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I. CONSILIUL UE 

 

1. Consiliul aprobă concluziile cu privire la Planul de acțiune al UE pentru 
drepturile omului și democrație pentru 2020-2024 (Consiliul UE din 19 
noiembrie a.c. – Afaceri externe și relații internaționale) 

Consiliul a aprobat concluziile privind Planul de acțiune al UE pentru drepturile omului și 
democrație pentru 2020-2024. Planul de acțiune stabilește nivelul de ambiție și prioritățile 
UE în acest domeniu în relațiile sale cu toate țările terțe. 

Prin acest plan de acțiune, Consiliul reafirmă angajamentul puternic al UE de a avansa în 
continuare valorile universale pentru toți. 

Concluziile recunosc că, deși au existat salturi înainte, a existat, de asemenea, o rezistență 
împotriva universalității și indivizibilității drepturilor omului. Pandemia COVID-19 în curs și 
consecințele sale socio-economice au avut un impact din ce în ce mai negativ asupra tuturor 
drepturilor omului, democrației și statului de drept, adâncind inegalitățile preexistente și 
creșterea presiunii asupra persoanelor aflate în situații vulnerabile. 

Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, niciun drept al omului ignorat. În acest scop, UE și statele sale 
membre vor folosi întreaga gamă de instrumente, în toate domeniile acțiunii externe, pentru 
a se concentra și a consolida în continuare conducerea globală a UE în domeniul drepturilor 
omului și al democrației și în punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE. 

Context: Noul plan de acțiune pentru 2020-2024 se bazează pe planurile de acțiune anterioare 
(2012-2014 and 2015-2019) și continuă să se concentreze pe priorități de lungă durată, cum 
ar fi protejarea și capacitarea apărătorilor drepturilor omului și lupta împotriva pedepsei cu 
moartea. 

Prin identificarea a cinci priorități generale: protejarea și capacitarea persoanelor; 
construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și democratice; promovarea unui 
sistem global pentru drepturile omului și democrație; noile tehnologii: valorificarea 
oportunităților și abordarea provocărilor, precum și obținerea de rezultate lucrând împreună, 
Planul de acțiune reflectă, de asemenea, contextul în schimbare, cu atenție la noile tehnologii 
și la legătura dintre provocările globale de mediu și drepturile omului. 

 

2. Nagorno-Karabah: declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii 
Europene (Consiliul UE din 19 noiembrie a.c. – Afaceri externe și relații 
internaționale) 

Uniunea Europeană salută încetarea ostilităților în Nagorno-Karabah și în împrejurimile sale 
în urma acordului de încetare a focului încheiat la 9 noiembrie între Armenia și Azerbaidjan 
sub egida Rusiei. UE face apel la toate părțile să respecte în continuare cu strictețe încetarea 
focului pentru a împiedica noi pierderi de vieți omenești. 

UE îndeamnă toți actorii regionali să se abțină de la orice acțiuni sau discursuri care ar putea 
pune în pericol încetarea focului. De asemenea, UE solicită retragerea completă și promptă a 
tuturor luptătorilor străini din regiune. 

UE va urmări îndeaproape punerea în aplicare a dispozițiilor acordului de încetare a focului, 
mai ales în ceea ce privește mecanismul său de monitorizare. 

Încetarea ostilităților este doar un prim pas către încheierea conflictului de lungă durată din 
Nagorno-Karabah. UE consideră că trebuie reînnoite eforturile în vederea unei soluționări 
negociate, cuprinzătoare și de durată a conflictului, inclusiv în ceea ce privește statutul 
Nagorno-Karabah. Prin urmare, UE își reafirmă sprijinul deplin față de formatul internațional 
al Grupului de la Minsk al OSCE condus de copreședinții săi și față de reprezentantului 
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personal al președintelui în exercițiu al OSCE în vederea realizării acestui obiectiv. UE este 
pregătită să contribuie efectiv la definirea unei soluții durabile și cuprinzătoare a conflictului, 
inclusiv, în măsura posibilităților, prin sprijinirea stabilizării, a reabilitării postconflict și a 
măsurilor de consolidare a încrederii. 

UE amintește faptul că se opune ferm utilizării forței, în special utilizării munițiilor cu 
dispersie și a armelor incendiare, ca mijloc de soluționare a diferendelor. UE subliniază faptul 
că dreptul internațional umanitar trebuie respectat și invită părțile să pună în aplicare 
acordurile privind schimbul de prizonieri de război și repatrierea rămășițelor umane la care 
s-a ajuns în formatul copreședinților Grupului de la Minsk al OSCE, la 30 octombrie, la Geneva. 
UE subliniază importanța garantării accesului umanitar și a celor mai bune condiții posibile 
pentru întoarcerea voluntară, sigură, demnă și durabilă a populațiilor strămutate în Nagorno-
Karabah și în vecinătatea acestei regiuni. UE subliniază importanța conservării și restaurării 
patrimoniului cultural și religios din Nagorno-Karabah și din împrejurimi. Orice crimă de 
război care ar fi putut fi comisă trebuie investigată. 

Uniunea Europeană și statele sale membre oferă deja asistență umanitară semnificativă 
pentru a răspunde nevoilor imediate ale populațiilor civile afectate de conflict și sunt pregătite 
să ofere asistență suplimentară. 

 

3. Către o industrie europeană mai dinamică, rezilientă și competitivă: Consiliul 
adoptă concluzii (Consiliul UE din 16 noiembrie a.c. – Întreprinderi și industrie, 
Piața unică) 

Consiliul a adoptat astăzi un set de concluzii care stabilesc modul în care redresarea în urma 
crizei provocate de pandemia de COVID-19 poate fi utilizată ca efect de levier pentru o 
industrie europeană mai dinamică, rezilientă și competitivă. 

În aceste concluzii, Consiliul subliniază necesitatea unei solidarități europene pentru 
realizarea unei redresări economice rapide, durabile și favorabile incluziunii, precum și a unui 
viitor durabil pe termen lung al industriei UE afectate de pandemia de COVID-19. 

Consiliul reiterează că tranziția verde și digitală și redresarea economică a UE ar trebui să 
fie juste și bazate pe principiile competitivității, integrării pieței unice, durabilității, coeziunii, 
incluziunii, circularității, protecției mediului și solidarității și să respecte standardele sociale. 

Consiliul afirmă importanța atingerii autonomiei strategice, menținându-se în același 
timp o economie deschisă în ecosistemele industriale cele mai sensibile și în anumite 
domenii specifice, cum ar fi sănătatea, industria apărării, spațiul, tehnologiile digitale, energia 
și materiile prime critice. 

Conform Consiliului, răspunsul la efectele economice ale crizei provocate de COVID-19 și ale 
concurenței internaționale în creștere trebuie să constea într-o cooperare și într-o 
integrare consolidate și mai puternicela nivel european, care să ducă la crearea 
unui mediu de afaceri durabil, atractiv și competitiv. 

Un astfel de mediu ar trebui să aibă următoarele caracteristici: 

✓ o piață unică pe deplin funcțională, aprofundată și consolidată, inclusiv în sectorul 
serviciilor, 

✓ condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene pe piața internă și la 
nivel internațional în lanțurile valorice globale, 

✓ o infrastructură de date și rețele de comunicații de prim rang la nivel mondial, sigure, 
reziliente și interoperabile, 

✓ perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, precum și formarea și angajabilitatea 
acestora, 

✓ un sistem european de standardizare care să funcționeze bine, 
✓ o poziție de lider a UE în domeniul tehnologic, 
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✓ specializare inteligentă, 
✓ durabilitate, 
✓ lanțuri valorice europene consolidate și 
✓ securitatea aprovizionării cu materii prime în Europa. 

Pentru a monitoriza evoluțiile din domeniu, Comisia este invitată să definească indicatori-
cheie de performanță pentru monitorizarea strategiei industriale și a competitivității până 
la sfârșitul lunii martie 2021. 

În cele din urmă, Comisia este invitată să prezinte, înainte de Consiliul European din martie 
2021, o actualizare a noii sale strategii industriale. 

 

4. Consiliul adoptă concluzii privind Viitoarea politică a UE în domeniul 
proprietății intelectuale (Consiliul UE din 10 noiembrie a.c. – Cultură, Piața 
unică, cercetare și dezvoltare tehnologică) 

Consiliul a adoptat un set de concluzii privind elemente-cheie ale unei viitoare politici a UE în 
domeniul proprietății intelectuale. Aceste concluzii ar trebui considerate drept contribuția 
Consiliului la lucrările în curs din cadrul Comisiei vizând un plan de acțiune al UE în domeniul 
proprietății intelectuale, care urmează să fie prezentat în curând. 

În aceste concluzii, Consiliul subliniază importanța unui sistem solid, eficient, transparent 
și echilibrat de protecție a PI, precum și necesitatea unei strategii globale coerente pentru 
a asigura atât protecția inovării, cât și accesul echitabil la aceasta. 

În ceea ce privește nebrevetabilitatea produselor vegetale sau animale care sunt 
obținute exclusiv prin intermediul unor procese esențialmente biologice, Consiliul 
salută evoluțiile recente din cadrul Organizației Europene de Brevete. 

De asemenea, Consiliul recunoaște necesitatea de a consolida sistemele de protecție a 
indicațiilor geografice în UE. Acesta este pregătit să ia în considerare un sistem 
de protecție sui generis a produselor neagricole, pe baza unei evaluări aprofundate a 
impactului în ceea ce privește costurile și beneficiile sale potențiale. 

Comisia este încurajată să întreprindă o serie de acțiuni concrete în lupta 
împotriva contrafacerii și a pirateriei, inclusiv prin implicarea într-o mai mare măsură a 
platformelor online și a altor furnizori de servicii de găzduire. 

