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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANA  

1. Comunicare a Comisiei către Consiliu, în conformitate cu articolul 395 din 

Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2020) 243 final din 22.06.2020 

Prezenta Comunicare a Comisiei Europene a fost elaborată în temeiul articolului 395 din 

Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată (denumită în continuare „Directiva TVA”). Consiliul, a hotărât în unanimitate la 

propunerea Comisiei, că poate autoriza orice stat membru să introducă măsuri speciale de 

derogare de la dispozițiile directivei respective, pentru a simplifica procedura de colectare a 

TVA sau pentru a preveni anumite forme de evaziune fiscală sau de evitare a obligațiilor 

fiscale. 

Prin scrisoarea înregistrată la Comisia Europeană la 17 decembrie 2019, Italia a solicitat o 

autorizație de a aplica o măsură de derogare de la articolul 193 din Directiva TVA. 

Scopul derogării solicitate de Italia este de a transfera această obligație către persoana 

impozabilă către care sunt realizate livrările sau prestările (așa-numitul mecanism de taxare 

inversă), în cazul tuturor contractelor care implică punerea la dispoziție atipică de personal, 

și anume prestarea de servicii realizată prin intermediul contractelor de achiziție publică, 

prin subcontractare, prin încredințare către consorții sau alte societăți afiliate, caracterizată 

de utilizarea predominantă a forței de muncă la sediile comerciale ale clientului, cu 

utilizarea bunurilor de capital deținute de client sau care, în orice caz, îi pot fi atribuite 

acestuia. Scopul derogării solicitate este lupta împotriva fraudei. 

Scopul mecanismului de taxare inversă este de a transfera această obligație persoanei 

impozabile căreia i se furnizează bunurile sau i se prestează serviciile. Taxarea inversă este 

adesea utilizată pentru a combate frauda în domeniul TVA care are loc în sectoarele 

economice vizate, în special prin intermediul structurilor de tip firmă „fantomă”. 

S-a constatat că, prin desemnarea persoanei căreia îi sunt furnizate bunurile sau îi sunt 

prestate serviciile drept persoană care are obligația de a plăti TVA în astfel de cazuri, 

mecanismul intern de taxare inversă elimină posibilitatea comiterii acestui tip de evaziune 

fiscală. 

Italia solicită Consiliului ca, pe baza unei propuneri a Comisiei, să o autorizeze să aplice o 

măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva TVA în ceea ce privește 

aplicarea mecanismului de taxare inversă în legătură cu prestările interne de servicii care 

implică punerea la dispoziție atipică de personal. 

Italia susține că introducerea măsurii de derogare este necesară pentru a lupta împotriva 

fraudei care apare în sectorul punerii la dispoziție atipice de personal. Conform cererii, 

modelul de fraudă implică mai mulți participanți, și anume furnizorii de personal, care sunt 

societăți cooperative ale producătorilor și lucrătorilor, și clienții – de obicei întreprinderi 

recunoscute care subcontractează forța de muncă de care au nevoie pentru ași desfășura 

activitățile. 

Atunci când Comisia primește cereri în conformitate cu articolul 395 din Directiva TVA, 

acestea sunt analizate pentru a se verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de bază pentru 

acordarea unei derogări, și anume dacă măsura specifică propusă simplifică procedurile 
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pentru persoanele impozabile și/sau administrația fiscală sau dacă propunerea previne 

anumite tipuri de evaziune fiscală sau de evitare a obligațiilor fiscale. 

În acest context, Comisia Europeană a adoptat întotdeauna o abordare prudentă, restrictivă, 

pentru a se asigura că derogările nu subminează funcționarea sistemului general al TVA, că 

ele au un domeniu de aplicare limitat și că sunt necesare și proporționate. 

În ceea ce privește prima componentă a fraudei, TVA-ul neplătit de întreprinderile care 

asigură puneri la dispoziție atipice de personal, aceasta este o problemă care ar trebui 

tratată prin măsuri convenționale precum inspecții de rutină și audituri. În această privință, 

facturarea electronică generalizată obligatorie ar trebui să fie un instrument extrem de util 

pentru detectarea timpurie a acestei fraude în vederea combaterii sale. 

Prin urmare, măsura solicitată de Italia nu pare să aibă o sferă de aplicare limitată, nici să fie 

necesară și proporționată pentru a combate situația specifică de fraudă legată de punerea la 

dispoziție atipică de personal. Ar fi recomandabil să se analizeze mai întâi rezultatele 

măsurilor implementate în legătură cu impozitele directe și cu compensarea creditelor, 

împreună cu utilizarea facturării electronice și a măsurilor de control obligatorii referitoare 

la acest sector. 

Pe baza elementelor expuse mai sus, Comisia Europeană se opune cererii prezentate de 

Italia. 

 

II. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Poluarea atmosferică: Majoritatea statelor membre ale UE nu sunt în grafic, 

pentru reducerea, până în 2030, a poluării  atmosferice şi a impactului acesteia 

asupra sănătăţii 

În urma evaluării primelor programe de măsuri adoptate de statele membre pentru 

controlarea emisiilor atmosferice, se constată că este necesară îmbunătăţirea punerii în 

aplicare a noilor norme europene privind aerul curat. Statele membre trebuie să îşi 

intensifice eforturile în toate sectoarele pentru a se asigura că cetăţenii lor pot respira un 

aer curat, prevenind astfel afecţiunile respiratorii şi decesul prematur provocate de aerul 

poluat. 

Comisarul UE pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: 

„Acest raport transmite un mesaj clar. În întreaga Europă, prea mulţi cetăţeni sunt încă expuşi 

la riscuri din cauza aerului pe care îl respiră. Avem nevoie de măsuri mai eficace pentru a 

reduce poluarea în numeroase state membre şi pentru a combate emisiile atmosferice în toate 

sectoarele, inclusiv în agricultură, transporturi şi energie. Acum este momentul cel mai propice 

pentru a schimba lucrurile: investiţiile în asigurarea unui aer mai curat sunt investiţii în 

sănătatea cetăţenilor şi în protejarea climei şi reprezintă exact impulsul de care are nevoie 

economia noastră pentru a se redresa. Pe baza acestui raţionament a fost conceput Pactul 

verde european, iar mediul înconjurător are nevoie tocmai de acest tip de logică.” 
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În conformitate cu primul raport al Comisiei de evaluare a punerii în aplicare a 

Directivei privind angajamentele naţionale de reducere a emisiilor (Directiva NEC), 

majoritatea statelor membre riscă să nu îşi respecte angajamentele de reducere a emisiilor 

asumate pentru 2020 sau 2030. Deşi unele state membre aplică bune practici care ar trebui 

să fie o sursă de inspiraţie pentru celelalte state membre, raportul evidenţiază necesitatea 

unor măsuri suplimentare de reducere a poluării atmosferice. Comisia va continua să 

monitorizeze şi să susţină eforturile naţionale în acest sens, prin intermediul unor 

instrumente financiare şi nefinanciare. Sunt necesare eforturi în special în domeniul 

agriculturii pentru a reduce emisiile de amoniac, care reprezintă problema de punere în 

aplicare cea mai frecventă şi cea mai gravă în întreaga UE. 

Punerea în aplicare efectivă a legislaţiei privind aerul curat reprezintă o contribuţie 

esenţială la „un obiectiv ambiţios de reducere a poluării la zero pentru un mediu fără 

substanţe toxice”, anunţat de Comisie în Pactul verde european şi în iniţiativele conexe. 

Trebuie să se consolideze şi să se evalueze în continuare sinergiile cu politicile din domeniul 

climei şi al energiei, inclusiv în conformitate cu abordarea din cadrul Pactului verde 

european. 

Pe lângă acest raport privind punerea în aplicare, Comisia a publicat şi analiza 

realizată de consultanţi cu privire la programele naţionale de control al poluării atmosferice 

şi la proiecţiile de emisii ale fiecărui stat membru, precum şi un raport orizontal la nivelul 

UE în care sunt reunite aceste informaţii. 

 

2. Răspunsul pe plan mondial la coronavirus: BEI şi Comisia se angajează să aloce 

încă 4,9 mld EUR 

 

Summitul pentru strângerea de donaţii „Obiectivul nostru mondial: uniţi pentru 

viitor” organizat la 27 iunie de Comisia Europeană şi Global Citizen a mobilizat 6,15 mld EUR 

suplimentare pentru a contribui la dezvoltarea şi asigurarea unui acces echitabil la 

vaccinuri, teste şi tratamente pentru coronavirus. Fondurile obţinute vor sprijini, de 

asemenea, redresarea economică în regiunile şi comunităţile cele mai fragile din lume. 

