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I. CONSILIUL EUROPEAN/CONSILIUL UE 

 

1. Transcrierea convorbirii telefonice dintre președintele Charles Michel și 
președintele nou ales al SUA, Joe Biden (Consiliul European din 23 noiembrie 
a.c. – Afaceri externe și relații internaționale) 

 
Luni 23 noiembrie 2020, președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a 

întreținut cu președintele nou ales Joe Biden și l-a felicitat pentru alegerea sa drept cel de 
al 46-lea președinte al Statelor Unite. De asemenea, a felicitat-o pe Kamala Harris, viitoarea 
vicepreședintă. 

În cursul convorbirii, președintele Michel a propus reconstruirea unei alianțe 
transatlantice puternice bazate pe interese și valori comune. El a salutat angajamentul 
ferm al președintelui nou ales Biden față de aliații SUA și sprijinul acestuia pentru 
cooperarea europeană. 

Președintele Michel l-a invitat pe președintele nou ales la o reuniune extraordinară 
cu membrii Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles în 2021, pentru a discuta 
priorități comune. 

UE este pregătită să abordeze împreună cu SUA provocările presante actuale, precum 
pandemia de COVID-19, redresarea economică, schimbările climatice, securitatea și 
multilateralismul. 

Charles Michel, președintele Consiliului European: A venit momentul să ne unim 
forțele. Într-o lume în schimbare, parteneriatul nostru va fi mai important ca oricând pentru 
a ne proteja cetățenii, a ne relansa economiile, a opri încălzirea globală și a crea o lume mai 
sigură. UE și SUA vor avea întotdeauna un impact mai puternic atunci când vor acționa 
împreună. 

Totodată, Președintele Michel i-a mulțumit președintelui nou ales pentru sprijinul 
său neechivoc în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de retragere încheiat anul 
trecut de UE cu Regatul Unit. Acest acord menține pacea și stabilitatea în Irlanda și 
respectă pe deplin Acordul din Vinerea Mare. 

 

2. Cooperarea în domeniul apărării: Consiliul aprobă concluzii privind revizuirea 
strategică a PESCO 2020 (Consiliul UE din 20 noiembrie a.c. – Afaceri externe și 
relații internaționale, Securitate și apărare) 

 
Consiliul a aprobat concluzii privind revizuirea strategică a cooperării structurate 

permanente (PESCO) 2020. Revizuirea evaluează progresele înregistrate în ceea ce 
privește PESCO și oferă orientări pentru următoarea fază (2021-2025) cu privire la 
obiectivul general, obiectivele în materie de politici, stimulente și proiecte. 

Revizuirea evidențiază necesitatea de a îndeplini angajamentele mai stricte și de a 
obține rezultate practice și concrete până în 2025. 

Aceasta subliniază importanța realizării de progrese concrete în direcția 
unui pachet coerent de forță care acoperă întregul spectru, care să consolideze 
capacitatea militară a UE de a acționa. De asemenea, aceasta evidențiază și reafirmă 
obiective-cheie, cum ar fi cele legate de investițiile în materie de apărare, utilizarea mai 
sistematică a instrumentelor de apărare ale UE în cadrul proceselor naționale de planificare, 
sporirea eficacității operaționale a UE și dezvoltarea capabilităților necesare. 

Revizuirea evidențiază unele stimulente pentru a conferi PESCO mai multă 
vizibilitate la nivel politic și pentru a spori gradul de transparență între statele membre în 
ceea ce privește modul în care își îndeplinesc angajamentele, în special în domeniul 
operațional. 
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Revizuirea evidențiază, de asemenea, o listă de 26 de proiecte PESCO care vor 
produce rezultate concrete sau vor atinge capacitatea operațională deplină până la 
sfârșitul anului 2025. 

Lansată în decembrie 2017, PESCO reprezintă o schimbare radicală în ceea ce 
privește cooperarea în domeniul apărării în cadrul Uniunii Europene. PESCO este un cadru 
care le permite statelor membre care doresc și sunt capabile să facă acest lucru să dezvolte 
în comun capabilități de apărare, să investească în proiecte comune și să îmbunătățească 
pregătirea operațională și contribuția forțelor lor armate. 