În cele din urmă, Consiliul invită Comisia să prezinte propuneri de revizuire a cadrului 
juridic de protecție a desenelor și modelelor industriale. Această revizuire ar trebui să 
abordeze, în special: 

✓ complementaritatea dintre sistemele de protecție comunitară, națională și regională a 
desenelor și modelelor; 

✓ accesibilitatea acestor sisteme, de exemplu prin clarificarea și dezvoltarea subiectului 
și a cerințelor în materie de protecție a desenelor și modelelor; 

✓ implicațiile utilizării noilor tehnologii; 
✓ tranzitarea de bunuri care încalcă drepturi de proprietate intelectuală pe teritoriul UE, 

chiar și în cazul în care respectivele bunuri nu sunt destinate a fi introduse pe piața UE 
și 

✓ protecția părților componente ale produselor complexe utilizate pentru reparații în 
cadrul legislației în materie de desene și modele. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a 
acordurilor comerciale ale UE 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019 

Prezentul raport al Comisiei Europene furnizează informații actualizate cu privire la 
36 dintre acordurile comerciale majore încheiate de UE cu 65 de parteneri comerciali. 
Acordurile vizează 91 % din comerțul UE cu parteneri preferențiali și reprezintă 30,4 % din 
comerțul exterior total al UE. 

Politica comercială europeană a înregistrat progrese semnificative în 2019. UE și-a 
dezvoltat agenda comercială bilaterală prin ratificarea acordurilor sale comerciale cu 
Singapore și Vietnam, care au intrat în vigoare în noiembrie 2019 și, respectiv, în august 2020. 
În 2019, UE a aplicat 44 de acorduri comerciale cu 76 de parteneri; schimburile comerciale cu 
acești parteneri s-au ridicat la 1 345 de miliarde EUR, reprezentând 33 % din comerțul 
exterior al UE (34 % din totalul exporturilor și 33 % din totalul importurilor). În același timp, 
în ceea ce privește anul 2020, pandemia de COVID-19 poate avea un efect de frânare puternic 
asupra schimburilor comerciale dintre UE și partenerii săi comerciali, inclusiv cei 
preferențiali.  

Comisia Europeană estimează că exporturile UE către țări terțe ar putea înregistra o 
scădere cuprinsă între 9 % și 15 %, scăderea fiind cuprinsă între 11 % și 14 % în cazul 
importurilor (mărfuri și servicii combinate). Ampla rețea de acorduri comerciale a UE poate 
contribui la contracararea și la atenuarea acestor efecte negative, la consolidarea rezilienței și 
la diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Comisia Europeană își intensifică eforturile de a 
îmbunătăți și mai mult punerea în aplicare și asigurarea respectării acestor acorduri, 
asigurând faptul că toate întreprinderile, în special cele mai mici, pot beneficia de pe urma 
acestora. Primul responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială, numit de către 
colegiu la 24 iulie, va oferi orientări pentru aceste eforturi, în strânsă colaborare cu toate 
părțile interesate, precum și cu statele membre și instituțiile UE. 

Raportul Comisiei Europene evidențiază punerea în aplicare a acordurilor UE în Asia, 
America, țările vecine ale UE (țările din vecinătatea estică și sudică și din Balcanii de Vest) și 
țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific. În plus față de secțiunile privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă, comerțul agroalimentar și întreprinderile mici și mijlocii, raportul din 
acest an cuprinde o secțiune separată privind serviciile, investițiile, achizițiile publice și 
drepturile de proprietate intelectuală.  

Documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei Europene cuprinde 36 de fișe de 
țară cu caracter informativ. Acesta analizează gradul de eficacitate al aplicării acordurilor, 
oferă statistici și conține informații actualizate cu privire la punerea în aplicare a planului de 
acțiune în 15 puncte al Comisiei Europene privind comerțul și dezvoltarea durabilă. 

În ceea ce privește comerțul cu servicii, cifrele cele mai recente sunt cele referitoare la 
anul 2018. Comerțul cu servicii realizat cu cei 65 de parteneri vizați de prezentul raport a 
crescut cu 1,7 % în 2018, mai lent decât volumul total al comerțului cu servicii al UE (+ 2,3 %), 
producând în același timp un excedent comercial de 80 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă o 
creștere de 11,5 % față de anul 2017. Multe dintre acordurile încheiate înainte de 
Comunicarea „Europa globală” din 200714 nu conțin norme ambițioase privind serviciile – de 
exemplu, acordul comercial al UE cu cel de-al doilea partener comercial al său, în ordinea 
importanței, în ceea ce privește serviciile, respectiv Elveția. Comerțul cu servicii desfășurat cu 
partenerii preferențiali vizați de prezentul raport care și-au asumat angajamente în sectorul 
serviciilor a crescut cu 3,3 % în 2018, ceea ce reprezintă o creștere mai puternică decât cea a 
comerțului total cu servicii al UE. Comerțul cu servicii a crescut în mod vizibil mai mult cu 
partenerii preferențiali din cadrul acordurilor comerciale mai recente (+ 7,6 %) decât cu 
partenerii anteriori (+ 0,8 %). 
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Elveția a rămas cel mai mare partener preferențial al UE, reprezentând 21 % din 
schimburile comerciale, urmată de Turcia cu 11 %, Japonia cu 10 % și Norvegia cu 8,5 %. 
Împreună, acești parteneri au reprezentat jumătate din comerțul preferențial al UE. 

În 2019, UE a aplicat acorduri comerciale preferențiale cu trei economii asiatice: 
Coreea de Sud, Japonia și Singapore. Aceste acorduri ajută întreprinderile din UE să rămână 
competitive, având în vedere acordurile comerciale încheiate recent între anumite țări terțe, 
cum ar fi Acordul de parteneriat transpacific cuprinzător și progresiv17 , la care Japonia și 
Singapore sunt părți. Ele contribuie, de asemenea, la consolidarea standardelor 
internaționale, care reprezintă coloana vertebrală a angajamentelor netarifare prevăzute în 
cele trei acorduri. În special, cele mai recente acorduri încheiate cu Singapore, membru al 
Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), și cu Japonia reprezintă pivoți importanți 
pentru întreaga regiune, pornind de la care întreprinderile din UE își pot extinde activitatea 
în țările învecinate. Acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Coreea de Sud a fost aplicat 
timp de opt ani și, potrivit evaluării sale ex post18 publicate în martie 2019, a dus la câștiguri 
atât pentru economia UE (+ 4,4 miliarde EUR), cât și pentru economia sud-coreeană (+ 4,9 
miliarde EUR), în pofida unei perioade dificile de după criza financiară, care a frânat cererea 
și comerțul internațional. 

În 2019, creșterea economică a Coreei de Sud a rămas moderată, deoarece încetinirea 
la nivel mondial și tensiunile comerciale au frânat exporturile, în timp ce investițiile au fost 
afectate de un nivel ridicat de incertitudine. Scăderea de 1,3 % a exporturilor industriale ale 
UE către Coreea de Sud ar putea fi explicată, într-o oarecare măsură, prin cererea internă slabă 
cauzată, printre altele, de încetinirea ciclului semiconductorilor și de disputa comercială 
dintre SUA și China. Comerțul cu servicii a continuat să crească, cu 3,6 % în 2018 în comparație 
cu 2017, mai mult decât comerțul UE cu restul lumii. Acordul de liber schimb dintre UE și 
Coreea de Sud a stimulat, de asemenea, creșterea investițiilor străine directe între cei doi 
parteneri. Cele mai recente date disponibile arată că, în 2018, stocul de investiții străine 
directe al UE în Coreea de Sud a crescut cu 4 %, ajungând la 46 de miliarde EUR, în timp ce 
stocul de investiții străine directe al Coreei de Sud în UE a crescut cu 1 %, ajungând la 25 de 
miliarde EUR. 

Anul 2019 a fost primul an calendaristic complet în care a fost aplicat Acordul de 
parteneriat economic UE-Japonia. Japonia este cel de-al șaptelea partener comercial al UE, în 
ordinea importanței, reprezentând 3 % din comerțul său exterior. În 2019, comerțul cu 
mărfuri între părți a crescut cu 5,8 %. Exporturile tradiționale ale UE către Japonia, precum 
produsele farmaceutice, echipamentele de transport și mașinile, au beneficiat de o creștere 
constantă. Categoriile de produse care beneficiază de reduceri tarifare au înregistrat o 
creștere mai mare, inclusiv articolele textile, de îmbrăcăminte și de încălțăminte, care au 
crescut în medie cu aproximativ 10 %. În rândul partenerilor preferențiali vizați de prezentul 
raport, Japonia a fost cea de-a doua destinație ca mărime pentru exporturile agroalimentare 
ale UE, care au crescut cu 16 % în 2019. Prin urmare, acordul începe să își atingă potențialul 
enorm de creștere a exporturilor UE pentru numeroase produse, cum ar fi carnea de porc, 
carnea de vită, brânza, produsele agricole prelucrate și vinul. O realizare notabilă este 
aprobarea și recunoașterea progresivă de către Japonia a practicilor oenologice ale UE. 

Acordul de liber schimb UE-Singapore este în vigoare de la 21 noiembrie 2019. Se 
preconizează că acesta va aduce beneficii exporturilor și investitorilor din UE, inclusiv celor 
peste 10 000 de întreprinderi din UE stabilite în Singapore. Singapore este cel mai important 
partener comercial al UE din Asia de Sud-Est, reprezentând o treime din comerțul UE cu 
această regiune și peste două treimi din stocurile de investiții străine directe ale UE în regiune. 
În 2019, Comisia Europeană a intensificat pregătirile pentru intrarea în vigoare a acordului, 
comunicând cu părțile interesate de pe teritoriul ambelor părți și începând deja să își 
consolideze rolul de monitorizare față de autoritățile din Singapore în etapa premergătoare 
punerii în aplicare. Printre primele realizări s-au numărat înregistrarea și protecția în 
Singapore a denumirilor a 138 de indicații geografice ale UE în temeiul legislației din 
Singapore. 
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Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA) este aplicat cu titlu 
provizoriu de la 21 septembrie 2017, cu excepția câtorva dispoziții, în special cele referitoare 
la sistemul jurisdicțional în materie de investiții. În 2019 a fost făcut un important pas înainte 
în ceea ce privește viitoarea punere în aplicare a sistemului jurisdicțional în materie de 
investiții: în octombrie, Comisia Europeană a adoptat patru propuneri care vor contribui la 
garantarea standardelor de etică și de integritate ale arbitrilor, precum și a eficacității funcției 
de apel a sistemului. Aceasta va fi prima astfel de funcție de apel care va deveni operațională 
în cadrul acordurilor internaționale de investiții. În timpul celui de-al doilea an de aplicare 
provizorie a CETA, Comisia Europeană a realizat progrese suplimentare în ceea ce privește 
punerea în aplicare eficace a acordului, pe baza celor 20 de comitete și dialoguri instituite în 
2018. Comisia Europeană a adus în discuție unele bariere în calea comerțului, în special în 
ceea ce privește exporturile agricole. În paralel, Comisia Europeană a continuat să își 
intensifice și să își îmbogățească agenda de cooperare cu Canada cu privire la chestiuni de 
interes comun (cum ar fi IMM-urile, egalitatea de gen și schimbările climatice) atât la nivel 
bilateral, cât și la nivel multilateral. 