Această sumă include un angajament în valoare de 4,9 mld EUR din partea Băncii 

Europene de Investiţii, în parteneriat cu Comisia Europeană, şi un angajament în valoare de 

485 mil EUR din partea statelor membre ale UE. Astfel, angajamentele totale asumate în 

cadrul maratonului donatorilor desfăşurat în contextul răspunsului mondial la criza 

provocată de coronavirus, lansat în 4 mai de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der 

Leyen, se ridică la 15,9 mld EUR. 

40 de guverne au luat parte la summit şi s-au angajat să asigure accesul universal la 

medicamentele pentru coronavirus şi să ajute, într-un mod echitabil şi just, la reconstrucţia 

comunităţilor care au fost afectate grav de pandemie. Ca jalon al solidarităţii mondiale, 

summitul a dus la asumarea de angajamente pentru capacitatea de producţie a peste 250 

milioane de doze de vaccin destinate ţărilor cu venituri medii şi mai mici. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Lumea va fi 

eliberată de această pandemie numai atunci când vaccinurile, testele şi tratamentele vor fi 

disponibile la un preţ accesibil pentru toţi cei care au nevoie de ele. Angajamentele de astăzi şi 

contribuţia Europei ne apropie de realizarea acestui obiectiv global. Europa va contribui pe 

termen lung la aceste eforturi, folosindu-şi toată capacitatea de mobilizare pentru binele 

comun. Avem o alianţă puternică pentru a înfrânge împreună acest virus.” 
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Preşedintele Băncii Europene de Investiţii, Werner Hoyer, a declarat: „Mă bucur să 

anunţ că, în cadrul „Echipei Europa”, parteneriatul strâns dintre BEI şi Comisia Europeană are 

drept rezultat un angajament de 4,9 mld EUR pentru a ajuta ţările vulnerabile să îşi finanţeze 

redresarea în urma pandemiei. BEI rămâne pe deplin angajată în eforturile depuse împreună 

cu „Echipa Europa”, pentru a reduce la minimum impactul devastator al acestei pandemii, în 

special prin furnizarea de finanţare pentru sistemele de sănătate, pentru cercetare şi pentru 

rezilienţă economică în întreaga lume.” 

Hugh Evans, director executiv şi cofondator al organizaţiei Global Citizen, a declarat: 

„Campania «Obiectivul nostru mondial: uniţi pentru viitor» a fost lansată ca răspuns la 

pandemia de COVID-19 şi suntem mândri să ne alăturăm Comisiei Europene şi unui număr de 

peste 40 de guverne din întreaga lume pentru a ne asigura că testele, tratamentele şi 

vaccinurile pentru COVID-19 vor fi puse la dispoziţia tuturor, pretutindeni. Cele 6,9 mld USD 

care au fost angajate astăzi pentru a sprijini comunităţile cele mai sărace şi mai marginalizate 

din lume reprezintă un pas înainte incredibil pentru a ieşi din era COVID-19, dar mai sunt încă 

multe de făcut, deoarece nimeni nu va fi în siguranţă până când nu vom fi cu toţii în siguranţă.” 

Suma de 4,9 mld EUR se adaugă la cele 2 mld EUR care au fost deja angajate de către 

BEI la data de 4 mai. Fondurile vor finanţa redresarea economică, consolidarea sistemelor 

de sănătate şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în toate ţările din afara UE, ca 

parte a răspunsului global al UE pentru combaterea pandemiei („Echipa Europa”). 

Banca Europeană de Investiţii alcătuieşte o rezervă de proiecte de investiţii pentru a 

dezvolta şi a extinde producţia de vaccinuri, teste şi tratamente pentru coronavirus, în 

parteneriat cu Comisia, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Coaliţia pentru inovare în 

domeniul pregătirii în eventualitatea apariţiei unei epidemii (CEPI). Toate aceste eforturi 

sunt completate de acţiunile întreprinse de BEI în domeniul sănătăţii şi al pregătirii pentru 

pandemii atât în interiorul, cât şi în afara. BEI a alcătuit o rezervă de proiecte a căror 

finanţare se ridică la aproximativ 6 mld EUR, cu parteneri din sectorul sănătăţii şi din 

sectorul ştiinţelor vieţii. 

În ultimele săptămâni, BEI a anunţat un nou Memorandum de înţelegere cu OMS, un 

Acord de consultanţă cu CEPI, o colaborare cu Autoritatea pentru Inovare din Israel şi un 

acord de finanţare în valoare de 50 mil EUR cu Pluristem, pentru dezvoltarea de terapii 

împotriva coronavirusului, acordarea de finanţare companiei BioNTech, pentru dezvoltarea 

unui vaccin împotriva coronavirusului şi intensificarea cooperării cu UN-Habitat. 

 

3.  Pactul verde: Comisia, regiunile carbonifere şi alte regiuni cu emisii ridicate de 

dioxid de carbon lansează Platforma europeană pentru o tranziţie justă 

 

Platforma pentru o tranziţie justă va ajuta statele membre să îşi elaboreze planurile 

teritoriale pentru o tranziţie justă şi să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 mld EUR 

al Mecanismului pentru o tranziţie justă. Această platformă online va oferi sprijin tehnic şi 

consiliere părţilor interesate din sectorul public şi privat din regiunile carbonifere şi din alte 

regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon, asigurând un acces facil la informaţii despre 

posibilităţile de finanţare şi surse de asistenţă tehnică. 

Platforma se va asigura că bugetul de 40 mld EUR (în preţurile constante din 2018) 

propus în cadrul Fondului pentru o tranziţie justă este direcţionat către proiectele cele mai 

potrivite şi că nicio regiune nu va fi neglijată. Totodată, platforma va sprijini accesul la 

schema specifică din cadrul InvestEU şi la facilitatea de împrumut pentru sectorul public, 
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care, alături de Fondul pentru o tranziţie justă, constituie cei trei piloni ai Mecanismului 

pentru o tranziţie justă.  

Platforma va oferi: 

- sprijin tehnic şi consiliere statelor membre şi regiunilor, inclusiv în ceea ce priveşte 

operaţionalizarea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă şi construirea unor rezerve 

de proiecte pentru Mecanismul pentru o tranziţie justă; 

- un punct unic de acces pe internet, inclusiv posibilitatea de a contacta Comisia pentru a-i 

adresa întrebări tehnice şi administrative legate de tranziţia justă; 

- un schimb de informaţii, de experienţă şi de cunoştinţe cu regiunile care utilizează intens 

combustibilii fosili şi care au emisii ridicate de dioxid de carbon, cu ajutorul unor baze 

specifice de date cu proiecte şi experţi; 

- un forum pentru dialogul pe tema tranziţiei juste la care să participe părţile interesate de la 

nivel local şi naţional, partenerii sociali, autorităţile publice şi instituţiile UE. 

 

4. Ajutoare de stat: Comisia extinde Cadrul temporar pentru a sprijini în 

continuare întreprinderile mici şi întreprinderile nou-înfiinţate şi pentru a 

încuraja investiţiile private 

 

Comisia Europeană a adoptat o a treia modificare prin care extinde domeniul de 

aplicare al Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, adoptat la 19 martie 2020 

pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Cadrul temporar a fost modificat pentru 

prima dată la 3 aprilie 2020 astfel încât să se ofere mai multe posibilităţi de sprijin public 

pentru cercetarea, testarea şi fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei 

de coronavirus, să se protejeze locurile de muncă şi să se sprijine în continuare economia. La 

8 mai 2020, Comisia a extins a doua oară domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru 

a include măsuri de recapitalizare şi de datorie subordonată. 