Până în prezent, 25 de state membre ale UE și-au asumat angajamente stricte care 
stau la baza PESCO. În prezent, există 46 de proiecte de colaborare în diverse domenii: 
facilități de formare, sisteme de formare terestră, sisteme maritime și aeriene, domeniul 
cibernetic și facilitarea serviciilor multiple comune sau a proiectelor spațiale. 

Cele 25 de state membre care participă la PESCO sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 
Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și 
Ungaria. 

La 5 noiembrie, Consiliul a stabilit condițiile generale în care țările din afara UE ar 
putea fi, în mod excepțional, invitate să participe la proiecte individuale în cadrul PESCO, 
deschizând astfel calea pentru o cooperare mai solidă și mai ambițioasă în domeniul apărării 
cu partenerii în cadrul UE. 

3. Consiliul adoptă concluzii privind spațiile de testare în materie de 
reglementare și clauzele de experimentare drept instrumente pentru o mai 
bună legiferare (Consiliul UE din 16 noiembrie a.c. – Întreprinderi și industrie) 

 
La 16 noiembrie a.c., Consiliul a adoptat un set de concluzii privind rolul spațiilor de 

testare în materie de reglementare și al clauzelor de experimentare într-un cadru de 
reglementare al UE orientat spre inovare, adaptat exigențelor viitorului, durabil și rezilient. 

Spațiile de testare în materie de reglementare sunt definite drept cadre concrete care, 
prin asigurarea unui context structurat pentru experimentare, permit, după caz, într-un 
mediu real, testarea unor tehnologii, produse, servicii sau abordări inovatoare – în prezent, 
în special în contextul digitalizării – pentru o perioadă limitată și într-o parte limitată a unui 
sector sau domeniu aflat sub supraveghere reglementară, asigurând existența unor garanții 
adecvate. 

Clauzele de experimentare, care reprezintă adesea temeiul juridic pentru spațiile de 
testare în materie de reglementare, sunt definite drept dispoziții legale care permit 
autorităților însărcinate cu punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației să 
exercite, de la caz la caz, un anumit grad de flexibilitate în raport cu testarea unor tehnologii, 
produse, servicii sau abordări inovatoare. 

În aceste concluzii, Consiliul afirmă că spațiile de testare în materie de reglementare 
pot oferi oportunități semnificative, în special pentru a inova și a crește pentru toate 
întreprinderile, în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru microîntreprinderi, precum și 
pentru întreprinderile nou-înființate din industrie, servicii și alte sectoare. 

Prin urmare, Consiliul încurajează Comisia să ia în continuare în considerare 
utilizarea clauzelor de experimentare, de la caz la caz, la elaborarea și revizuirea legislației, 
precum și să evalueze utilizarea clauzelor de experimentare în evaluările ex-post și în 
verificările adecvării pe baza unui schimb de informații cu statele membre. 

În final, Consiliul îndeamnă Comisia să prezinte rezultatele acestei evaluări în prima 
jumătate a anului 2021 și să formuleze recomandări practice ulterioare privind posibila 
utilizare viitoare a spațiilor de testare în materie de reglementare și a clauzelor de 
experimentare la nivelul UE în a doua jumătate a anului 2021. 

 



4 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, privind cheltuielile 
FEGA - Sistemul de avertizare timpurie nr. 7-10/2020       

 
La data de 27 noiembrie 2019, Parlamentul European a adoptat bugetul general al 

Uniunii Europene pentru anul 2020. În ceea ce privește Fondul european de garantare 
agricolă (FEGA), bugetul a inclus credite de angajament și de plată în cuantum de 43 410 
milioane EUR și, respectiv, de 43 380 de milioane EUR pentru plăți directe și cheltuieli legate 
de piață. Diferența dintre cuantumurile celor două tipuri de credite este cauzată de 
utilizarea de credite diferențiate pentru anumite măsuri puse în aplicare în mod direct de 
către Comisie. Este vorba, în principal, de măsuri de promovare a produselor agricole, de 
strategia politică și de măsurile de coordonare. 