UE a încheiat patru acorduri comerciale cu 11 țări din America Latină: Mexic, Chile, 
partenerii andini Columbia, Ecuador și Peru, precum și cei 6 parteneri din America Centrală 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama). Odată ce acordul cu 
Mercosur va intra în vigoare, UE va întreține relații comerciale preferențiale cu aproape toate 
țările din America Latină (cu excepția Boliviei și a Venezuelei), adică mai mult decât cu orice 
altă regiune și la un nivel echivalent cu cel al AELS. Acordul cu Mexicul, de exemplu, datează 
de la începutul anilor 2000 și a fost modernizat pentru a crește volumul comerțului, a promova 
participarea IMM-urilor și a introduce noi discipline, cum ar fi cele referitoare la servicii 
(digitale, maritime, financiare etc.), la energie sau la investiții, care vor spori oportunitățile 
pentru întreprinderile din UE și vor aduce beneficii consumatorilor, în timp ce capitolele 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă stabilesc angajamente în materie de muncă și de 
mediu, inclusiv în ceea ce privește Acordul de la Paris și convențiile fundamentale ale OIM. O 
modernizare similară este în curs de desfășurare cu Chile. 

În 2019, în pofida crizei prelungite a OMC și a tendințelor protecționiste, precum și a 
încetinirii ritmului comerțului și investițiilor la nivel mondial, acordurile comerciale ale UE au 
continuat să faciliteze comerțul echitabil cu mărfuri și servicii și investițiile, să consolideze 
cadrul normelor internaționale, să promoveze obiectivele de dezvoltare durabilă și să 
contribuie la dimensiunea internațională a politicii industriale a UE. Aceasta arată că 
acordurile respective pot avea o contribuție esențială la redresarea economică în urma 
pandemiei mondiale de COVID-19, care, conform previziunilor, va duce la o contracție a 
economiei UE cu 8,3 % în 2020. În special, acordurile comerciale ale UE sprijină diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare europene, facilitează comerțul digital și oferă platforme pentru o 
cooperare mai strânsă cu partenerii comerciali ai UE în ceea ce privește multilateralismul și 
chestiunile mai ample în materie de sustenabilitate. Eforturile de îmbunătățire a punerii în 
aplicare și a respectării efective a acestor acorduri vor fi conduse de noul responsabil cu 
aplicarea dispozițiilor în materie comercială, în strânsă legătură cu alte instituții ale UE, cu 
statele membre, cu părțile interesate și cu societatea civilă. 
 

2. Propunere de Decizie a Consiliului  privind poziția care urmează să fie adoptată, 
în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o 
modificare a anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE [32016R1719 - Linie 
directoare privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung] 

Proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE (anexat la propunerea de decizie a 
Consiliului) vizează modificarea anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE pentru a încorpora 
Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei 
orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung1 în Acordul privind SEE.  
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Codurile și orientările privind rețeaua de energie electrică, astfel cum sunt stabilite pe 
baza celui de al 3-lea pachet privind energia, stabilesc norme tehnice pentru facilitarea 
comerțului în cadrul pieței interne a energiei electrice din UE. O piață internă a energiei pe 
deplin funcțională și interconectată este crucială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de 
securitatea alimentării cu energie, pentru îmbunătățirea competitivității și pentru asigurarea 
faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile. Între Norvegia, în 
calitate de stat AELS care face parte din SEE și statele membre ale UE s-au stabilit importante 
interconexiuni de energie electrică. Prin urmare, este imperativ ca normele tehnice aplicabile 
comerțului în cadrul pieței interne de energie electrică a UE să fie extinse la SEE pentru a 
asigura omogenitatea juridică ca bază pentru comerțul cu energie electrică. Regulamentul 
(UE) 2016/1719 al Comisiei stabilește norme detaliate privind alocarea capacităților între 
zonele de ofertare pe piețele la termen.  

Regulamentul stabilește o metodologie comună pentru a determina capacitățile pe 
termen lung în toate zonele de ofertare și o platformă unică la nivel european pentru a oferi 
drepturi pentru transportul energiei electrice, posibilitatea de a restitui aceste drepturi și de 
a le transfera între participanții la piață. Se aplică tuturor operatorilor de sisteme de transport, 
cu excepția celor de pe insule, care nu sunt conectați la niciun alt sistem. 

Proiectul anexat de decizie a Comitetului mixt al SEE extinde politica deja existentă a 
UE la statele AELS care fac parte din SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein). 

Extinderea acquis-ului UE la statele AELS care fac parte din SEE, prin încorporarea 
acestuia în Acordul privind SEE, se realizează în conformitate cu obiectivele și principiile 
acestui acord, care vizează instituirea unui Spațiu Economic European dinamic și omogen, 
bazat pe norme comune și pe condiții egale în materie de concurență. 

 

3. Propunere de Decizie a Consiliului  privind poziția care urmează să fie adoptată, 
în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o 
modificare a anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE [32017R2195 – Linie 
directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică] 

Proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE (anexat la propunerea de decizie a 
Consiliului) vizează modificarea anexei IV (Energia) la Acordul privind SEE pentru a include 
Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii 
directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică1 în Acordul privind SEE.  

Codurile și orientările privind rețeaua de energie electrică, astfel cum sunt stabilite pe 
baza celui de al 3-lea pachet privind energia, stabilesc norme tehnice pentru facilitarea 
comerțului în cadrul pieței interne a energiei electrice din UE. O piață internă a energiei pe 
deplin funcțională și interconectată este crucială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de 
securitatea alimentării cu energie, pentru îmbunătățirea competitivității și pentru asigurarea 
faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile. Între Norvegia, în 
calitate de stat AELS care face parte din SEE și statele membre ale UE s-au stabilit importante 
interconexiuni de energie electrică.  

Prin urmare, este imperativ ca normele tehnice aplicabile comerțului în cadrul pieței 
interne de energie electrică a UE să fie extinse la SEE pentru a asigura omogenitatea juridică 
ca bază pentru comerțul cu energie electrică. Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei 
stabilește o linie directoare detaliată privind echilibrarea sistemului de energie electrică, care 
include principii comune privind achizițiile și reglementarea rezervelor de stabilizare a 
frecvenței, a rezervelor pentru restabilirea frecvenței și a rezervelor de înlocuire, precum și o 
metodologie comună de activare a rezervelor.  

Regulamentul se aplică tuturor operatorilor de rețelelor de transport și de distribuție, 
autorităților de reglementare, Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (ACER) și Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de 
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energie electrică (ENTSO-E), precum și părților terțe cărora le-au fost delegate sau atribuite 
responsabilități sau altor participanți la piață. Adaptările care figurează în proiectul anexat de 
decizie a Comitetului mixt al SEE depășesc ceea ce poate fi considerat a fi simple adaptări 
tehnice în sensul Regulamentului nr. 2894/94 al Consiliului. Prin urmare, poziția Uniunii este 
stabilită de Consiliu. 

Proiectul anexat de decizie a Comitetului mixt al SEE extinde politica deja existentă a 
UE la statele AELS care fac parte din SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein). 

 

III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 
1. Pachetul de 1,8 mii mld EUR va contribui la construirea unei Europe mai verzi, 

mai digitale și mai reziliente 
 

Comisia Europeană a salutat acordul dintre Parlamentul European și statele membre 
ale UE, la care s-a ajuns în cadrul Consiliului cu privire la viitorul buget pe termen lung al 
Uniunii Europene și NextGenerationEU, instrumentul temporar de redresare. Odată adoptat, 
pachetul în valoare de 1,8 mii mld EUR va fi cel mai mare pachet finanțat vreodată din bugetul 
UE. Acesta va contribui la reconstruirea Europei, în urma pandemiei de COVID-19, o Europă 
ce va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă, precum și mai bine pregătită să facă față 
provocărilor actuale și viitoare. 

Președintele Ursula von der Leyen a declarat: „Salut acordul de astăzi, privind planul 
nostru de redresare și următorul cadru financiar multianual. Trebuie să avansăm acum, în ceea 
ce privește finalizarea, până la sfârșitul anului, a acordului privind următorul buget pe termen 
lung și NextGenerationEU. Cetățenii și întreprinderile afectate grav de criza provocată de 
coronavirus au nevoie de ajutor. Planul nostru de redresare ne va ajuta să transformăm 
provocarea reprezentată de pandemie, într-o oportunitate pentru o redresare în care dubla 
tranziție verde și digitală joacă un rol motor.” 
 
Printre principalele elemente ale compromisului de astăzi se numără următoarele: 
- peste 50% din sumă va sprijini modernizarea prin politici care includ cercetarea și inovarea, 
prin intermediul Orizont Europa; o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin 
intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală; pregătirea, 
redresarea și reziliența, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și 
al unui nou program în domeniul sănătății, EU4Health; 
- politicile tradiționale precum coeziunea și politica agricolă comună continuă, de asemenea, 
să primească un sprijin financiar semnificativ, atât de necesar pentru asigurarea stabilității pe 
timp de criză și modernizarea acestora, care ar trebui să contribuie la redresarea economică 
și la tranziția verde și cea digitală; 
- 30% din fondurile UE vor fi cheltuite pentru combaterea schimbărilor climatice, cel mai mare 
procentaj alocat până acum din cel mai mare buget european înregistrat vreodată; de 
asemenea, pachetul acordă o atenție deosebită protecției biodiversității și egalității de gen; 
- bugetul va dispune de mecanisme de flexibilitate consolidate, pentru garantarea capacității 
acestuia de a răspunde unor nevoi neprevăzute – acest lucru face ca bugetul să răspundă nu 
numai realităților actuale, ci și incertitudinilor de mâine; 
- astfel cum s-a propus în mai 2020 și a fost convenit de liderii UE la 21 iulie 2020, pentru 
finanțarea redresării, UE va împrumuta de pe piață, în condiții mai avantajoase decât multe 
state membre și va redistribui sumele împrumutate; 
- o foaie de parcurs clară, privind noi resurse proprii, care să contribuie la rambursarea 
împrumuturilor. Astfel, Comisia:  
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✓ s-a angajat să prezinte, până în iunie 2021, propuneri cu privire la un mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și cu privire la o taxă digitală, în 

vederea introducerii acestora, până cel târziu la 1 ianuarie 2023; 

✓ va revizui, în primăvara anului 2021, sistemul UE de comercializare a certificatelor de 

emisii și va analiza inclusiv o posibilă extindere a acestuia, la transportul aerian și 

maritim; 

✓  va propune, până în iunie 2021, o resursă proprie bazată pe sistemul de comercializare 

a certificatelor de emisii; 

✓ va propune noi resurse proprii suplimentare, ce ar putea include o taxă pe tranzacțiile 

financiare și o contribuție financiară legată de sectorul corporativ sau o nouă bază 

fiscală comună a societăților, până în iunie 2024; 

- în ceea ce privește protecția bugetului UE, pentru prima dată, UE va dispune de un mecanism 
specific pentru protejarea bugetului său împotriva încălcărilor statului de drept, astfel cum s-
a convenit la 5 noiembrie; în același timp, acest mecanism nu va avea efecte negative asupra 
beneficiarilor finali ai fondurilor UE. 