Margrethe Vestager, vicepreşedintele executivă responsabilă cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi întreprinderile nou-

înfiinţate au un rol extrem de important în redresarea economică a Uniunii. Acestea au fost 

afectate în mod deosebit de lipsa de lichidităţi provocată de pandemia de coronavirus şi se 

confruntă cu dificultăţi mai mari în ceea ce priveşte accesul la finanţare. Astăzi am extins 

cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să sprijine şi mai mult aceste 

întreprinderi. De asemenea, am introdus condiţii care să ofere stimulente investitorilor privaţi, 

astfel încât aceştia să participe alături de stat în recapitalizări, reducând astfel nevoia de 

ajutor de stat şi riscul de denaturare a concurenţei. În cele din urmă, reamintim că ajutoarele 

de stat nu sunt condiţionate de delocalizarea producţiei sau a unei alte activităţi a 

beneficiarului dintr-o regiune a Uniunii în alta, întrucât piaţa Uniunii este unică şi reprezintă 

cel mai mare atu de care dispunem. Continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre 

pentru a ajuta întreprinderile europene să facă faţă acestei crize şi să revină puternic, 

menţinând în acelaşi timp condiţii de concurenţă echitabile în beneficiul tuturor 

consumatorilor şi întreprinderilor europene.” 

Scopul principal al Cadrului temporar este de a oferi un sprijin specific 

întreprinderilor viabile care au intrat în dificultate financiară ca urmare a pandemiei de 

coronavirus. Prin urmare, societăţile care se aflau deja în dificultate înainte de 31 decembrie 

2019 nu sunt eligibile pentru a primi ajutoare în temeiul cadrului temporar, dar pot 

beneficia de ajutor în temeiul normelor existente privind ajutoarele de stat, în special în 
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temeiul Orientărilor privind salvarea şi restructurarea. Aceste orientări stabilesc condiţii 

clare potrivit cărora aceste societăţi trebuie să stabilească planuri de restructurare solide 

care să le permită să atingă viabilitatea pe termen lung. 

În acelaşi timp, microîntreprinderile şi întreprinderile mici (adică cele cu mai puţin 

de 50 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală şi/sau totalul bilanţului anual mai mic sub 10 

mi EUR) au fost afectate în mod deosebit de lipsa de lichidităţi cauzată de impactul economic 

al actualei pandemii de coronavirus, exacerbând dificultăţile cu care se confruntau în ceea ce 

priveşte laccesul la finanţare în comparaţie cu întreprinderile mai mari. Dacă nu sunt 

remediate, aceste dificultăţi ar putea duce la un număr mare de falimente ale 

microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici, cauzând perturbări grave pentru întreaga 

economie a UE. 

Prin modificările adoptate se extinde cadrul temporar pentru a le permite statelor 

membre să acorde sprijin public în temeiul cadrului temporar tuturor microîntreprinderilor 

şi întreprinderilor mici, chiar dacă acestea se aflau deja în dificultate financiară la 31 

decembrie 2019. 

Sprijinul va fi acordat cu excepţia cazului în care aceste societăţi se află în proceduri 

de insolvenţă, au primit ajutor pentru salvare pe care nu l-au rambursat sau fac obiectul 

unui plan de restructurare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Având în 

vedere dimensiunea redusă a acestui tip de întreprinderi şi implicarea lor restrânsă în 

tranzacţii transfrontaliere, ajutoarele de stat temporare acordate microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici sunt mai puţin susceptibile să denatureze concurenţa pe piaţa internă 

decât ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mai mari. 

Această modificare va spori în mod efectiv posibilităţile de sprijinire a 

întreprinderilor nou-înfiinţate - majoritatea acestora intrând în categoria 

microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici - în special a celor inovatoare, care ar putea 

înregistra pierderi în faza lor de creştere, dar care sunt esenţiale pentru redresarea 

economică a Uniunii. 

Comisia reaminteşte, de asemenea, că toate întreprinderile mici şi mijlocii care la 31 

decembrie 2019 aveau mai puţin de trei ani de existenţă ar putea beneficia deja de măsurile 

de ajutor prevăzute în cadrul temporar, cu condiţia să nu facă obiectul unei proceduri de 

insolvenţă, să nu fi primit ajutor pentru salvare pe care să nu îl fi rambursat sau să nu facă 

obiectul unui plan de restructurare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. 

 

Stimulente pentru participarea investitorilor privaţi la măsurile de ajutor vizând 

recapitalizarea în contextul redresării în urma pandemiei de coronavirus 

Comisia a adaptat, de asemenea, condiţiile aferente măsurilor de recapitalizare în 

temeiul cadrului temporar pentru cazurile în care investitorii privaţi contribuie la majorarea 

capitalului întreprinderilor împreună cu statul. Aceste modificări vor încuraja infuziile de 

capital cu o participare privată semnificativă în întreprinderi, limitându-se astfel nevoia 

finanţării prin intermediul ajutoarelor de stat şi riscul de denaturare a concurenţei. În 

special, dacă statul decide să acorde ajutoare pentru recapitalizare, dar investitorii privaţi 

contribuie în mod semnificativ la creşterea capitalului (în principiu, cu cel puţin 30% din 

noua infuzie de capital) în aceleaşi condiţii ca statul, interdicţia de achiziţionare şi plafonul 

referitor la remunerarea conducerii sunt limitate la trei ani. În plus, interdicţia privind plata 

dividendelor nu li se aplică deţinătorilor de noi acţiuni şi nici deţinătorilor de acţiuni 
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existente, cu condiţia ca aceştia din urmă să reprezinte, în total, mai puţin de 10% din 

societate. 

Astfel, întreprinderile vor fi stimulate să caute contribuţii pentru nevoile lor de 

capital atât pe piaţă, cât şi de la stat, asigurându-se, în acelaşi timp, garanţii pentru a se 

menţine concurenţa efectivă pe piaţa unică. 

În conformitate cu principiul neutralităţii faţă de proprietatea publică sau privată din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, întreprinderile care deţin o participaţie de 

stat existentă vor putea să atragă capital de la acţionarii lor, în mod similar întreprinderilor 

private. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus în ceea ce priveşte participarea 

investitorilor privaţi la majorarea de capital, iar statul este un acţionar existent (adică 

deţinea acţiuni înainte de acordarea ajutorului de recapitalizare) ce investeşte proporţional 

cu participaţia sa existentă, Comisia nu consideră necesară impunerea unor condiţii 

specifice în ceea ce priveşte ieşirea statului. 

 

Protecţia pieţei unice şi asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile 

Prin această modificare, Comisia a clarificat faptul că ajutoarele nu ar trebui să fie 

condiţionate de relocarea activităţii de producţie sau a unei alte activităţi a beneficiarului 

din altă ţară din Spaţiul Economic European (SEE) către teritoriul statului membru care 

acordă ajutorul, întrucât o astfel de condiţie ar fi deosebit de dăunătoare pentru piaţa 

internă. 

 

5. Comisia adoptă un regulament de punere în aplicare care va facilita instalarea 

infrastructurii de reţea 5G de mare capacitate 

Comisia a adoptat, la 30 iunie, Regulamentul de punere în aplicare privind punctele 

de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, sau antenele mici, care sunt 

esenţiale pentru instalarea la timp a reţelelor 5G care oferă o acoperire sporită şi de mare 

capacitate şi viteze mai mari de conectare. 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Reţelele wireless 5G 

reprezintă un pilon al dezvoltării socioeconomice a Europei, deoarece vor permite furnizarea 

de noi servicii în sectorul sănătăţii şi al îngrijirilor medicale, al energiei, al transporturilor, al 

educaţiei şi în multe alte domenii. Importanţa acestora este şi mai evidentă în momentul de 

faţă, întrucât reţelele vor juca un rol esenţial în redresarea noastră în urma crizei provocate de 

coronavirus. Împreună cu statele membre, trebuie să deschidem calea pentru introducerea la 

timp a tehnologiei 5G, fără bariere administrative restrictive, lucru care va aduce cu sine o 

cerere semnificativă din partea industriei noastre şi va amplifica inovarea şi competitivitatea 

la nivel european.” 