Bugetul FEGA pentru 2020 include:  

✓ cele mai recente estimări ale Comisiei privind nevoile de finanțare pentru măsurile 
de piață și plățile directe,  

✓ estimările veniturilor alocate preconizate a fi colectate în cursul exercițiului bugetar,  
✓ precum și reportarea soldului veniturilor alocate rămase disponibile din exercițiul 

bugetar anterior. În propunerea sa privind creditele bugetare FEGA pentru 2020, 

Comisia a luat în calcul totalitatea veniturilor alocate preconizate și a solicitat pentru 
bugetul pentru 2020 un nivel al creditelor calculat prin scăderea veniturilor alocate estimate 
din necesitățile estimate. Autoritatea bugetară a adoptat bugetul FEGA ținând seama de 
veniturile alocate preconizate. 

Utilizarea creditelor pentru intervenții pe piețele agricole a fost în ansamblu cu 110 
milioane EUR mai scăzută decât se preconizase pe baza profilului de utilizare.  În cazul 
articolului bugetar 05 02 08 - Fructe și legume, execuția bugetară, în principal în ceea ce 
privește fondurile operaționale destinate organizațiilor de producători, depășește cu 
aproape 110 milioane EUR profilul de cheltuieli. Adăugând veniturile alocate în cuantum de 
150 de milioane EUR luate în considerare pentru acest articol la adoptarea bugetului pentru 
2020, modelul de execuție corespunde în linii mari profilului istoric.  În cazul articolului 
bugetar 05 02 09 – produse din sectorul vitivinicol, profilul de cheltuieli ține deja seama de 
faptul că există o concentrare a cheltuielilor spre sfârșitul exercițiului financiar. Cheltuielile 
declarate până acum sunt cu 150 de milioane EUR mai mici decât profilul. Diferența este 
considerată temporară și se preconizează că cheltuielile finale vor fi apropiate de cuantumul 
înscris în buget, deși există în continuare incertitudini cu privire la utilizarea efectivă a 
flexibilității oferite ca răspuns la pandemia de COVID-19.   

Până la sfârșitul lunii august 2020, utilizarea creditelor pentru plățile directe este 
ușor mai ridicată decât s-a estimat în cadrul profilului de cheltuieli. În cazul articolului 
bugetar 05 03 01 – Plăți directe decuplate, cheltuielile declarate depășesc profilul cu 829 de 
milioane EUR. Luând însă în considerare cuantumul veniturilor alocate estimate a fi 
disponibile pentru acest articol, respectiv 921 de milioane EUR, modelul de execuție 
corespunde profilului istoric. Cheltuielile din cadrul schemei de plată de bază au fost ușor 
mai ridicate decât se preconizase în cadrul profilului de consum, în timp ce cheltuielile 
aferente schemei de plată unică pe suprafață și plății pentru practicile agricole benefice 
pentru climă și mediu au fost ușor inferioare profilului. 

Execuția provizorie a creditelor bugetare ale FEGA pentru 2020, pentru perioada de 
până la 31 august 2020, arată că rambursările lunare către statele membre sunt cu 682,2 
milioane EUR mai mari decât profilul de utilizare calculat.   

Este deja disponibil un cuantum de 809,1 milioane EUR din veniturile alocate și este 
preconizată colectarea unor cuantumuri suplimentare în cursul exercițiului bugetar.  În 
prezent, Comisia estimează că creditele votate, împreună cu veniturile alocate care vor fi 
disponibile până la sfârșitul exercițiului bugetar, vor fi utilizate în totalitate. Comisia a 
propus o majorare de 48,7 milioane EUR pentru FEGA, prin proiectul de buget rectificativ nr. 
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10/2020. Majorarea propusă se bazează pe execuția până la sfârșitul lunii august și pe 
previziunile până la sfârșitul exercițiului financiar 2020 al FEGA. Prin urmare, Comisia 
Europeană estimează că nu vor exista venituri alocate disponibile pentru a fi reportate din 
bugetul 2020 în bugetul 2021. 

 

2. Comunicare a Comisiei Raport actualizat privind supravegherea mai strictă - 
Grecia, noiembrie 2020 

Evoluțiile și politicile economice din Grecia sunt monitorizate în cadrul semestrului 
european pentru coordonarea politicilor economice și în temeiul cadrului de supraveghere 
mai strictă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 472/2013 (1). Punerea în aplicare a 
supravegherii mai stricte pentru Grecia (2) confirmă faptul că Grecia trebuie să pună în 
aplicare în continuare măsuri pentru a aborda sursele sau potențialele surse de dificultăți 
economice și financiare, implementând în același timp reforme structurale pentru a sprijini 
o creștere economică robustă și durabilă.  