Regulamentul privind CFM și Acordul interinstituțional aprobate recent trebuie să fie 
adoptate, în mod oficial, de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu rolurile și 
procedurile lor respective. În paralel, trebuie continuate eforturile în direcția adoptării finale 
a tuturor celorlalte elemente ale pachetului, inclusiv a legislației sectoriale și a Deciziei privind 
resursele proprii. 

În cazul Deciziei privind resursele proprii, ce va permite Comisiei să contracteze 
împrumuturi, este necesară, de asemenea, ratificarea de către toate statele membre în 
conformitate cu normele lor constituționale. În sesiunea plenară din septembrie, Parlamentul 
European și-a dat deja avizul favorabil cu privire la acest act legislativ. Următorul pas este 
adoptarea de către Consiliu. 

În paralel, trebuie să aibă loc negocierile privind bugetul anual pentru 2021. Perioada 
de conciliere de 21 de zile, în cursul căreia Parlamentul European și Consiliul ar trebui să 
ajungă la un acord, este între 17 noiembrie și 7 decembrie anul acesta. 
 

2. Pregătire și un răspuns mai puternice, în caz de criză a sănătății în Europa 

 
Comisia Europeană ia primele măsuri, în vederea construirii Uniunii Europene a 

sănătății, anunțată de președintele von der Leyen, în discursul ei privind starea Uniunii. 
Comisia prezintă o serie de propuneri pentru consolidarea cadrului de securitate sanitară al 
UE și pentru consolidarea pregătirii pentru situații de criză și a rolului de răspuns al 
principalelor agenții ale UE. În vederea intensificării luptei împotriva pandemiei de COVID-19 
și pentru soluționarea urgențelor sanitare viitoare este necesară o mai bună coordonare la 
nivelul UE. Pe baza învățămintelor desprinse din criza actuală, recentele propuneri vor 
asigura o pregătire mai bună și un răspuns mai puternic, în timpul crizelor sanitare actuale și 
viitoare. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Scopul nostru este 
protejarea sănătății tuturor cetățenilor europeni. Pandemia cauzată de noul coronavirus a 
evidențiat necesitatea unei mai bune coordonări în cadrul UE, a unor sisteme de sănătate mai 
reziliente și a unei mai bune pregătiri pentru crize viitoare. Schimbăm modul în care abordăm 
amenințările transfrontaliere la adresa sănătății. Astăzi începem să construim o Uniune 
Europeană a sănătății, pentru protejarea cetățenilor, printr-o asistență medicală de înaltă 
calitate, în situație de criză și pentru pregătirea Uniunii și a statelor sale membre, în prevenirea 
și gestionarea urgențelor sanitare, ce afectează întreaga Europă.” 

Propunerile se concentrează pe modernizarea cadrului juridic actual privind 
amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, precum și pe consolidarea pregătirii 
pentru situații de criză și a rolului de răspuns al principalelor agenții ale UE în domeniu și 
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anume, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA). 
 
Un cadru al UE mai solid pentru securitatea sanitară 
 

Pentru crearea unui mandat mai solid, pentru coordonarea realizată de Comisie și 
agențiile UE, Comisia propune astăzi un nou Regulament privind amenințările 
transfrontaliere grave la adresa sănătății. Astfel, noul cadru: 
- va consolida nivelul de pregătire – vor fi elaborate, la nivelul UE, planuri și recomandări de 
pregătire pentru situații de criză în domeniul sănătății și în caz de pandemie, ce vor viza 
adoptarea planurilor la nivel național, combinate cu cadre cuprinzătoare și transparente 
pentru raportare și auditare. Pregătirea planurilor naționale ar fi sprijinită de Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor și de alte agenții ale UE. Planurile vor fi auditate și 
supuse unor teste de stres de către Comisie și de către agențiile UE; 
- va consolida supravegherea – un sistem de supraveghere integrat și consolidat va fi creat la 
nivelul UE, utilizând inteligența artificială și alte mijloace tehnologice avansate; 
- recomandă îmbunătățirea raportărilor datelor – statele membre vor avea obligația să își 
intensifice raportarea indicatorilor sistemelor de sănătate (de exemplu, disponibilitatea 
paturilor de spital, capacitatea de tratament specializat și de terapie intensivă, numărul de 
membri ai personalului cu pregătire medicală etc.); 
- recomandă declararea unei situații de urgență la nivelul UE, ce ar declanșa o coordonare 
sporită și ar permite crearea, constituirea de rezerve și achiziționarea de produse relevante 
în situații de criză. 
 
Agenții ale UE mai puternice și mai funcționale 
 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Agenția Europeană pentru 
Medicamente au fost în prima linie a activității UE de contracarare a pandemiei de COVID-19, 
încă de la izbucnirea ei. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a arătat că ambele agenții 
trebuie să fie consolidate și dotate cu mandate mai ferme, pentru mai buna protejare a 
cetățenilor UE și combaterea amenințărilor transfrontaliere, la adresa sănătății.  

Mandatul ECDC va fi consolidat ,astfel încât să poată sprijini Comisia și statele membre, 
în următoarele domenii: 
- supravegherea epidemiologică prin intermediul unor sisteme integrate, care să permită 
supravegherea în timp real; 
- planificarea pregătirii și răspunsului, raportarea și auditarea; 
- punerea la dispoziție a unor recomandări și opțiuni privind gestionarea riscurilor; 
- capacitatea de mobilizare și desfășurare în teren a grupurilor operative ale UE, de asistență 
medicală, pentru sprijinirea răspunsului local, în statele membre; 
- construirea unei rețele de laboratoare de referință ale UE și a unei rețele de substanțe de 
origine umană. 

Mandatul Agenției Europene pentru Medicamente va fi consolidat, astfel încât să 
faciliteze un răspuns coordonat la nivelul Uniunii, în caz de crize sanitare prin: 
- monitorizarea și atenuarea riscului de penurie de medicamente și de dispozitive medicale 
de importanță majoră; 
- acordarea de consiliere științifică privind medicamentele ce ar putea avea potențialul de 
tratare, prevenire sau diagnosticare a bolilor ce cauzează respectivele crize; 
- coordonarea studiilor pentru monitorizarea eficacității și a siguranței vaccinurilor; 
- coordonarea trialurilor clinice. 

De asemenea, Comisia a prezentat principalele elemente ale viitoarei Autorități pentru 
răspuns în situații de urgență sanitară (Health Emergency Response Authority – HERA), ce 
urmează să fie propusă, până la sfârșitul anului 2021. O astfel de structură ar fi un element 
nou, important, de sprijinire a unui răspuns mai bun al UE, la amenințările transfrontaliere la 
adresa sănătății. 
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3. Comisia prezintă prima sa strategie privind egalitatea pentru persoanele 
LGBTIQ din UE 

 
Comisia Europeană a prezentat, la 12 noiembrie, prima strategie a UE privind 

egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer 
(LGBTIQ), strategie anunțată de președintele von der Leyen, în discursul său, din 2020, 
privind starea Uniunii. 

Deși, în ultimii ani, UE a făcut progrese în direcția atingerii egalității pentru persoanele 
LGBTIQ, discriminarea împotriva acestor persoane continuă să existe – 43% declarând că se 
simt discriminate. Criza provocată de COVID-19 nu a făcut decât să agraveze această situație. 
Strategia prezentată recent abordează inegalitățile și dificultățile ce afectează persoanele 
LGBTIQ, stabilind o serie de acțiuni specifice, inclusiv măsuri juridice și de finanțare, pentru 
următorii cinci ani. Strategia propune includerea pe lista infracțiunilor din UE a infracțiunilor 
motivate de ură, inclusiv a discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură cu 
caracter homofob, precum și să promoveze legislația privind, printre altele, recunoașterea 
reciprocă a filiației în situații transfrontaliere. Strategia își propune, de asemenea, să se 
asigure că preocupările LGBTIQ sunt bine reflectate în procesul de elaborare a politicilor UE, 
astfel încât persoanele LGBTIQ să fie în siguranță, în toată diversitatea lor și să beneficieze de 
șanse egale, pentru a reuși în viață și a participa pe deplin la societate. 

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: „UE se impune astăzi ca un exemplu 
de urmat în lupta pentru diversitate și incluziune. Egalitatea și nediscriminarea sunt valori 
centrale și drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că în Uniunea 
Europeană toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță și să nu se teamă de discriminare sau 
violență,pe motive de orientare sexuală, identitate de gen, exprimare de gen sau caracteristici 
sexuale. Suntem încă departe de integrarea și acceptarea deplină la care au dreptul persoanele 
LGBTIQ. Am încredere că, împreună cu statele membre, putem face ca Europa să fie un loc mai 
bun și mai sigur pentru toți. În această privință, strategia face apel la statele membre care nu au 
încă o strategie națională privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, să adopte o astfel de 
strategie, în care să fie abordate nevoile specifice în materie de egalitate ale persoanelor LGBTIQ 
din țara respectivă.” 
 