„A cincea generaţie” de sisteme de telecomunicaţii, sau 5G, reprezintă una dintre cele 

mai importante părţi componente ale economiei şi societăţii noastre, deoarece sistemele vor 

contribui la optimizarea proceselor de fabricaţie şi vor permite inovaţii în domenii precum 

telemedicina, oraşele inteligente şi gestionarea energiei curate, contribuind şi la realizarea 

de alte progrese. Ca parte a noilor norme UE în domeniul telecomunicaţiilor, care au intrat în 

vigoare în decembrie 2018, şi în urma mai multor consultări publice care au colectat 

feedback din rândul părţilor interesate şi al cetăţenilor, regulamentul menţionează 

caracteristicile fizice şi tehnice ale microcelulelor pentru reţelele 5G. 
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Regulamentul este menit să contribuie la simplificarea şi accelerarea instalării de 

reţele 5G, care ar trebui să fie facilitată printr-un regim de instalare scutit de permise, dar 

care include supravegherea din partea autorităţilor naţionale. În acelaşi timp, punctele de 

acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă ar trebui să garanteze protecţia 

sănătăţii şi siguranţa persoanelor, prin respectarea unor limite stricte de expunere la nivelul 

UE, care, pentru publicul larg, sunt de 50 ori mai mici decât nivelurile care ar avea un 

potenţial efect negativ asupra sănătăţii sugerate de dovezile ştiinţifice obţinute la nivel 

internaţional. Impactul vizual şi estetic al acestora trebuie să fie minim: să fie ori invizibile, 

ori  să fie montate în mod neobstructiv pe structura de sprijin. 

 

6. Coronavirus: Comisia oferă 10 mil EUR pentru promovarea vânzărilor de 

produse agroalimentare afectate de criză 

Comisia a lansat, la 30 iunie, cereri de propuneri suplimentare, pentru a sprijini 

activităţile de promovare ale producătorilor agroalimentari cei mai afectaţi de criza actuală. 

Fondul suplimentar de 10 mil EUR va fi disponibil pentru a stimula vânzările de fructe şi 

legume, de vin, plante vii, produse lactate şi cartofi. Jumătate din această sumă va fi 

destinată activităţilor de promovare desfăşurate în comun de către organizaţii de 

producători din mai multe ţări ale UE, iar cealaltă jumătate, programelor naţionale. În 

ambele cazuri, promovarea poate avea loc fie în interiorul, fie în afara UE, pentru o perioadă 

de un an. Propunerile pot fi înregistrate până la 27 august 2020. 

Criza de coronavirus a avut un impact semnificativ asupra multor sectoare 

agroalimentare din UE, în principal din cauza schimbărilor rapide în ceea ce priveşte cererea 

şi a închiderii restaurantelor, barurilor şi cafenelelor din întreaga UE. Cererile de propuneri 

vin în completarea altor măsuri excepţionale adoptate recent pentru a sprijini anumite 

tipuri de sectoare agroalimentare. Este pentru prima dată când Comisia utilizează 

promovarea ca instrument de reacţie la un caz de perturbare gravă a pieţei. 

 

7. Înţelegerea şi combaterea dezinformării: solicitare de 9 mil EUR a Comisiei 

pentru centre naţionale de verificare a informaţiilor 

 

Comisia a lansat o cerere de propuneri în valoare de 9 mil EUR, pentru a-şi consolida 

sprijinul acordat verificatorilor veridicităţii informaţiilor şi cercetătorilor, aşa cum este 

prevăzut în recenta Comunicare comună, pentru consolidarea acţiunilor împotriva 

dezinformării. 

Aceasta va extinde sfera de acţiune a Observatorului european al mass-mediei 

digitale prin instituirea unor centre naţionale de verificare a informaţiilor. Aceste platforme 

vor analiza campaniile de dezinformare şi impactul acestora asupra societăţii, vor promova 

educaţia în domeniul mass-mediei şi vor monitoriza politicile platformelor online. 

 

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: „Avem nevoie 

de o societate rezilientă şi critică pentru a lupta împotriva dezinformării. Aceasta este o 

componentă importantă a strategiei noastre şi, în acest scop, trebuie să sprijinim mass-media 

liberă şi independentă, verificatorii veridicităţii informaţiilor şi cercetătorii. Vom face acest 

lucru prin consolidarea Observatorului european al mass-mediei digitale, prin sprijinirea 
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dezvoltării unor centre naţionale de cercetare în acest domeniu, care vor îmbunătăţi 

capacitatea de a înţelege răspândirea dezinformării online.” 

Thierry Breton, comisarul european pentru piaţa internă, a adăugat: „Salut lansarea 

acestui apel pentru a înfiinţa centre naţionale de verificare a informaţiilor pentru a sprijini şi a 

extinde activitatea Observatorului european al mass-mediei digitale. Informaţiile false şi 

înşelătoare variază de la un stat membru la altul. De aceea, sunt necesare fonduri UE care să 

contribuie la combaterea informaţiilor false nu numai la nivelul UE, ci şi la nivel naţional.” 

Observatorul şi-a început activitatea la 1 iunie 2020 şi susţine crearea şi dezvoltarea 

unei comunităţi multidisciplinare formate din verificatori ai veridicităţii informaţiilor, 

cercetători din mediul academic şi alte părţi interesate ce dispun de expertiză în domeniul 

dezinformării online. Ca atare, acesta contribuie la o mai bună înţelegere a actorilor 

relevanţi şi a dinamicii dezinformării, precum şi a impactului acestora asupra societăţii. 

Această a doua fază a proiectului este parte a programului de finanţare al Mecanismului 

pentru interconectarea Europei. 

 

8. Coronavirus: aproape 1 500 de inovatori răspund iniţiativei de răspuns la criză a 

Institutului European de Inovare şi Tehnologie 

Aproape 1 500 de inovatori din 42 de ţări (inclusiv cele 27 de state membre ale UE) s-

au înscris în iniţiativa de răspuns la criză, în valoare de 60 mil EUR, a Institutului European 

de Inovare şi Tehnologie (EIT), lansată în data de 14 mai pentru a combate criza de COVID-

19. Consiliul de conducere al EIT aprobat finanţarea celor opt Comunităţi de cunoaştere şi 

inovare (KIC), care acum se vor asigura că sprijinul va ajunge rapid la solicitanţii selectaţi. 

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel, a 

declarat: „Această acţiune a EIT face parte din răspunsul global/cuprinzător al UE la criza de 

COVID-19, incluzând un sprijin substanţial pentru inovare. Mă bucur să văd mobilizarea 

eficientă a tuturor instrumentelor UE pe care le avem la dispoziţie. Datorită finanţării EIT, sute 

de inovatori şi companii vor avea posibilitatea de a participa la efortul colectiv depus pentru a 

depăşi această criză şi a ne reconstrui durabil economia.” 

60% din fondurile EIT pentru răspuns la criză vor fi acordate unor întreprinderi nou-

înfiinţate, întreprinderi cu creştere rapidă şi IMM-uri deosebit de inovatoare, ca parte a 

„Instrumentului de susţinere a riscurilor”, iar  40% unor proiecte inovatoare din cadrul 

„Proiectelor de răspuns la pandemie”. Toate activităţile de răspuns la criză ale EIT vor fi 

finalizate până la sfârşitul anului 2020. În săptămânile următoare se vor publica mai multe 

detalii despre proiectele care vor fi finanţate. Mai multe informaţii sunt disponibile în 

comunicatul de presă al EIT. 

 

9. Comisia prezintă Agenda pentru competenţe în Europa în vederea obţinerii unei 

competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a rezilienţei 

Comisia a prezentat Agenda pentru competenţe în Europa, în vederea obţinerii unei 

competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a rezilienţei. Aceasta stabileşte obiective 

cantitative ambiţioase în ceea ce priveşte perfecţionarea competenţelor (îmbunătăţirea 

competenţelor existente) şi recalificarea (formarea de noi competenţe) care trebuie 

realizate în următorii 5 ani. Cele 12 acţiuni ale sale se axează pe competenţe pentru locuri de 

muncă prin crearea de parteneriate cu statele membre, cu întreprinderile şi cu partenerii 
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sociali în vederea cooperării pentru schimbare, oferind cetăţenilor posibilitatea de învăţare 

pe tot parcursul vieţii şi utilizând bugetul UE ca un catalizator pentru a debloca investiţiile 

publice şi private în competenţele persoanelor. 

Se vizează să se asigure că dreptul la formare şi la învăţare pe tot parcursul vieţii, 

consacrat în Pilonul european al drepturilor sociale, devine o realitate în întreaga Europă, de 

la oraşe la zone rurale şi zone îndepărtate, în beneficiul tuturor. Comisia plasează 

competenţele în centrul agendei politice a UE, direcţionând investiţiile către cetăţeni şi 

competenţele acestora pentru o redresare durabilă după pandemia de coronavirus. 