Acesta este cel de al optulea raport privind supravegherea mai strictă pentru Grecia. 
Prezentul raport analizează punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Grecia față de 
Eurogrup în ceea ce privește finalizarea reformelor până la jumătatea anului 2020, în mai 
multe domenii cheie: a) evoluții macroeconomice; b) evoluții și perspective bugetare; c) 
finanțarea datoriei suverane și analiza sustenabilității datoriei; d) gestionarea veniturilor 
publice; e) gestionarea finanțelor publice și investițiile publice; f) protecția socială; g) 
evoluțiile din sectorul financiar; h) piața forței de muncă; i) piețele de produse și 
competitivitatea; j) administrația publică și guvernanța digitală; k) justiția și lupta împotriva 
corupției.  

Raportul constată că Grecia a intensificat în mod semnificativ ritmul de punere în 
aplicare a reformelor în ultimele luni, în pofida situației dificile generate de pandemia 
COVID-19. 

3. Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic 
și Social European de evaluare a punerii în aplicare a Directivei 2013/30/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind siguranța 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 
2004/35/CE  

 
Raportul privind experiențele legate de punerea în aplicare a directivei acoperă 

perioada cuprinsă între data la care statele membre au pus în aplicare directiva și sfârșitul 
aplicării regimurilor tranzitorii pentru industria de profil. Din această evaluare rezultă că 
atât directiva, cât și legislația de punere în aplicare a statelor membre abordează, în mod 
corespunzător, siguranța activităților offshore. Directiva a extins în mod clar siguranța 
operațiunilor offshore, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în alte părți ale lumii, prin 
intermediul politicii și culturii globale în materie de siguranță ale întreprinderilor din UE. În 
același timp, directiva a armonizat normele statelor membre și a creat condiții de 
concurență echitabile în întreaga UE.  

Potrivit consultărilor cu statele membre și cu părțile interesate, directiva abordează în 
mod clar și structurat toate aspectele siguranței relevante pentru prevenirea accidentelor, 
precum și mijloacele de reducere a acestora. Pe baza directivei, astfel cum a fost pusă în 
aplicare, statele membre au deschis canale de comunicare directă cu privire la toate 
subiectele relevante pentru siguranță. Statele membre efectuează, de asemenea, evaluări 
inter pares periodice, de exemplu prin intermediul EUOAG, și fac schimb de bune practici. 

 
(1) Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind 
consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care 
sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară, JO L 140, 27.5.2013, p. 1. 
(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1142 a Comisiei din 29 iulie 2020 privind prelungirea 
supravegherii mai stricte pentru Grecia, JO L 248, 31.7.2020, p. 20-23. 
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Atât statele membre, cât și părțile interesate au fost mulțumite de eficacitatea directivei, 
care a devenit pe deplin aplicabilă pentru întreaga industrie offshore începând cu 19 iulie 
2018. 

Conform Pactului verde european, toate măsurile și politicile UE ar trebui să fie aliniate 
la obiectivul care vizează sprijinirea UE pentru a realiza o tranziție de succes și justă către 
un viitor durabil. Inițiativele pactului trebuie puse în aplicare în modul cel mai eficace și 
eficient din punctul de vedere al costurilor și toate celelalte inițiative ale UE trebuie să 
respecte legământul verde bazat pe principiul de a nu face rău. Directiva privind siguranța 
activităților offshore contribuie la atingerea acestor obiective. 

În evaluare s-a analizat modul în care statele membre au pus în aplicare directiva și s-
au formulat concluzii cu privire la punctele forte, deficiențele, opțiunile și provocările 
acestui proces. În general, calitatea transpunerii a fost suficientă, iar Comisia va urmări, în 
mod individual, chestiunile nesoluționate cu statele membre. 

În forma actuală, este posibil ca directiva să nu asigure întotdeauna prevenirea 
eficientă a accidentelor în afara UE. ONG-urile din domeniul protecției mediului și-au 
exprimat opinia că, deși experiența privind punerea în aplicare a fost pozitivă, ar fi justificate 
o protecție sporită a mediului și mecanisme mai puternice de responsabilitate financiară. 