Acțiunea în direcția atingerii egalității pentru persoanele LGBTIQ în perioada 2020-2025 
 

Strategia stabilește o serie de acțiuni specifice, grupate în patru categorii axate pe: 
combaterea discriminării, asigurarea siguranței, construirea unor societăți favorabile 
incluziunii și adoptarea unui rol de frunte în promovarea egalității pentru persoanele LGBTIQ, 
în întreaga lume. Printre acțiunile-cheie prezentate în strategie se numără: 
• combaterea discriminării: oferirea de protecție juridică împotriva discriminării este un 
element esențial pentru promovarea egalității persoanelor LGBTIQ. Comisia va efectua un 
exercițiu de evaluare a situației existente, în special în domeniul ocupării forței de muncă; 
• raportul privind aplicarea Directivei privind egalitatea de tratament va fi publicat cel târziu 
în 2022. Pe baza acestuia, Comisia va prezenta o nouă propunere legislativă, referitoare la 
consolidarea rolului organismelor de promovare a egalității. Comisia va prezenta, de 
asemenea, un cadru de reglementare ce va aborda riscul de părtinire și discriminare inerent 
sistemelor de inteligență artificială; 
• asigurarea siguranței: Persoanele LGBTIQ suferă în mod disproporționat din cauza 
infracțiunilor motivate de ură, a discursului de instigare la ură și a violenței, în timp ce 
subraportarea infracțiunilor motivate de ură rămâne o problemă gravă. Pentru armonizarea 
protecției împotriva infracțiunilor motivate de ură și a discursului de instigare la ură 
îndreptate împotriva persoanelor LGBTIQ, Comisia va prezenta, în 2021, o inițiativă pentru 
includerea acestor fapte pe lista infracțiunilor din UE, inclusiv atunci când sunt vizate 
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persoane LGBTIQ. În plus, Comisia va oferi oportunități de finanțare a inițiativelor ce vizează 
combaterea infracțiunilor motivate de ură, a discursului de incitare la ură și a violenței 
împotriva persoanelor LGBTIQ; 
• din cauza diferențelor între legislațiile naționale ale statelor membre, se poate întâmpla ca 
legăturile de familie să nu fie întotdeauna recunoscute, atunci când astfel de familii 
traversează frontierele interne ale UE. Comisia va promova o inițiativă legislativă privind 
recunoașterea reciprocă a filiației și va explora posibile măsuri de sprijinire a recunoașterii 
reciproce a parteneriatelor între persoane de același gen; 
• egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, în întreaga lume: În diverse părți ale lumii, persoanele 
LGBTIQ se confruntă cu abuzuri și încălcări grave ale drepturilor lor. Comisia va sprijini 
acțiunile de promovare a egalității pentru persoanele LGBTIQ, prin Instrumentul de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), Instrumentul 
de asistență pentru preaderare (IPA) și Fondul pentru azil și migrație; 
• integrarea egalității LGBTIQ în politicile UE: Sub conducerea comisarului pentru egalitate, 
Helena Dalli și cu sprijinul Grupului operativ pentru egalitate, Comisia va integra, de 
asemenea, combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ în toate politicile și inițiativele 
majore ale UE. 

Statele membre sunt încurajate să țină cont de bunele practici existente și să își 
elaboreze, pe baza acestora, propriile planuri de acțiune privind egalitatea pentru persoanele 
LGBTIQ. Obiectivul va fi asigurarea unei mai bune protecții a persoanelor LGBTIQ, împotriva 
discriminării, completând acțiunile din cadrul acestei strategii cu măsuri destinate să 
promoveze egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, în domenii care țin de competența statelor 
membre. Comisia Europeană va monitoriza periodic punerea în aplicare a acțiunilor descrise 
în strategie și va prezenta o evaluare, la jumătatea perioadei în 2023. 
 

4. Trecerea la învățământul la distanță riscă să agraveze inegalitățile deja mari, în 
România 

 
Comisia Europeană a publicat, la 12 noiembrie, Monitorul anual al educației și formării, 

ce analizează evoluția educației și formăeii în UE și în statele sale membre.  
 
Situația în România: 
  
– s-au depus unele eforturi pentru îmbunătățirea calității educației și a îngrijirii preșcolarilor 
și pentru consolidarea formării inițiale a cadrelor didactice; 
– în pofida mai multor inițiative, este necesară îmbunătățirea competențelor digitale ale 
profesorilor, ale instructorilor și ale elevilor/studenților și este necesară asigurarea unei mai 
bune dotări a școlilor cu echipamente digitale; 
– un procent ridicat de tineri au un nivel inadecvat, în ceea ce privește competențele de bază; 
– asigurarea educației și formării de calitate și relevante pentru piața muncii reprezintă, în 
continuare, o provocare majoră; 
– contextul socioeconomic afectează, în mod semnificativ, performanțele elevilor/studenților, 
limitând rolul pe care îl poate juca educația ca garant al egalității de șanse. În pofida măsurilor 
de atenuare a impactului pe care îl are COVID-19 asupra educației, trecerea la învățământul la 
distanță riscă să agraveze inegalitățile deja mari. 
 

Monitorul din 2020 se axează, în special, pe predarea și învățarea în era digitală. Criza 
provocată de coronavirus a demonstrat importanța soluțiilor digitale, pentru predare și 
învățare și a evidențiat punctele slabe existente.  

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a 
declarat: „Sunt încântată de faptul că educația digitală este tema principală a Monitorului 
educației și formării din acest an, raportul emblematic al Comisiei privind educația în Europa. 
Considerăm că este necesar să aducem schimbări profunde în educația digitală și ne angajăm să 
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sporim alfabetizarea digitală în Europa. Recent, Comisia a propus un pachet de inițiative, 
inclusiv noul Plan de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, ce va consolida contribuția 
educației și formării la redresarea UE, în urma crizei provocate de coronavirus și va contribui la 
construirea unei Europe digitale și ecologice.” 

În pofida investițiilor pe care statele membre le-au făcut în ultimii ani, în infrastructura 
digitală dedicată educației și formării, persistă disparități mari, atât între țări, cât și în 
interiorul acestora. Contrar opiniei larg răspândite conform căreia tinerii de astăzi reprezintă 
o generație de „nativi ai erei digitale”, rezultatele sondajului indică faptul că mulți dintre ei nu-
și dezvoltă competențele digitale, la un nivel suficient. În toate țările care au făcut obiectul 
anchetei, peste 15% din populația de elevi dispun de competențe digitale insuficiente. În plus, 
dovezile furnizate de OCDE indică faptul că profesorii din învățământul secundar inferior din 
țările UE beneficiază rareori de formare privind utilizarea tehnologiei informației și 
comunicațiilor (TIC), pentru predare și că profesorii își exprimă nevoia puternică de 
dezvoltare profesională în utilizarea competențelor TIC pentru predare. 

În evaluarea sa anuală a modului în care sistemele educaționale din Uniunea 
Europeană abordează principalele provocări în materie de educație, Comisia subliniază 
progresele înregistrate în reducerea părăsirii timpurii a școlii și creșterea participării în toate 
sectoarele educației, începând de la vârsta preșcolară și până la învățământul terțiar. 

Cu toate acestea, Monitorul evidențiază provocarea pe care o reprezintă dotarea 
tuturor tinerilor cu competențe de bază. Aproximativ o persoană din cinci, în vârstă de 15 ani, 
demonstrează un nivel de competență la citire, matematică și științe care este insuficient 
pentru participarea deplină la mersul societății. Având în vedere impactul contextului 
socioeconomic asupra performanței elevilor în ceea ce privește competențele de bază și 
digitale, este esențial să se abordeze dezavantajele în materie de educație și formare și să se 
reducă decalajul digital dintre elevi. 

Recunoscând faptul că investițiile corespunzătoare în educație contribuie la creșterea 
economică și la incluziunea socială, statele membre ale UE au menținut cheltuielile publice 
pentru educație la aproximativ 10% din totalul cheltuielilor publice, conform celor mai 
recente date ale Monitorului. 
 

5. Majorează contribuției UE către COVAX la 500 mil EUR 

 
Uniunea Europeană a anunțat că va contribui cu o sumă suplimentară de 100 milEUR, 

sub formă de granturi, pentru ca țările cu venituri reduse și medii să aibă acces la viitorul 
vaccin împotriva COVID-19, prin intermediul mecanismului COVAX. Fondurile vor veni în 
completarea celor 400 mil EUR, reprezentând garanții pe care UE le-a angajat deja pentru 
COVAX, Uniunea devenind astfel unul dintre principalii donatori. Odată cu această nouă 
contribuție, UE își intensifică în continuare investițiile în sprijinul redresării mondiale. 

În cadrul ediției virtuale a Forumului pentru pace de la Paris, unde liderii mondiali și 
organizațiile internaționale discută despre răspunsul global și redresarea în urma pandemiei, 
președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În plină pandemie 
distrugătoare de COVID-19, este clar că redresarea la nivel mondial va fi posibilă, numai dacă 
toți cei care au nevoie de vaccinuri sigure și eficace vor avea acces la acestea. UE își intensifică 
sprijinul acordat mecanismului COVAX, în acest scop și sunt mândră că Team Europe aduce o 
contribuție majoră la această inițiativă. Împreună putem face ca redresarea la nivel mondial să 
devină o realitate.” 

Suma propusă, de 100 mil EUR din rezerva generală a celui de al 11-lea Fond european 
de dezvoltare (FED), îi va fi alocată, sub formă de granturi, organizației Gavi, Alianța Mondială 
pentru Vaccinuri și Imunizare, în calitate de administrator al mecanismului COVAX. Acest 
mecanism mondial își propune să asigure un acces universal și echitabil la vaccinurile 
împotriva COVID-19. 

Până în prezent, la mecanismul COVAX participă 184 de țări, 92 dintre acestea fiind 
economii cu venituri mici și medii, eligibile să aibă acces la vaccinuri împotriva COVID-19, prin 
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intermediul angajamentului prealabil de achiziție al mecanismului COVAX, coordonat de Gavi. 
Prin intermediul acestui grant, Comisia și partenerii săi vor garanta opțiuni de cumpărare a 
viitoarelor vaccinuri împotriva COVID-19, pentru toți participanții la instrument, inclusiv 
pentru țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific. 

Acest sprijin va completa, în mod strategic, garanțiile bancare în valoare de 400 mil 
EUR, pe care UE le va pune la dispoziția organizației Gavi, prin intermediul Băncii Europene 
de Investiții (BEI), în cadrul Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), ridicând 
contribuția totală a UE pentru COVAX la 500 mil EUR.  