Întreprinderile au nevoie de lucrători cu competenţele necesare pentru a stăpâni dubla 

tranziţie verde şi digitală, iar persoanele trebuie să poată beneficia de o educaţie şi o 

formare corespunzătoare pentru a prospera în viaţă. 

Margaritis Schinas, vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă 

european, a declarat: „Această criză fără precedent necesită un răspuns fără precedent. Unul 

care ne va servi astăzi şi timp de mai mulţi ani de acum încolo. Astăzi, Comisia Europeană 

invită statele membre ale UE să investească în competenţe. Mldle de fonduri europene propuse 

în Planul de redresare al UE şi în viitorul buget al UE pe termen lung oferă o ocazie unică de a 

face acest lucru. Ştim deja că, datorită competenţelor, cetăţenii şi economiile noastre pot să 

prospere. Este timpul să ne unim forţele şi să demarăm o revoluţie a competenţelor, fără a lăsa 

însă pe nimeni în urmă”. 

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, a declarat: 

„Calificarea forţei de muncă constituie unul dintre răspunsurile noastre centrale la redresarea 

economică, iar punerea la dispoziţia cetăţenilor a unei posibilităţi de a construi seturile de 

competenţe de care au nevoie este esenţială pentru pregătirea dublei tranziţii verzi şi digitale. 

Acest lucru le oferă tuturor posibilitatea de a beneficia de noi oportunităţi pe o piaţă a forţei 

de muncă cu evoluţie rapidă ”. 

 

Competenţe pentru locuri de muncă într-o economie verde şi digitală 

Dubla tranziţie verde şi digitală, însoţită de tendinţele demografice, a transformat 

modul în care trăim, lucrăm şi interacţionăm. Dorim să ne asigurăm că oamenii dispun de 

competenţele necesare pentru a prospera. Pandemia de coronavirus a accelerat această 

dublă tranziţie şi a adus noi provocări în materie de carieră pentru numeroşi europeni. În 

urma crizei, mulţi europeni vor trebui să se recalifice sau să îşi îmbunătăţească 

competenţele existente pentru a se adapta la schimbările de pe piaţa forţei de muncă. 

Agenda pentru competenţe are ca scop îmbunătăţirea relevanţei competenţelor în UE, în 

vederea consolidării competitivităţii durabile, a asigurării echităţii sociale şi a construirii 

rezilienţei noastre. Acest lucru se realizează prin intermediul a 12 „acţiuni”. 

- un pact pentru competenţe; 

- consolidarea informaţiilor privind competenţele; 

- sprijin din partea UE pentru acţiuni naţionale strategice de sporire a nivelului de 

competenţe; 

- propunere de Recomandare a Consiliului privind educaţia şi formarea profesională pentru 

competitivitate durabilă, echitate socială şi rezilienţă; 

- implementarea iniţiativei privind universităţile europene; 

- competenţe care să vină în sprijinul dublei tranziţii verde şi digitală; 

- creşterea numărului de absolvenţi din domeniile STIM şi promovarea competenţelor 

antreprenoriale şi transversale; 
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- abilităţi de viaţă; 

- iniţiativa privind conturile personale de învăţare pe tot parcursul vieţii; 

- o abordare europeană pentru micro-certificate; 

- noua platformă Europass; 

- îmbunătăţirea cadrului propice pentru deblocarea investiţiilor private şi a investiţiilor 

făcute de statele membre în competenţe. 

 

Noua platformă Europass este prima acţiune implementată a Agendei pentru 

competenţe. Disponibilă în 29 de limbi, oferă orientări pentru elaborarea CV-ului, sugerează 

locuri de muncă şi oportunităţi de învăţare adaptate, furnizează informaţii privind curentele 

în materie de competenţe. 

Totodată, Comisia adoptă Propunerea sa de recomandare a Consiliului privind 

educaţia şi formarea profesională. 

Ca parte a noii sale politici în materie de competenţe, Comisia a stabilit obiective 

ambiţioase pentru următorii cinci ani. Acestea se bazează pe indicatori existenţi, care vor 

permite monitorizarea anuală a progreselor prin intermediul semestrului european. În 

această etapă, nu există indicatori cantitativi privind competenţele ecologice, aşadar Comisia 

va elabora altele noi. 

Aceasta înseamnă că, până în 2025, numărul de activităţi de formare pentru adulţi ar 

trebui să se ridice la 540 de milioane, inclusiv 60 de milioane de activităţi pentru adulţii slab 

calificaţi şi 40 de milioane pentru şomeri. Numărul adulţilor cu competenţe digitale de bază 

ar trebui să crească la 230 de milioane. 

 

Deblocarea investiţiilor în competenţele persoanelor 

Pentru a pune în aplicare acţiunile şi pentru a îndeplini obiectivele Agendei pentru 

competenţe, UE va avea nevoie de investiţii publice şi private suplimentare în competenţe în 

valoare de aproximativ 48 mld EUR pe an. Propunerea Comisiei pentru NextGenerationEU 

asigură resurse semnificative ca parte a unei iniţiative bugetare majore de abordare a 

consecinţelor economice şi sociale ale crizei. 

 

Fondurile UE pot acţiona ca un catalizator pentru investiţii în competenţele 

persoanelor. În contextul Planului de redresare al UE sunt propuse resurse financiare fără 

precedent pentru a sprijini o redresare durabilă, iar investiţiile în competenţe ar trebui să se 

afle în centrul acestor eforturi. În perioada 2021-2027, instrumente ale UE, cum ar fi Fondul 

social european Plus, cu un buget propus de 86 mld EUR, Erasmus, cu un buget propus de 26 

mld EUR, precum şi componenta pentru investiţii şi competenţe sociale a InvestEU, cu un 

buget propus de 3,6 mld EUR pot fi mobilizate pentru a ajuta persoanele să dobândească 

competenţe mai bune sau noi. Noul program Europa digitală, cu un buget propus de 9,2 mld 

EUR, va investi în dezvoltarea competenţelor digitale avansate în domeniul tehnologiilor de 

bază. Mai mult, facilitatea pentru redresare şi rezilienţă, alimentată cu 560 mld EUR sub 

formă de granturi şi împrumuturi, oferă statelor membre numeroase posibilităţi de a finanţa 

iniţiativele de perfecţionare şi recalificare, prin intermediul punerii în aplicare a reformelor 

adecvate. 

 

10. UE lansează o cerere de propuneri în valoare de 10,5 mil EUR pentru proiecte în 

domeniul securităţii cibernetice 
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Comisia a lansat o nouă cerere de propuneri, în valoare de 10,5 mil EUR, prin 

intermediul programului intitulat Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), pentru 

proiecte care să contribuie la consolidarea capacităţilor de securitate cibernetică ale Europei 

şi a cooperării între statele membre în această privinţă. În special, proiectele vor acoperi 

diverse domenii precum răspunsul coordonat la incidentele de securitate cibernetică, 

certificarea în materie de securitate cibernetică, consolidarea capacităţilor şi cooperarea 

instituţională în materie de securitate cibernetică, precum şi cooperarea dintre sectorul 

public şi cel privat. 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Sprijinirea proiectelor 

concrete în domeniul securităţii cibernetice contribuie la promovarea tehnologiilor şi a 

soluţiilor inovatoare în mod punctual. Cererea de propuneri lansată astăzi va contribui la 

consolidarea rezilienţei noastre faţă de ameninţările cibernetice, în conformitate cu ambiţiile 

noastre digitale pentru Europa şi cu strategia noastră globală care cuprinde Regulamentul 

privind securitatea cibernetică, Directiva privind securitatea reţelelor şi a sistemelor 

informatice (NIS) şi recomandările cuprinse în Planul de acţiune cibernetică”. 

 

11. BERD şi BEI pun la dispoziţia fermierilor români fonduri noi în valoare de 12,5 

mil EUR 

 

Fermierii din România vor beneficia de acces îmbunătăţit la finanţare prin 

intermediul  noilor fonduri oferite Agricover Credit IFN de către Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investitii  (BEI). 

Agricover Credit IFN finanţează sectorul agricol şi zootehnic şi lucrează cu peste 15% 

din totalul fermierilor performanţi din România. Este o subsidiară  a Agricover Holding S.A., 

care oferă servicii  de Agri-Finance printr-un model de business puternic integrat şi original, 

centrat pe satisfacerea nevoilor esenţiale ale fermierilor. 