Autoritățile de reglementare și principalele entități responsabile sunt de părere că 
noile măsuri de reglementare și modalitățile subiective ale industriei de profil trebuie să se  
stabilizeze înainte de a se putea avea în vedere evoluții legislative ulterioare. În rapoartele 
suplimentare privind informarea și incidentele la nivelul UE se va consolida baza de 
referință a indicatorilor de performanță și se vor identifica tendințele critice în ceea ce 
privește nivelurile de risc de accidente majore. Este evident că există o traiectorie 
ascendentă în cultura siguranței industriale a UE. Comisia intenționează să monitorizeze trei 
domenii: 

a. răspunderea, securitatea financiară și tratarea cererilor de despăgubire; 
b. dezafectarea instalațiilor, inclusiv întrebările referitoare la eliminare sau la 

menținerea in situ, precum și acțiunile ulterioare; 
c. recunoașterea reciprocă a instalațiilor de foraj mobil din UE. 

În ceea ce privește monitorizarea răspunderii, a garantării financiare și a tratării cererilor de 
despăgubire, par să existe două opțiuni : 

a. analizarea și a altor experiențe, în legătură cu directiva, în vederea evaluării dacă este 
nevoie de mai multe norme și de o mai mare armonizare la nivelul UE; 

b. efectuarea unor cercetări suplimentare și a unei evaluări a impactului normelor 
armonizate, la nivelul industriei de profil, privind răspunderea, garantarea financiară 
și, într-un context mai larg, pentru tratarea cererilor de despăgubire. 

Directiva nu include dispoziții care depășesc cerința de dezafectare în condiții de 
siguranță; nu prevede și nici nu recomandă anumite procese sau orientări cu privire la 
momentul și modul de dezasamblare a unei instalații sau la situațiile în care o instalație 
trebuie lăsată, în mod excepțional, acolo unde se află. În plus, eficacitatea juridică a directivei 
încetează odată cu dezafectarea, deoarece directiva nu tratează tema monitorizării 
ulterioare. 

Pentru analiza sa, Comisia a ținut seama de informațiile privind dezafectarea 
platformelor Brent din Marea Nordului. Se pare că guvernul britanic se pregătea să aprobe 
planurile societății Shell de a lăsa armăturile de oțel și bazele de beton aflate sub trei dintre 
instalațiile sale dezafectate de la zăcământul de petrol Brent. Membrii OSPAR au avut opinii 
foarte diferite, cu privire la cea mai bună opțiune de a aborda acest aspect.  Pentru 
dezafectarea instalațiilor și monitorizarea ulterioară dezafectării, sunt disponibile 
următoarele opțiuni: 

a. competențele privind deciziile referitoare la dezafectare revin în continuare statelor 
membre, cu excepția cazului în care se demonstrează că politicile naționale, ținând 
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seama în mod corespunzător de legislația internațională (de exemplu, OSPAR), nu pot 
trata în mod corespunzător această chestiune; 

b. Comisia efectuează cercetări, în continuare și o evaluare a impactului privind 
normele suplimentare pe această temă, care urmează să fie incluse în directivă sau în 
legislația de mediu aplicabilă. 

În ceea ce privește recunoașterea reciprocă, între statele membre, a instalațiilor mobile de 
foraj, Comisia propune următoarea cale de urmat : 

a. verificarea adecvării normelor UE existente și asigurarea punerii corespunzătoare în 
aplicare a acestora; 

b. stabilirea dacă o legislație suplimentară poate facilita recunoașterea reciprocă a 
acestor instalații și specificarea costurilor și a beneficiilor, de exemplu, prin 
intermediul unei evaluări a impactului. 

4. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și 
acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă  

 
Raportul pune în perspectivă principalele obiective ale regulamentului și subliniază 

realizările acestuia, în ceea ce privește îmbunătățirea caracterului complet și a calității 
rapoartelor de eveniment, creșterea numărului de rapoarte transmise și stocate și aplicarea 
protecției oferite raportorilor. Pe de altă parte, raportul subliniază unele dintre dificultățile 
apărute în cursul punerii în aplicare a regulamentului, în special în ceea ce privește punerea 
în aplicare a dispozițiilor legate de „cultura justă”. În sfârșit, raportul se referă la contribuția 
adusă de regulament la reducerea numărului de accidente în care sunt implicate aeronave și 
a numărului de decese, în astfel de accidente.  