Mai multe state membre ale UE contribuie, de asemenea, la COVAX și la obiectivele sale 
subiacente, evidențiind încă o dată forța Team Europe, ce mobilizează astfel peste 870 mil EUR 
pentru COVAX, din care 100 mil EUR în granturi UE și 400 mil EUR în garanții. Cifrele includ, 
de asemenea, noi contribuții anunțate astăzi de Franța (100 mil EUR), Spania (50 mil EUR) și 
Finlanda (2 mil EUR). 

Vaccinurile vor fi achiziționate și livrate țărilor, de către Divizia de aprovizionare a 
UNICEF și Fondul reînnoibil de acces la vaccinuri al PAHO. 
 

6. Mijloace necesare pentru consumatori,  ca vectori ai tranziției 

 
Comisia Europeană a lansat Noua agendă privind consumatorii, menită să le permită 

consumatorilor europeni să joace un rol activ în cadrul tranziției verzi și al celei digitale. 
Agenda abordează, de asemenea, modul în care se poate spori protecția și reziliența 
consumatorilor, în cursul și în urma pandemiei de COVID-19, ce a creat probleme 
semnificative, ce afectează viața de zi cu zi a consumatorilor. Mai concret, agenda propune 
priorități și linii de acțiune principale, care să fie promovate împreună cu statele membre, în 
următorii 5 ani, la nivel european și național. Sunt incluse, printre altele, o nouă propunere 
legislativă ce vizează o informare mai bună a consumatorilor privind durabilitatea, adaptarea 
legislației existente la transformarea digitală, precum și un plan de acțiune cu China privind 
siguranța produselor. 

Vicepreședintele pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Dorim să le 
oferim consumatorilor mijloacele necesare pentru a juca un rol activ în tranziția verde și cea 
digitală. În același timp, trebuie să ne asigurăm că normele noastre de protecție a drepturilor 
consumatorilor corespund, în continuare, realității digitale actuale; în special, prin asigurarea 
respectării lor stricte și prin sporirea responsabilității platformelor online.” 

Fie că este vorba despre escrocherii online sau despre anularea unor rezervări de 
călătorie, pandemia de COVID-19 a afectat în numeroase feluri viața consumatorilor. Comisia 
va continua să ia măsuri, în cazurile de escrocare a consumatorilor, în cooperare cu Rețeaua 
de cooperare pentru protecția consumatorilor și în dialog cu platformele și cu toate părțile 
relevante. De asemenea, în cazul anulării călătoriilor, Comisia va continua să asigure protecția 
drepturilor de care călătorii și pasagerii beneficiază, în temeiul legislației UE. Comisia va 
analiza impactul pe termen mai lung al COVID-19, asupra modelelor de consum ale 
europenilor, analiză ce va servi drept bază pentru viitoarele inițiative politice. Noua agendă 
privind consumatorii prezintă o viziune pentru politica UE de protecție a consumatorilor în 
perioada 2020-2025, axată pe cinci domenii prioritare: 

 
• tranziția verde – Comisia își propune să asigure disponibilitatea produselor durabile pe piața 
UE și informarea mai bună a consumatorilor, pentru ca aceștia să poată alege în cunoștință de 
cauză. Anul viitor, Comisia va prezenta o propunere pentru a oferi consumatorilor informații 
mai bune, cu privire la durabilitatea produselor și pentru a combate practicile de tipul 
dezinformării ecologice (greenwashing) sau al obsolescenței premature. De asemenea, 
Comisia va promova repararea produselor și va încuraja utilizarea produselor mai durabile și 
„circulare”. Tranziția verde nu poate avea loc, fără participarea întreprinderilor. Comisia este 
hotărâtă să colaboreze cu operatorii economici, pentru a-i încuraja să se angajeze în sprijinul 
consumului durabil, în plus față de ceea ce prevede legea; 
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• transformarea digitală – transformarea digitală schimbă radical viața consumatorilor, 
oferindu-le noi oportunități, dar prezentând și provocări. Comisia urmărește să combată 
practicile comerciale online, care nu țin seama de dreptul consumatorilor de a face o alegere 
în cunoștință de cauză, ce abuzează de tendințele comportamentale ale consumatorilor sau le 
distorsionează procesele decizionale, cum ar fi interfețele manipulatoare (dark patterns) și 
publicitatea ascunsă. În plus, atunci când se stabilesc normele ce reglementează economia 
digitală și cerințele privind inteligența artificială (IA), interesele consumatorilor trebuie să fie 
luate în considerare, în mod corespunzător. Pentru adaptarea normelor actuale, la 
digitalizarea în curs și la creșterea numărului de produse conectate, Comisia va revizui și 
Directiva privind siguranța produselor. Întrucât este necesar să se consolideze protecția 
consumatorilor, în ceea ce privește digitalizarea serviciilor financiare cu amănuntul, vor fi 
revizuite și directivele privind creditele de consum și comercializarea serviciilor financiare; 
• asigurarea respectării efective a drepturilor consumatorilor – responsabilitatea le revine 
statelor membre, iar Comisia are un rol de coordonare și de sprijin. Comisia va ajuta statele 
membre să transpună la timp și să asigure respectarea legislației în materie de protecție a 
consumatorilor, inclusiv prin intermediul Rețelei de cooperare pentru protecția 
consumatorilor. Comisia va sprijini, de asemenea, autoritățile naționale, printre altele prin 
furnizarea unui set de instrumente electronice inovatoare, pentru consolidarea capacității 
autorităților naționale în combaterea practicilor comerciale ilegale, din mediul online și 
identificarea produselor nesigure; 
• nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori – anumite grupuri de consumatori 
aflate în anumite situații pot fi deosebit de vulnerabile și au nevoie de garanții specifice, de 
exemplu copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap. Comisia va examina cerințele 
privind standardele referitoare la produsele pentru îngrijirea copiilor. În ceea ce privește 
vulnerabilitățile financiare, exacerbate de criza provocată de COVID-19, Comisia va majora 
finanțarea pentru îmbunătățirea serviciilor de consiliere în materie de îndatorare, în statele 
membre. Comisia va sprijini, de asemenea, inițiativele ce oferă consiliere la nivel local, privind 
modalitățile de accesare a informațiilor, atât online, cât și offline; 
• cooperarea internațională – într-o lume globalizată, în care cumpărăturile online nu se 
limitează la frontierele naționale, cooperarea cu partenerii internaționali a devenit crucială. 
Comisia va elabora un Plan de acțiune cu China, în 2021, în vederea sporirii siguranței 
produselor vândute online. Începând din 2021, Comisia va oferi, de asemenea, sprijin în 
materie de reglementare, asistență tehnică și consolidarea capacităților, pentru regiunile 
partenere ale UE, inclusiv în Africa. 
 

7. Reciclarea navelor în condiții de siguranță și de protecție a mediului 

 
Comisia a publicat cea de-a 7-a ediție a listei europene a instalațiilor de reciclare a 

navelor, pe care s-au adăugat mai multe șantiere navale noi. Acestea includ, în special, două 
șantiere europene (unul în Danemarca, respectiv unul în Norvegia) și alte două șantiere în 
Turcia. Armatorii navelor aflate sub pavilion UE vor dispune de acum înainte de o gamă mai 
largă de opțiuni de dezmembrare a navelor lor. Odată cu noua actualizare, 43 de șantiere 
navale se află în prezent pe listă, inclusiv 34 de șantiere în Europa, 8 șantiere în Turcia și unul 
în SUA. Mai multe șantiere navale de pe lista europeană sunt capabile să și recicleze nave de 
mari dimensiuni. Armatorii europeni dețin 35% din flota mondială. 

Începând cu 31 decembrie 2018, Regulamentul UE privind reciclarea navelor prevede 
obligativitatea ca toate navele maritime mari, ce navighează sub pavilionul unui stat membru 
al UE, să folosească o instalație autorizată de reciclare a navelor, inclusă pe lista europeană. 
Odată cu adoptarea listei actualizate, Comisia Europeană a făcut un pas important, pentru a se 
asigura că navele sunt reciclate în instalații ce sunt sigure pentru lucrători și care protejează 
mediul. 

Registrul este actualizat în mod regulat, cu scopul de a se adăuga noi instalații 
conforme sau pentru a se elimina instalațiile ce au încetat să mai fie conforme. Pentru a putea 
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fi inclusă, orice instalație de reciclare a navelor, indiferent de locul în care se află, trebuie să 
respecte o serie de cerințe de siguranță și de mediu. Pentru instalațiile situate în UE, 
autorităților naționale competente din statele membre în cauză le revine sarcina de a verifica 
dacă sunt îndeplinite toate condițiile relevante și de a informa ulterior Comisia, cu privire la 
faptul că unitatea în cauză ar trebui inclusă pe listă. Instalațiile de reciclare a navelor situate 
în țări terțe și care intenționează să recicleze nave ce arborează pavilionul unui stat membru 
trebuie să solicite Comisiei includerea pe lista europeană. 
 

8. Finanțare de peste 280 mil EUR pentru proiecte în domeniul mediului, al naturii 
și al politicilor climatice 

 
Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 280 mil EUR 

din bugetul UE, pentru peste 120 de noi proiecte în cadrul programului LIFE. Această finanțare 
va atrage investiții totale de aproape 590 mil EUR, pentru contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte, în materie de mediu, natură și politici climatice. 
Această sumă reprezintă o creștere cu 37% față de anul trecut. 

Printre altele, proiectele vor contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde 
european, prin faptul că vor sprijini Strategia UE în domeniul biodiversității și Planul de 
acțiune pentru economia circulară și vor ajuta la redresarea ecologică, în urma pandemiei de 
coronavirus și la transformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere 
climatic, până în 2050. Dintre noile proiecte, multe sunt proiecte cu caracter transnațional, ce 
implică mai multe state membre. 

Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, a 
declarat: „Pactul verde european este foaia noastră de parcurs către o Europă verde, favorabilă 
incluziunii și rezilientă. Proiectele LIFE întruchipează aceste valori deoarece reunesc statele 
membre, în scopul protejării mediului, refacerii cadrului natural și sprijinirii biodiversității. 
Aștept cu interes rezultatele acestor noi proiecte.” 

