterea. Nivelurile excesive de îndatorare fac ca întreprinderile să fie vulnerabile la 
schimbările neprevăzute din mediul de afaceri. Gradul total de îndatorare a societăților 
nefinanciare din UE s-a ridicat la aproape 14,9 mii de miliarde EUR în 2020 sau 111 % din 
PIB. 

În acest context, merită subliniat faptul că întreprinderile cu o structură solidă de 
capital pot fi mai puțin vulnerabile la șocuri și mai susceptibile să facă investiții și să inoveze. 
Prin urmare, reducerea dependenței excesive de finanțarea prin îndatorare și sprijinirea 
unei posibile reechilibrări a structurii capitalului întreprinderilor pot avea un impact pozitiv 
asupra competitivității și creșterii. Se preconizează că abordarea combinată, prin 
indemnizația pentru capitalurile proprii și deducerea limitată a dobânzii, va duce la 
creșterea investițiilor cu 0,26 % din PIB și la creșterea PIB cu 0,018 %. 

Tranziția verde și digitală necesită noi investiții în tehnologii inovatoare. Fiscalitatea 
joacă un rol important în ceea ce privește încurajarea și facilitarea dezvoltării și creșterii 
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durabile a întreprinderilor. O indemnizație pentru finanțarea prin capitaluri proprii poate 
facilita investiții îndrăznețe în tehnologiile de vârf, în special pentru întreprinderile nou-
înființate și IMM-uri. Capitalurile proprii sunt deosebit de importante pentru întreprinderile 
inovatoare cu creștere rapidă aflate la început de drum și pentru întreprinderile în curs de 
extindere care doresc să concureze la nivel mondial. 
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