În general, toți subiecții acestuia și, anume Comisia, AESA, statele membre și 
organizațiile, au pus în aplicare Regulamentul (UE) nr. 376/2014. Cu toate acestea, s-au 
identificat unele deficiențe în punerea în aplicare a unor dispoziții ale regulamentului. În 
special, un procent semnificativ al statelor membre nu a desemnat un „organism de cultură 
justă”, în conformitate cu regulamentul, ceea ce a dus la inițierea de proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor de către Comisie. 

Pe de altă parte, punerea în aplicare cu succes a cerințelor regulamentului privind 
instituirea de sisteme de raportare obligatorie și voluntară a evenimentelor a dus la o 
creștere importantă a numărului de evenimente colectate începând cu intrarea în vigoare a 
regulamentului. În plus, punerea în aplicare a prevederilor privind instituirea și 
managementul Fișierului european centralizat a dus la o bază de date cuprinzătoare care 
conține rapoarte de eveniment de la toate statele membre ale UE. La rândul lor, mai multe 
rapoarte de eveniment de analizat au permis identificarea unor pericole potențiale pentru 
siguranță, în special la nivelurile statelor membre și ale AESA. În consecință, se poate 
concluziona că, de la intrarea în vigoare, regulamentul a contribuit într-o anumită măsură la 
reducerea accidentelor și a deceselor în astfel de accidente în UE. 

 

5. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în 
aplicare și administrarea Directivei 2000/14/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior  

 
Directiva a simplificat cadrul legislativ existent, asigurând astfel mai multă claritate 

pentru toate părțile interesate ; a contribuit, în mod eficace, la reducerea emisiilor de 
zgomot generate de echipamentele utilizate în exterior și a asigurat faptul că fabricanții 
investesc resurse în cercetarea și dezvoltarea de modele, mecanisme și strategii speciale 
pentru reducerea emisiilor de zgomot ale echipamentelor utilizate în exterior. Având în 
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vedere lipsa cererii de echipamente mai silențioase și insuficiența stimulentelor naționale, 
directiva a fost și rămâne principalul factor de reducere a zgomotului pentru acest tip de 
echipamente. Cu toate acestea, există o serie de aspecte critice care au afectat funcționarea 
directivei, ceea ce poate duce la posibila exercitare a competențelor privind adoptarea de 
acte delegate, prevăzută în directivă sau, la necesitatea unei posibile revizuiri. Este vorba, în 
special, de lipsa adaptării la progresul tehnic a elementelor esențiale ale directivei : 

a. domeniul de aplicare și, în special, listele de echipamente utilizate în exterior care 
intră în domeniul de aplicare și definițiile acestora, precum și amploarea cerințelor 
pentru fiecare tip de echipament (supus limitelor de zgomot sau doar marcajului 
referitor la zgomot); 

b. limitele de zgomot pentru anumite tipuri de echipamente utilizate în exterior, pe 
baza informațiilor disponibile privind fezabilitatea tehnică și economică a acestora, în 
cadrul obiectivului general de reducere continuă a emisiilor de zgomot la sursă; 

c. codurile de încercare și metodele de măsurare actuale pentru majoritatea 
echipamentelor reglementate de directivă nu concordă cu dezvoltarea tehnologică și 
ar trebui revizuite. În conformitate cu articolul 18a din Directiva referitoare la 
zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior [astfel cum a fost modificată 
prin Regulamentul (UE) 2019/1243] Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 18b în ceea ce privește modificarea anexei III în 
vederea adaptării la progresul tehnic a metodelor de măsurare a zgomotului aerian, 
care vor fi folosite pentru determinarea nivelurilor de putere acustică ale 
echipamentelor reglementate de directivă. Comisia nu și-a exercitat încă dreptul de a 
modifica anexa III și este necesară o adaptare la progresul tehnic ;  

d. procedurile relevante de evaluare a conformității, adaptarea acestora la eventualele 
modificări ale domeniului de aplicare și ale limitelor de zgomot, ținând seama, de 
asemenea, de relevanța și impactul diferitelor soluții bazate pe „autoevaluare” 
(proceduri bazate pe controlul intern) și pe intervenția „terților” (proceduri care 
necesită participarea unui organism notificat), precum și de relația cu lacunele încă 
existente în ceea ce privește supravegherea pieței; 

e. obligația de a colecta date cu privire la zgomot și instrumentul conex de gestionare a 
acestei obligații, ținând seama de problemele ridicate de funcționarea și eficacitatea 
bazei de date “NOISE Application”; 

f. alinierea la noul cadru legislativ, cu dispozițiile relevante din Decizia nr. 
768/2008/CE referitoare la operatorii economici, la supravegherea pieței, la 
organismele notificate, la evaluarea conformității etc. 