Aproximativ 220 mil EUR sunt alocate unei game largi de proiecte ce vizează mediul si 
eficiența utilizării resurselor, natura și biodiversitatea, guvernanța și informarea în domeniul 
mediului. Peste 60 mil EUR sunt destinate sprijinirii unor proiecte ce vizează combaterea 
efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, precum și guvernanța și informarea în 
domeniu. Sunt incluse aici investiții majore menite să protejeze și să consolideze 
biodiversitatea Europei. Proiecte precum restaurarea turbăriilor – ecosisteme unice, care 
adăpostesc multe specii foarte adaptate, rare și amenințate – vor contribui la punerea în 
aplicare a Strategiei UE în domeniul biodiversității. Turbăriile sunt, totodată, și un important 
absorbant de carbon și pot ajuta Europa să atingă neutralitatea climatică, până în 2050. 

Proiectele LIFE sprijină, de asemenea, reducerea consumului de energie în clădirile noi, 
în conformitate cu recent lansata Strategie a UE privind valul de renovări ale clădirilor. 
Fondurile vor fi utilizate pentru elaborarea unei soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
universale și la un preț accesibil, ce ar putea reduce consumul de energie în toate clădirile noi, 
cu până la 40%. 

Fondurile vor fi direcționate, de asemenea, către proiecte care să împiedice risipa de 
alimente și să conducă la îmbunătățirea gestionării deșeurilor, în conformitate cu noul Plan 
de acțiune al UE pentru economia circulară. 

De asemenea, se alocă resurse financiare pentru numeroase proiecte ce vor ajuta 
industriile mari consumatoare de energie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în 
conformitate cu ambițiosul Plan al Comisiei pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind 
clima și cu obiectivul nostru privind neutralitatea climatică. 
 
Cifrele pe scurt 
 
- 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii și biodiversității vor sprijini punerea în aplicare a 
Directivei UE privind păsările și a Directivei privind habitatele, precum și a Strategiei UE în 
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domeniul biodiversității pentru 2030. Acestea dispun de un buget total de 221 mil EUR, din 
care 133 mil EUR vor reprezenta contribuția UE; 
- 47 de proiecte LIFE din domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza 
208 mil EUR, din care UE va furniza 76 mil EUR. Aceste proiecte vizează întreprinderea de 
acțiuni în cinci domenii: aer, mediu și sănătate, utilizarea eficientă a resurselor și economia 
circulară, deșeuri și apă; 
- 8 proiecte LIFE în materie de guvernanță și informare în domeniul mediului, în valoare de 
aproape 17 mil EUR, din care contribuția UE este cu puțin peste 9 mil EUR, vor crește gradul 
de sensibilizare a publicului larg, cu privire la problemele de mediu și vor ajuta autoritățile să 
promoveze, să monitorizeze și să asigure respectarea legislației UE, în materie de mediu; 
-16 proiecte LIFE din domeniul atenuării schimbărilor climatice vor avea un buget total de 
aproximativ 86 mil EUR, din care cu puțin sub 32 mil EUR sunt furnizate de UE; 
-15 proiecte LIFE din domeniul adaptării la schimbările climatice vor mobiliza 50 mil EUR, din 
care 26 mil EUR vor proveni din fonduri UE; 
- 3 proiecte LIFE în materie de guvernanță și de informare în domeniul climei, ce vor 
îmbunătăți guvernanța și vor crește gradul de sensibilizare cu privire la schimbările climatice, 
au un buget total de 7 mil EUR, la care UE contribuie cu puțin sub 4 mil EUR. 
 

9. Comisia aprobă contractul cu CureVac, pentru asigurarea accesului la un 
potențial vaccin 

 
Comisia Europeană a aprobat, săptămâna aceasta, cel de al cincilea contract cu 

compania farmaceutică europeană CureVac, ce prevede achiziționarea inițială a 225 de 
milioane de doze de vaccin, în numele tuturor statelor membre ale UE, plus opțiunea de a 
solicita până la 180 de milioane de doze suplimentare, ce urmează să fie furnizate odată ce 
vaccinul societății se va dovedi a fi sigur și eficace împotriva COVID-19. 

Contractul recent semnat cu CureVac extinde portofoliul deja larg de vaccinuri ce 
urmează să fie produse în Europa, incluzând contractele cu AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 
Pharmaceutica NV și BioNtech-Pfizer și discuțiile preliminare cu Moderna. Acest portofoliu 
diversificat de vaccinuri va asigura faptul că Europa este bine pregătită pentru campania de 
vaccinare, de îndată ce vaccinurile se vor dovedi a fi sigure și eficace. Statele membre pot 
decide și să doneze vaccinul unor țări cu venituri medii și inferioare sau să îl redirecționeze 
către alte țări europene. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:  „La câteva zile după 
contractul încheiat de noi cu BioNTech și Pfizer, sunt încântată să anunț un nou acord cu o 
societate europeană promițătoare. Comisia a asigurat, până în prezent, cel puțin 1,2 miliarde de 
doze și își îndeplinește angajamentul să asigure un acces echitabil la vaccinuri sigure, eficace și 
la prețuri accesibile, nu numai pentru cetățenii din UE, ci și pentru persoanele cele mai sărace și 
mai vulnerabile din lume. Majoritatea acestor vaccinuri potențiale se află într-o fază avansată 
a trialurilor clinice, rezultatele acestora, preconizate a fi pozitive, vor fi confirmate prin 
acordarea unei autorizații, după care vaccinurile vor fi distribuite rapid și vor contribui la 
stoparea pandemiei.” 

CureVac, o societate europeană cu sediul în Germania, a semnat, la 6 iulie, un acord de 
împrumut în valoare de 75 mil EUR cu Banca Europeană de Investiții, pentru crearea și 
producerea pe scară largă a unor vaccinuri, incluzând un potențial vaccin al CureVac 
împotriva COVID-19. CureVac are rol de pionierat în crearea unei clase complet noi de 
vaccinuri bazate pe ARN mesager (ARNm), transportat în celule de nanoparticule lipidice. 
Platforma vaccinului a fost dezvoltată în cursul ultimilor zece ani. Principiul de bază constă în 
utilizarea acestei molecule drept cărăuș informațional, cu ajutorul căruia organismul însuși 
poate produce propriile substanțe active, pentru combaterea diverselor boli. 

Comisia a luat decizia sprijinirii acestui vaccin, pe baza unei evaluări științifice 
temeinice a tehnologiei utilizate, a experienței companiei în crearea de vaccinuri și a 
capacității sale de producție pentru a aproviziona întreaga UE. 
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10.  Semestrul european, pachetul de toamnă – sprijinirea unei redresări 
sustenabile și incluzive, într-un climat de mare incertitudine 

 
Comisia Europeană a prezentat, la 18 noiembrie, pachetul de toamnă pentru politica 

economică, ce include avizele referitoare la proiectele de planuri bugetare ale statelor 
membre din zona euro (PPB), pe 2021 și recomandările de politică pentru zona euro. Acesta 
este al doilea pas din ciclul semestrului european 2021, ce a început în septembrie, odată cu 
publicarea strategiei anuale privind creșterea durabilă, având ca nucleu conceptul de 
sustenabilitate competitivă. Strategia anuală privind creșterea durabilă a furnizat totodată 
orientări strategice statelor membre, pentru elaborarea planurilor lor de redresare și 
reziliență și a precizat modul în care Mecanismul de redresare și reziliență (Recovery and 
Resilience Facility - RFR) se conjugă cu semestrul european. Pachetul prezentat astăzi are la 
bază previziunile economice din toamna anului 2020, elaborate într-un context de mare 
incertitudine, conform cărora, din cauza șocului economic provocat de pandemia de 
coronavirus, în 2022 producția din zona euro și din UE în ansamblu va rămâne sub nivelul 
anterior pandemiei. 

Din aprilie 2020, România face obiectul procedurii de deficit excesiv (PDE), ca urmare 
a încălcării în 2019 a pragului privind deficitul prevăzut în tratat. Având în vedere gradul 
ridicat de incertitudine ce persistă în contextul pandemiei de coronavirus, Comisia consideră 
că, în acest moment, nu trebuie luată nicio decizie cu privire la aplicarea unor măsuri 
suplimentare, în cadrul procedurii de deficit excesiv a României. Comisia va reexamina 
situația bugetară a României, în primăvara anului 2021. 
 
Avize privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro 
 

Avizele privind PPB pentru 2021 țin cont de criza sanitară actuală, de gradul ridicat de 
incertitudine și de recesiunea economică gravă provocată de epidemia de COVID-19. Având în 
vedere activarea clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere, 
recomandările bugetare emise de Consiliu, în iulie 2020, au fost de natură calitativă. Prin 
urmare, avizele recente analizează, în special, dacă măsurile bugetare de sprijin planificate 
pentru 2021 sunt temporare și, în caz contrar, dacă sunt preconizate măsuri de compensare. 

Conform evaluării Comisiei, toate PPB sunt în general conforme cu recomandările 
Consiliului din 20 iulie 2020. Majoritatea măsurilor sprijină activitatea economică, în 
contextul unei incertitudini considerabile. Unele măsuri prevăzute în proiectele de planuri 
bugetare prezentate de Franța, Italia, Lituania și Slovacia nu par să fie temporare sau însoțite 
de măsuri compensatorii. Lituania și-a prezentat proiectul de plan bugetar pe baza unui 
scenariu de menținere a politicilor actuale și este invitată să prezinte un proiect de plan 
bugetar actualizat. 

Pentru Belgia, Franța, Grecia, Italia, Portugalia și Spania, având în vedere nivelul 
datoriei publice și provocările mari în materie de sustenabilitate pe termen mediu, prezente 
înainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19, este important să se asigure că, atunci când se 
iau măsuri de sprijin bugetar, se menține sustenabilitatea bugetară pe termen mediu. 
 