BERD, acţionar al Agricover Holding S.A., acordă o finanţare adiţională de 5 mil EUR, 

crescând finanţarea către companie la 20 mil EUR. BEI acordă o primă tranşă de 7,5 mil EUR 

dintr-o sumă totală de împrumut aprobată de 15 mil EUR. Aceste fonduri sunt puse la 

dispoziţia Agricover Credit IFN suplimentar împrumutului în valoare de 20 mil EUR,  

anterior acordat. Finanţarea BEI este garantată de către Fondul European pentru Investiţii 

Strategice (FEIS). 

Noile fonduri vor permite Agricover Credit IFN să îşi extindă finanţarea către 

agricultură şi să ajute fermierii  afectaţi de impactul  economic generat de pandemia COVID-

19, 

Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a declarat: „Pentru a depăşi 

consecinţele economice ale pandemiei provocate de coronavirus trebuie să promovăm în 

continuare solidaritatea europeană. În colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii, Comisia este mândră să sprijine acest acord de 

finanţare cu Agricover Credit, care vizează protejarea fermierilor din România.” 

Mark Davis, Director regional BERD pentru România şi Bulgaria, a declarat: 

„Producătorii agricoli din România au fost afectaţi de perturbări în ceea ce priveşte cererea, 

lanţurile de aprovizionare şi exporturile, confruntându-se în acelaşi timp cu o incertitudine 

crescută în sezonul de recoltă 2020. Acordarea de finanţări agricole suplimentare va ajuta 

fermierii să depăşească aceste provocări, în beneficiul comunităţilor rurale şi al industriei de 

bază pe perioada Covid-19 şi ulterior”. 
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Vicepreşedintele BEI, Andrew McDowell, a comentat: „A doua noastră colaborare cu 

Agricover, cu sprijinul FEIS, va asigura continuitatea împrumuturilor pe termen mediu 

accesibile IMM-urilor care operează în sectorul agricol, inclusiv fermierilor tineri. 

Desfăşurarea eficientă a primei operaţiuni cu Agricover a oferit investiţii necesare pentru 

îmbunătăţirea productivităţii şi dezvoltarea economică în zonele rurale pentru creşterea 

competitivităţii şi generarea de locuri de muncă, precum şi pentru coeziune. Această finanţare 

suplimentară va oferi sprijinul necesar regiunilor din mediul rural al României pentru a face 

faţă mai bine consecinţelor actualei crize Covid-19 ”. 

„Prin această finanţare suplimentară din partea BERD şi BEI, Agricover Credit va 

continua să ofere sprijin financiar specializat, fără întreruperi, încurajând un mediu sigur şi 

performant pentru toţi partenerii noştri fermieri. Suntem onoraţi şi încântaţi să vedem că cele 

mai importante instituţii financiare internaţionale au încredere în modelul nostru de afaceri şi 

în capacitatea noastră dovedită de a opera, în ciuda provocărilor existente în piaţă”, a declarat 

Robert Rekkers, director general, Agricover Credit IFN. 

 

12. Mărci: Comisia decide să trimită România în faţa Curţii de Justiţie, pentru 

netranspunerea Directivei privind mărcile în legislaţia naţională 

 

Comisia a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie, solicitând sancţiuni 

financiare, ca urmare a faptului că nu a comunicat măsurile de transpunere în legislaţia 

naţională a Directivei privind mărcile (Directiva (UE) 2015/2436). România este singurul 

stat membru care nu a comunicat încă măsurile de transpunere a directivei. 

Directiva privind mărcile constituie un pas important în modernizarea şi 

armonizarea în continuare a legislaţiei UE privind mărcile. Aceasta aduce o serie de 

modificări semnificative, inclusiv o definiţie revizuită a mărcii, adaptată la era digitală; noi 

motive care împiedică înregistrarea mărcilor; noi norme privind mărfurile contrafăcute în 

tranzit, precum şi noi dispoziţii de armonizare a procedurilor privind mărcile în toate statele 

membre ale UE. 

Statele membre au fost obligate să transpună directiva în legislaţia naţională până la 

14 ianuarie 2019. României i s-a transmis un aviz motivat, iar aceasta a avut la dispoziţie un 

termen pentru a răspunde. Totuşi, în pofida faptului că i s-a acordat o prelungire a 

termenului de răspuns la avizul motivat, România nu a comunicat măsurile de transpunere. 

Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz. 

 

13. Planul de investiţii pentru Europa a depăşit deja obiectivul de investiţii de 500 

mld EUR 

 

Comisia Europeană şi Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi-au îndeplinit 

angajamentul de a mobiliza investiţii suplimentare în valoare de 500 EUR în cadrul Planului 

de investiţii pentru Europa. Au fost aprobate aproximativ 1,400 de operaţiuni în cadrul 

Fondului european pentru investiţii strategice  (FEIS), cu ajutorul unei garanţii bugetare din 

partea Uniunii Europene şi cu resursele proprii ale Grupului BEI. Se preconizează că aceste 

operaţiuni vor atrage investiţii suplimentare de circa 514 mld EUR în toate ţările din UE, în 

beneficiul a aproximativ 1,4 milioane de întreprinderi mici şi mijlocii. În 2017, Consiliul şi 

Parlamentul au convenit să extindă domeniul de aplicare şi dimensiunea FEIS cu scopul de a 
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mobiliza 500 mld EUR, până la finele anului 2020. Aceşti bani urmau să remedieze deficitul 

de investiţii lăsat de criza financiară şi economică din 2007-2008. 

În ultimii ani şi, în special, după izbucnirea epidemiei de COVID-19, FEIS a fost 

redirecţionat: el a servit drept sursă de inspiraţie pentru noul program de investiţii al 

Comisiei pe perioada 2021-2027, programul InvestEU şi contribuie de pe acum la Iniţiativa 

pentru investiţii ca reacţie la coronavirus. FEIS va juca totodată un rol important în pachetul 

de măsuri NextGenerationEU, menite să refacă economia europeană după şocul provocat de 

COVID-19. Mai exact, aportul FEIS va consta în completarea fondurilor pentru Instrumentul 

de sprijin pentru solvabilitate, care urmăreşte să prevină cazurile de insolvenţă în rândul 

societăţilor europene. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Planul de investiţii 

pentru Europa s-a dovedit a fi o reuşită. De-a lungul ultimilor cinci ani, a ajutat sute de mii de 

întreprinderi şi proiecte să beneficieze de finanţare, contribuind la atingerea obiectivelor 

noastre îndrăzneţe de a face Europa mai ecologică, mai inovatoare şi mai echitabilă. Vom 

continua pe această cale cu ajutorul NextGenerationEU.” 

Preşedintele Grupului Băncii Europene de Investiţii, Werner Hoyer, a declarat: „FEIS 

poate servi drept model acţiunilor întreprinse ca răspuns la pandemia de COVID-19. Faptul că 

am depăşit cifra globală de 500 mld EUR pentru investiţii înainte de termenul propus este o 

dovadă a puterii pe care o are parteneriatul. Pentru BEI a fost un privilegiu şi o provocare să 

pună în aplicare pilonul financiar al Planului de investiţii pentru Europa al Comisiei. Reuşita pe 

acest plan se datorează şi cooperării excelente dintre bancă şi instituţiile europene şi 

naţionale. Succesul acestei iniţiative arată ce poate realiza Europa dacă are instrumentele 

potrivite: continentul nostru a devenit mai social, mai ecologic, mai inovator şi mai competitiv. 

Nu numai că putem să valorificăm experienţa pe care am dobândit-o pentru a depăşi criza 

actuală, ci ar trebui să o şi facem, pentru că ne va ajuta să conturăm o Europă cu care să ne 

mândrim cu toţii.” 

FEIS permite Grupului BEI să finanţeze operaţiuni care sunt mai riscante decât media 

investiţiilor sale. Proiectele susţinute de FEIS sunt adesea puternic inovatoare, fiind realizate 

de întreprinderi mici, fără istoric de creditare, sau grupează necesităţi de infrastructură mai 

mici în funcţie de sector sau de geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obligat Grupul 

BEI să creeze noi produse de finanţare, de exemplu, împrumuturi riscante  cu caracteristici 

de aport de capitaluri proprii sau platforme de investiţii. Toate acestea au produs o 

transformare în profunzime a băncii şi au revoluţionat modul în care Europa îşi finanţează 

priorităţile. 