De asemenea, supravegherea insuficientă a pieței este un factor care subminează eficacitatea 
directivei în îndeplinirea principalelor sale obiective, în special în ceea ce privește 
conformitatea juridică și tehnică a produselor introduse pe piața UE, precum și 
competitivitatea operatorilor economici din UE. 

Comisia își va intensifica eforturile de coordonare, prin intermediul diferitelor grupuri 
de lucru sectoriale (comitetul și grupul de experți), pentru sprijinirea funcționaării 
directivei, pentru asigurarea adoptării unor abordări convenite și armonizate, în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației, precum și pentru furnizarea 
orientărilor adecvate părților interesate. În special, Comisia va continua să monitorizeze, cu 
atenție, asigurarea respectării directivei, în toate statele membre și activitățile grupului 
sectorial de cooperare administrativă, propunând și sprijinind, de asemenea, acțiuni 
concertate în cadrul cooperării autorităților competente de supraveghere a pieței. Comisia 
observă, de asemenea, că Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și 
conformitatea produselor, adoptat recent, vizează, printre altele, consolidarea controalelor 
efectuate de autoritățile naționale și de funcționarii vamali, pentru prevenirea introducerii 
pe piața Uniunii a produselor nesigure.  
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III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Ziua europeană privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a 
abuzurilor sexuale 

 
De Ziua europeană privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a 

abuzurilor sexuale, Comisia își reafirmă hotărârea de combatere a abuzuluisexual asupra 
copiilor, cu ajutorul tuturor instrumentelor de care dispune. 

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață 
european, a declarat: „În cadrul Strategiei privind o uniune a securității, depunem eforturi 
pentru a-i proteja pe toți cei care trăiesc în Europa, atât în mediul online, cât și offline. Copiii 
sunt deosebit de vulnerabili, în special, deoarece pandemia de coronavirus este corelată cu 
intensificarea schimbului online de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, iar noi avem 
obligația de a-i proteja”. 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „Imaginați-vă că, în 
calitate de victimă minoră, știți că cel mai rău moment din viața voastră este în continuare pe 
internet. Mai rău, imaginați-vă că o șansă de a fi salvați de abuzurile continue a fost ratată, 
pentru că instrumentele de contracarare au devenit ilegale. Companiile trebuie să fie în 
măsură să raporteze, astfel încât poliția să poată opri imaginile care circulă pe internet și 
chiar să salveze copii.” 

În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de abuz sexual și de 
exploatare sexuală a copiilor, iar recent pandemia de coronavirus a exacerbat situația. 
Europol a constatat că, pe măsură ce statele membre au introdus măsuri de izolare și de 
carantină, numărul materialelor autoproduse a crescut, în timp ce restricțiile de călătorie și 
alte măsuri restrictive au determinat sporirea schimburilor de materiale online, de către 
autorii infracțiunilor. 

În iulie, Comisia a adoptat o strategie cuprinzătoare a UE pentru o combatere mai 
eficace a abuzului sexual asupra copiilor. În cadrul strategiei, am propus acte legislative, 
pentru asigurarea faptului că furnizorii de servicii de comunicații online pot continua să 
aplice măsuri voluntare de detectare a abuzurilor sexuale asupra copiilor, în mediul virtual. 
În plus, Europol oferă sprijin pentru operațiuni precum cele recente, ce au vizat traficul de 
copii. Agenția monitorizează, de asemenea, tendințele infracționale în  cadrul Evaluării 
amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată online (IOCTA) și rapoarte 
specifice privind evoluția amenințărilor, inclusiv a abuzului sexual asupra copiilor, în 
perioada COVID-19. 
 