Recomandare privind zona euro, raport privind mecanismul de alertă și propunere de raport 
comun privind ocuparea forței de muncă 
 

Recomandarea privind politica economică a zonei euro adresează îndrumări 
personalizate statelor membre din zona euro, cu privire la aspectele ce afectează funcționarea 
zonei euro, în ansamblu. Anul acesta, ea oferă orientări de politică cu privire la prioritățile pe 
care statele membre din zona euro ar trebui să le urmărească în cadrul planurilor lor de 
redresare și reziliență. Recomandarea face apel la statele membre din zona euro să se asigure 
că politicile lor bugetare continuă să sprijine activitatea economică în 2021. De asemenea, 
aceasta îndeamnă statele membre să-și reorienteze politicile bugetare către realizarea unor 
poziții prudente pe termen mediu, odată ce condițiile epidemiologice și economice o vor 
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permite. Statele membre sunt încurajate să consolideze cadrele instituționale naționale și să 
pună în aplicare reformele și investițiile prioritare, de natură să consolideze sustenabilitatea 
și reziliența zonei euro și a statelor membre din zona euro. Aceste măsuri în materie de 
reforme și investiții ar trebui să creeze condițiile adecvate pentru redresarea economică, în 
concordanță cu tranzițiile verzi și digitale. În același timp, recomandarea solicită finalizarea 
uniunii economice și monetare și consolidarea rolului internațional al monedei euro. 

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA), instrument de detectare a posibilelor 
dezechilibre macroeconomice, constată că, în timp ce dezechilibrele macroeconomice erau în 
curs de reducere înainte de izbucnirea crizei provocate de epidemia de COVID-19, în prezent 
riscurile de apariție a unor dezechilibre par a fi în creștere, în statele membre ce se confruntau 
deja cu dezechilibre înainte de epidemie. Raportul recomandă elaborarea de bilanțuri 
aprofundate, care să identifice și să evalueze gravitatea posibilelor dezechilibre 
macroeconomice, pentru cele 12 state membre ce au fost deja identificate ca înregistrând 
dezechilibre sau dezechilibre excesive, în februarie 2020. Acestea sunt Croația, Cipru, Franța, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Suedia. 

Propunerea de raport comun privind ocuparea forței de muncă analizează impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă și asupra situației sociale din Europa. 
Criza provocată de COVID-19 a întrerupt tendința de evoluție pozitivă de pe piața muncii, ce 
dura de șase ani. Numărul total al persoanelor încadrate în muncă și rata de ocupare a forței 
de muncă au scăzut semnificativ, deși creșterea ratei șomajului a fost moderată, până în 
prezent, datorită adoptării rapide a schemelor de șomaj tehnic și a altor măsuri similare. 
Statele membre ce se confruntau deja cu provocări socioeconomice grave, înainte de 
pandemie, sunt acum și mai expuse vulnerabilităților. Pe piața forței de muncă, șocul 
economic este resimțit în mod diferit, de la un sector la altul și de la o categorie de lucrători la 
alta. Reducerea ocupării forței de muncă i-a afectat într-o măsură mai mare pe lucrătorii care 
practică forme atipice de muncă. Șomajul în rândul tinerilor a crescut mai mult decât șomajul 
pentru alte grupe de vârstă. Ponderea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau de formare a crescut considerabil. De asemenea, au 
fost grav afectați lucrătorii născuți în afara UE. Comisia va continua să monitorizeze 
îndeaproape toate evoluțiile pieței forței de muncă și evoluțiile sociale, actualizând periodic 
Raportul de monitorizare a rezultatelor privind ocuparea forței de muncă și Monitorul 
performanței în materie de protecție socială. În cadrul semestrului european excepțional din 
2021, raportul comun privind ocuparea forței de muncă va sprijini, în plus, statele membre, în 
identificarea domeniilor prioritare pentru reforme și investiții care să fie incluse în planurile 
lor de redresare și reziliență, în contextul orientărilor privind ocuparea forței de muncă. 

Comisia se angajează să urmărească o strategie de creștere durabilă, ce va ajuta UE și 
statele sale membre să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind îndeplinirea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă explică modul în care Comisia își continuă angajamentul față de 
dezvoltarea durabilă, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și ODD în elaborarea politicilor 
sale.  
 
Raport privind supravegherea mai strictă și rapoarte privind supravegherea ulterioară 
aplicării programului 
 

Cel de-al optulea raport privind supravegherea mai strictă pentru Grecia constată că, 
în ciuda circumstanțelor nefavorabile create de pandemia de COVID-19, autoritățile elene au 
luat măsurile necesare, pentru a-și îndeplini angajamentele convenite, realizând o serie de 
reforme fundamentale. Pe baza acestui raport, Eurogrupul ar putea să decidă cu privire la 
publicarea următorului set de măsuri referitoare la datorie condiționate de politici. 

Conform rapoartelor privind supravegherea ulterioară aplicării programului pentru 
Cipru, Irlanda, Portugalia și Spania, capacitățile de rambursare ale acestor state rămân solide. 
 
Declarațiile membrilor colegiului: 



21 

 

 
Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetățenilor, a declarat: „În momentul de față, când Europa este asaltată de un al doilea val al 
pandemiei, trebuie să ne intensificăm eforturile, pentru a ne ajuta unii pe ceilalți să rezistăm în 
fața acestei furtuni. Actualul pachet de toamnă are scopul îndreptării economiilor UE către ape 
mai liniștite și oferirii de îndrumări în materie de politici, pentru relansarea noastră colectivă. 
Pentru ca Europa să redevină o forță competitivă la nivel mondial, avem nevoie de măsuri de 
sprijin bugetar temporare și precis orientate, precum și de reforme și de investiții bine alese, care 
să conducă la o redresare echitabilă, incluzivă și sustenabilă. În prezent, avem nevoie de un acord 
politic rapid cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență, pentru ca acesta să poată 
asigura o ancoră financiară, în această criză. Încurajez toate statele membre să stabilească 
obiective ambițioase pentru planurile lor de redresare și reziliență, în beneficiul tuturor.” 

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a spus: „În contextul unei redresări 
întrerupte și al unei incertitudini foarte mari, guvernele trebuie să continue să combată criza și 
să sprijine relansarea. Majoritatea măsurilor incluse în bugetele pe 2021 ale țărilor din zona 
euro sprijină, în mod justificat, activitatea economică. O redresare puternică și echilibrată 
depinde însă de intrarea rapidă în vigoare a instrumentului Next Generation EU: pentru 
restabilirea încrederii, relansarea investițiilor și continuarea reformelor profunde de care avem 
nevoie pentru a ne proteja planeta, pentru a construi societăți mai echitabile și pentru a asigura 
succesul digitalizării. Prin urmare, fac apel la guvernele din UE să dea dovadă de un puternic 
simț al responsabilității față de propriii cetățeni și față de toți europenii, în acest moment crucial. 
Haideți să ducem la bun sfârșit acest plan de redresare!” 

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Criza 
declanșată de epidemia de COVID-19 a întrerupt tendința de evoluție pozitivă a pieței forței de 
muncă, ce dura de 6 ani. Au fost afectați toți europenii, dar în special tinerii și persoanele cu 
contracte temporare sau atipice. UE va continua să mobilizeze toate resursele aflate la dispoziția 
sa și să sprijine statele membre, în eforturile lor de atenuare a consecințelor socioeconomice ale 
crizei, de protejare a lucrătorilor, de menținere a locurilor de muncă și de facilitare a tranzițiilor 
profesionale către economia verde și digitală. Trebuie să ne concentrăm eforturile pe 
competențe și pe formare, pentru a ne adapta la piața forței de muncă post-COVID-19. În această 
perioadă de criză, este esențial să întindem o mână celor mai vulnerabile persoane din societate 
și să punem și mai mult accent pe combaterea sărăciei, a excluziunii și a inegalităților.”  

Comisia invită Eurogrupul și Consiliul să discute pachetul și să aprobe orientările 
prezentate astăzi. Comisia așteaptă cu interes să poarte un dialog constructiv cu Parlamentul 
European, cu privire la conținutul acestui pachet și la fiecare etapă ulterioară a ciclului 
semestrului european. 
 

11. Consultări publice 

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării 
 

Comisia a lansat o consultare publică deschisă, cu privire la un plan de acțiune al UE 
intitulat „Către îndeplinirea obiectivului de reducere la zero a poluării aerului, apei și solului 
– să construim o planetă mai sănătoasă pentru oameni mai sănătoși”. 

Pilon principal al Pactului verde european (Green Deal), strategia privind reducerea la 
zero a poluării se va baza pe inițiative în domeniul energiei, al industriei, al mobilității, al 
agriculturii, al biodiversității și al climei. 

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Poluarea 
mediului nu numai că are un impact negativ asupra sănătății noastre, în special a cetățenilor 
din categoriile cele mai vulnerabile, ci este și unul dintre factorii principali care conduc la 
pierderea biodiversității. Așadar, este clar că trebuie să se acționeze urgent. Prin  Planul de 
acțiune privind reducerea la zero a poluării, dorim să creăm un mediu de viață sănătos pentru 
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europeni, să contribuim la o redresare rezilientă și să stimulăm tranziția către o economie 
curată, circulară și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.”  

Consultarea se succedă publicării recente a foii de parcurs ce prezintă planurile UE de 
readucere la zero a poluării, prin îmbunătățirea prevenirii, a remedierii, a monitorizării și a 
raportării cu privire la poluare, precum și prin sprijinirea integrării acestui obiectiv în toate 
politicile și instrumentele de investiții. Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării 
va fi următorul pas important de punere în aplicare a strategiei de reducere la zero a poluării, 
după recenta publicare a Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice.  

Consultarea cu privire la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării este 
deschisă comentariilor din partea cetățenilor, până la 10 februarie 2021. Comentariile vor fi 
luate în considerare, în continuare, pentru elaborarea și perfecționarea inițiativei.  
 
Obiectivul pentru 2030 privind clima 
 

Comisia a lansat consultări publice cu privire la patru componente-cheie ale legislației 
UE privind clima, în privința cărora Comisia intenționează să adopte propuneri de revizuire, 
în iunie 2021. Aceste patru propuneri viitoare vor contribui la punerea în practică a Pactului 
verde european și la atingerea noului obiectiv propus de UE, de reducere cu cel puțin 55% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. 

Consultările publice referitoare la sistemul UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, la Regulamentul privind partajarea eforturilor, la normele privind exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură și la standardele de performanță 
privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și camionetelor sunt acum deschise până la 5 
februarie 2021. 

Prin intermediul acestor consultări, Comisia invită cetățenii, grupurile de interese, 
ONG-urile și alte părți implicate să își exprime opiniile, înainte de finalizarea de către Comisie 
a propunerilor sale, permițându-le astfel să participe activ la acest important proces legislativ. 
 
 

Buletin informativ elaborat de: 
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