Este important de subliniat că FEIS permite BEI să aprobe un număr mai mare de 

proiecte decât ar fi putut s-o facă fără sprijinul garanţiei bugetare a UE, dar şi să ajungă la 

noi clienţi: trei din patru beneficiari ai sprijinului FEIS sunt clienţi noi pentru bancă, ceea ce 

dovedeşte valoarea adăugată a operaţiunilor FEIS. 

Graţie sprijinului FEIS, BEI şi Fondul european de investiţii  (FEI), filiala sa 

însărcinată cu finanţarea întreprinderilor mici, au finanţat sute de mii de IMM-uri dintr-o 

mare varietate de sectoare din toate ţările UE, de la agricultura durabilă în Belgia, la 

tehnologii medicale inovatoare în Spania şi companii din sectorul eficienţei energetice în 

Lituania. 

 

Impactul economic: locuri de muncă şi creştere economică 
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Impactul iniţiativei este foarte mare. Potrivit rezultatelor din decembrie 2019, 

departamentul economic al BEI şi Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei estimează 

că operaţiunile FEIS au sprijinit aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă, cifră care se 

preconizează că va creşte la 1,8 milioane de locuri de muncă până în 2022 în raport cu 

scenariul de referinţă. În plus, calculele arată că această iniţiativă a generat o majorare a 

PIB-ului UE cu 1,3% şi se estimează că, până în 2022, creşterea va fi de 1,9% . La începutul 

acestui an, 60% din capitalul mobilizat provenea din resurse private, ceea ce înseamnă că 

FEIS şi-a îndeplinit şi obiectivul de a mobiliza investiţii private.  

Raportat la dimensiunea economiei, iniţiativa a avut cel mai mare efect în ţările cel 

mai puternic lovite de criza din 2007-2008, adică în Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia 

şi Spania. Deşi impactul investiţiilor directe este deosebit de mare în aceste ţări, calculele 

arată că regiunile care vor beneficia cel mai probabil de efectele pe termen lung ale acestora 

sunt cele vizate de obiectivele de coeziune (în principal ţările din Europa de Est). Aceste 

calcule corespund activităţilor efective de finanţare din FEIS: în topul ţărilor în funcţie de 

investiţiile generate de FEIS în raport cu PIB-ul sunt Bulgaria, Grecia, Portugalia, Estonia şi 

Spania. 

Raportul BEI referitor la FEIS pe anul 2019 enumeră o serie de rezultate concrete ale 

iniţiativei. Datorită FEIS: 

- aproximativ 20 de milioane de noi gospodării au acces la bandă largă de mare viteză 

- au fost construite sau renovate circa 540 000 de locuinţe sociale şi locuinţe accesibile ca 

preţ 

- 22 milioane de europeni beneficiază de servicii de asistenţă medicală îmbunătăţite 

- aproximativ 400 de milioane de călătorii/an vor beneficia de o infrastructură de transport 

nouă sau modernizată; 

- au fost alimentate cu energie din surse regenerabile 13,4 milioane de gospodării. 

 

14. Ajutor de stat: Comisia aprobă o schemă în valoare de 800 mil EUR destinată 

României, pentru a sprijini companiile afectate de pandemia de coronavirus 

 

Comisia Europeană a aprobat o schemă în valoare de 4 mld RON (aproximativ 800 

mil EUR) pentru a sprijini companiile din România afectate de pandemia de coronavirus. 

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. În cadrul 

acestui sistem, sprijinul public va lua forma unor împrumuturi subvenţionate şi a unor 

garanţii de stat pentru împrumuturi. 

Măsurile vor fi gestionate de către ramura de dezvoltare a Băncii de Export Import a 

României, EximBank, care va acţiona în numele statului român şi total  independent de 

activităţile comerciale ale Eximbank. Sistemul va fi deschis întreprinderilor mici şi mijlocii 

(IMM-uri) cu o cifră de afaceri care a depăşit 20 milioane RON (aproximativ 4 mil EUR) în 

2019, precum şi întreprinderilor mari. Măsurile vizează îmbunătăţirea accesului la finanţare 

pentru aceste întreprinderi, ceea ce le va permite să îşi continue activităţile în timpul 

pandemiei de coronavirus şi după aceasta. 

Comisia a constatat că măsurile cu privire la România sunt în conformitate cu 

condiţiile stabilite în Cadrul temporar. Mai precis, pentru ambele măsuri: (i) scadenţa 

împrumuturilor este limitată la şase ani, (ii) valoarea împrumuturilor corespunde nivelului 

prevăzut în Cadrul temporar în ceea ce priveşte nevoile de lichidităţi ale beneficiarilor, (iii) 

împrumuturile se referă la nevoile în materie de capital circulant şi de investiţii şi (iv) 
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autorităţile române au instituit garanţii pentru a se asigura că ajutorul este efectiv transferat 

către beneficiarii finali, de exemplu solicitând băncilor finanţatoare să menţină sau să 

amelioreze condiţiile împrumuturilor eligibile pentru garanţie. 

Comisia a concluzionat că măsurile sunt necesare, adecvate şi proporţionale pentru a 

remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 

alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în Cadrul temporar. Pe această 

bază, Comisia a aprobat măsurile în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. 

 

15. România: proceduri de infringement în domeniul mediului privind exploatarea 

forestieră ilegală, calitatea aerului şi protejarea reţelelor Natura 2000 

 

Natură: Comisia solicită României să combată exploatarea forestieră ilegală şi să protejeze 

mai bine pădurile aflate pe siturile Natura 2000 de pe teritoriul său 

Comisia îndeamnă insistent România să pună în aplicare în mod corespunzător 

Regulamentul UE privind lemnul (Regulamentul (UE) nr. 995/2010), care interzice 

producerea şi introducerea pe piaţa UE a produselor obţinute din buşteni recoltaţi în mod 

ilegal. Autorităţile naţionale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii şi să aplice 

sancţiuni corespunzătoare. Inconsecvenţele din legislaţia naţională nu permit autorităţilor 

române să verifice cantităţi mari de lemn recoltat ilegal.  

În plus, Comisia a constatat că autorităţile române gestionează pădurile, inclusiv prin 

autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor 

protejate, după cum se prevede în Directiva privind habitatele şi în Directiva privind 

evaluarea strategică de mediu. De asemenea, există deficienţe în ceea ce priveşte accesul 

publicului la informaţiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor.  

Comisia a constatat, de asemenea, că unele habitate forestiere protejate au dispărut 

din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei privind 

habitatele şi a Directivei privind păsările. După ce a analizat în detaliu argumentele 

prezentate de România în urma unei scrisori de punere în întârziere trimise în februarie 

2020, Comisia a ajuns la concluzia că problemele de la faţa locului nu au fost soluţionate. 

Prin urmare, Comisia emite în prezent un aviz motivat. Dacă România nu ia măsuri în 

termen de o lună, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în legătură cu 

acest caz. 

 

Natură: Comisia solicită României şi Spaniei să ia măsurile necesare pentru a-şi proteja şi a-

şi gestiona reţelele Natura 2000 

Comisia solicită României şi Spaniei să ia măsuri pentru a-şi proteja şi a-şi gestiona 

reţelele Natura 2000, respectând astfel obligaţiile care le revin în temeiul Directivei privind 

habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului). În temeiul acestei directive, statele membre 

au obligaţia de a propune situri UE de importanţă comunitară (SIC), care să fie apoi adăugate 

pe listele biogeografice ale UE.  

În termen de şase ani de la includerea pe listă, statele membre trebuie să stabilească 

obiective şi măsuri de conservare pentru a menţine sau a readuce speciile şi habitatele 

protejate la un stadiu corespunzător de conservare, desemnând respectivele SIC drept arii 

speciale de conservare (ASC). Aceste cerinţe sunt esenţiale pentru protecţia biodiversităţii în 

întreaga UE. România nu a desemnat până în prezent arii speciale de conservare şi nu a 
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stabilit, în general şi în mod sistematic, obiective şi măsuri de conservare detaliate specifice 

fiecărui sit.  

În cazul Spaniei, Comisia solicită finalizarea desemnării ca arii speciale de conservare 

(ASC) a tuturor siturilor de importanţă comunitară (SIC) din regiunile alpine, atlantice şi 

mediteraneene, precum şi adoptarea de obiective şi măsuri de conservare detaliate specifice 

fiecărui sit pentru o parte a acestor arii speciale de conservare pentru care nu s-au stabilit 

încă astfel de obiective şi măsuri. Termenul-limită pentru finalizarea acestor etape în cazul a 

1 278 de situri din regiunile alpine, atlantice şi mediteraneene din Spania a expirat de mult. 

Prin urmare, Comisia a emis o scrisoare de punere în întârziere în 2015. Până în prezent, 

Spania nu a desemnat încă drept arii speciale de conservare 345 de situri, adică peste un 

sfert din cele 1 278 de situri de interes comunitar.  

În plus, Comisia este de părere că, în 12 comunităţi autonome şi la nivel central, a 

existat o practică generală şi persistentă de a nu stabili obiective de conservare suficient de 

detaliate şi cuantificate şi nici măsurile de conservare necesare. Prin urmare, Comisia a decis 

să trimită o scrisoare de punere în întârziere României, acordându-i un termen de trei luni 

pentru a remedia situaţia, şi o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Spaniei, care 

are, la rândul său, două luni la dispoziţie pentru a remedia situaţia. În caz contrar, Comisia 

poate decide să trimită un aviz motivat. 

 

Calitatea aerului: Comisia solicită României să pună în aplicare integral normele UE privind 

autorizaţiile pentru instalaţiile industriale 

 

Comisia solicită României să îmbunătăţească punerea în aplicare, pe teritoriul său, a 

normelor UE privind autorizaţiile pentru instalaţiile industriale. România permite 

instalaţiilor industriale să funcţioneze fără autorizaţiile necesare care stabilesc condiţiile de 

funcţionare în conformitate cu legislaţia UE. Activităţile industriale au un impact 

semnificativ asupra mediului în care se desfăşoară. Directiva 2010/75/CE privind emisiile 

industriale are ca scop să prevină şi să reducă emisiile industriale nocive de pe teritoriul UE, 

promovând în acelaşi timp utilizarea unor tehnici care reduc emisiile poluante şi care sunt 

eficiente din punct de vedere energetic şi din punctul de vedere al utilizării resurselor.  

Deşi s-au înregistrat unele progrese după trimiterea de către Comisie a unei scrisori 

de punere în întârziere, trei instalaţii continuă să funcţioneze fără să respecte cerinţele din 

directivă. În plus, două instalaţii mari de ardere care au făcut iniţial parte din planul naţional 

de tranziţie al României, dar care au fost de atunci retrase, nu respectă valorile-limită de 

emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot şi praf. Prin urmare, Comisia trimite 

în prezent un aviz motivat. România are la dispoziţie trei luni pentru a adopta şi a comunica 

toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea deplină şi corectă a directivei; în caz 

contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz. 

 

16. Siguranţa alimentară: Comisia îndeamnă insistent România să aplice în mod 

corect normele UE privind normele de igienă aplicabile produselor alimentare 

 

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere 

referitoare la excluderea furnizării anumitor produse de origine animală din domeniul de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind normele specifice de igienă care se 

aplică alimentelor de origine animală, care sunt, în consecinţă, reglementate de legislaţia 
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naţională, fără a se respecta condiţiile de excludere din domeniul de aplicare a 

regulamentului UE. 

Scrisoarea de punere în întârziere se referă, de asemenea, la nerespectarea de către 

România a anumitor dispoziţii din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind legislaţia 

alimentară generală şi din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor 

alimentare. În plus, normele româneşti de igienă alimentară se aplică unor produse care fac 

obiectul liberei circulaţii pe piaţa internă, respectarea lor fiind obligatorie şi conferind o 

prezumţie de conformitate cu obligaţiile impuse de dreptul Uniunii. Prin urmare, normele 

naţionale de igienă alimentară ar fi trebuit să fie notificate în stadiul de proiect, în temeiul 

Directivei 2015/1535 privind reglementările tehnice, pentru a permite Comisiei să evalueze 

compatibilitatea acestora cu legislaţia UE. Nerespectarea obligaţiei de notificare a acestor 

norme constituie o încălcare a obligaţiilor de notificare prevăzute la articolul 5 alineatul (1) 

din Directiva 2015/1535. România are acum la dispoziţie trei luni pentru a lua măsurile 

necesare pentru a se conforma scrisorii de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia 

poate emite un aviz motivat, dacă este cazul. 

 

17. Implicarea pe termen lung a acţionarilor: Comisia îndeamnă insistent şapte state 

membre să notifice măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind 

drepturile acţionarilor 

 

Comisia a decis să trimită avize motivate unui număr de şapte state membre pe motiv 

că nu au comunicat parţial (Bulgaria, Grecia, România şi Spania) sau integral (Cipru, 

Portugalia şi Slovenia) măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile 

acţionarilor, astfel cum a fost modificată (Directiva 2017/828/UE). 

Statele membre aveau obligaţia de a transpune o parte a acestei directive în legislaţia 

lor naţională până la 10 iunie 2019 şi să comunice Comisiei măsurile luate în domeniul 

reglementat de dispoziţiile relevante din directiva respectivă. Angajamentul pe termen lung 

al acţionarilor faţă de societăţile în care investesc este esenţial pentru a asigura buna 

guvernanţă şi sustenabilitatea pe termen lung a societăţilor. În temeiul directivei, investitorii 

instituţionali şi administratorii de active trebuie să publice informaţii cu privire la strategiile 

lor de investiţii şi la politicile lor de implicare. 

În plus, directiva sporeşte transparenţa remunerării directorilor şi permite 

acţionarilor să aibă un cuvânt de spus în privinţa remunerării. De asemenea, directiva 

introduce garanţii cu privire la tranzacţiile semnificative încheiate între părţile afiliate (de 

obicei societatea şi directorul sau acţionarul majoritar al acesteia). În iulie 2019, Comisia a 

trimis scrisori de punere în întârziere acestor şapte state membre pentru că nu au transpus 

normele UE în legislaţia naţională. Bulgaria, România, Grecia şi Spania au notificat anumite 

măsuri, declarând că transpunerea directivei este încă parţială; Cipru, Portugalia şi Slovenia 

nu au notificat încă nicio măsură de transpunere. 

Cele şapte state membre au acum la dispoziţie trei luni pentru a răspunde avizelor 

motivate şi pentru a lua măsurile corespunzătoare, prin notificarea transpunerii integrale a 

directivei în legislaţiile lor naţionale; în caz contrar, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

poate fi sesizată cu privire la aceste cazuri. 
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18. Deşeuri radioactive: Comisia solicită unui număr de şase state membre să 

adopte un program naţional de gestionare a deşeurilor radioactive care să 

respecte normele UE şi solicită României să pună în aplicare în mod corect 

legislaţia UE din acest domeniu 

 

Comisia a decis să trimită avize motivate Bulgariei, Danemarcei, Greciei, Lituaniei, 

Poloniei şi României pentru faptul că aceste ţări nu au adoptat un program naţional de 

gestionare a deşeurilor radioactive care să respecte cerinţele din Directiva privind 

combustibilul uzat şi deşeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului) şi, de 

asemenea, a trimis un alt aviz motivat României pentru faptul că nu a transpus în mod corect 

anumite cerinţe din aceeaşi directivă. 

Deşeurile radioactive sunt generate de producerea energiei electrice în centralele 

nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fără a apela la energia electrică în scopuri 

medicale, industriale, agricole şi de cercetare. Aceasta înseamnă că toate statele membre 

generează deşeuri radioactive. Directiva instituie un cadru comunitar pentru asigurarea 

gestionării responsabile şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor 

radioactive, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranţă şi de a evita impunerea unor 

sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare. În special, directiva prevede obligaţia statelor 

membre de a elabora şi de a pune în aplicare programe naţionale de gestionare a întregului 

volum de combustibil uzat şi a tuturor deşeurilor radioactive generate pe teritoriul lor, de la 

generare până la eliminare. Obiectivul este de a proteja lucrătorii şi publicul larg de 

pericolele asociate radiaţiilor ionizante. Statele membre aveau obligaţia de a transpune 

directiva până la 23 august 2013 şi de a notifica pentru prima dată programele lor naţionale 

Comisiei până la 23 august 2015. Statele membre vizate au la dispoziţie trei luni pentru a lua 

măsuri. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene cu privire la aceste cazuri. 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 
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