2. Comisia emite recomandări privind testele antigenice rapide și prin sprijinirea 
creșterii capacității de testare 

 
 Comisia Europeană a adoptat o recomandare privind utilizarea testelor antigenice 

rapide pentru diagnosticarea COVID-19, ce urmează Recomandării din 28 octombrie a 
Comisiei și are scopul asigurării unei abordări comune și a unor strategii de testare mai 
eficiente, în întreaga UE. Ea se bazează pe orientările elaborate cu ajutorul contribuțiilor 
statelor membre și ale experților Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. 

Recomandarea pune la dispoziție orientări privind modul de alegere a testelor 
antigenice rapide, situațiile în care sunt adecvate și cine ar trebui să le efectueze. Ea 
îndeamnă la validarea și recunoașterea reciprocă a testelor și a rezultatelor acestora. 
Recomandarea precede reuniunea virtuală a liderilor europeni, din 19 noiembrie, privind 
răspunsul UE la pandemia de COVID-19 și este urmarea Consiliului European, din 29 
octombrie, în cadrul căruia s-a convenit să se amplifice coordonarea în domeniul metodelor 
de testare. 
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În plus, Comisia a semnat un acord cu Federația Internațională a Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie (IFRC), prin care contribuie cu 35,5 mil EUR, provenite din 
Instrumentul pentru sprijin de urgență (ESI), în vederea sporirii capacității UE de testare 
vizând COVID-19. Finanțarea va fi utilizată pentru sprijinirea formării personalului 
însărcinat cu prelevarea și analizarea eșantioanelor și efectuarea de teste, în special prin 
intermediul echipamentelor mobile. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: 
„Testările ne indică amploarea răspândirii virusului, locurile în care este prezent și evoluția sa. 
Ele reprezintă un instrument decisiv pentru încetinirea extinderii pandemiei de COVID-19. 
Pentru sporirea coordonării la nivelul UE, vizând metodele de testare, punem astăzi la 
dispoziția statelor membre orientări cu privire la utilizarea testelor antigenice rapide, în 
vederea unei mai bune gestionări a focarelor epidemice de COVID-19. Pentru a fi eficienți în 
ceea ce privește testările este nevoie, de asemenea, să dispunem de resursele necesare, motiv 
pentru care ne intensificăm sprijinul pentru sporirea capacității de testare a statelor membre. 
Sprijinul și solidaritatea sunt esențiale, pentru învingerea acestei pandemii.” 

Recomandarea pune la dispoziția statelor membre orientări cu privire la utilizarea 
testelor antigenice rapide, în detectarea virusului în situații specifice. Printre acestea se 
numără situațiile în care identificarea rapidă a persoanelor infectate sprijină gestionarea 
focarelor epidemice și monitorizarea periodică a grupurilor cu risc mare, cum ar fi 
personalul medical sau cel din centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă. Statele membre 
sunt încurajate să efectueze teste antigenice rapide, în plus față de testele RT-PCR, pentru 
limitarea răspândirii virusului, detectarea infecțiilor și limitarea măsurilor de izolare și 
carantină. 

Recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor este extrem de importantă pentru 
facilitarea deplasărilor transfrontaliere, a depistării transfrontaliere a contacților și pentru 
tratamentul transfrontalier. Statele membre sunt puternic încurajate să își recunoască 
reciproc rezultatele testelor antigenice rapide, ce îndeplinesc criteriile din recomandare și 
care sunt obținute în unități de testare autorizate din orice stat membru al UE. Respectarea 
recomandării poate contribui astfel la libera circulație a persoanelor și la buna funcționare a 
pieței interne, într-o perioadă în care capacitățile de testare sunt limitate. 

Datele științifice și tehnice continuă să evolueze, oferind noi perspective asupra 
caracteristicilor virusului și asupra posibilităților de utilizare a diferitelor metodologii și 
abordări pentru diagnosticarea COVID-19. Prin urmare, Comisia rămâne pregătită să 
actualizeze recomandarea privind utilizarea testelor. 

Comisia finanțează IFRC, cu 35,5 mil EUR, pentru sprijinirea formării personalului și 
pentru permiterea accesului echipelor de testare mobile ale Crucii Roșii la echipamentele, 
articolele de laborator și reactivii necesari pentru prelevarea de eșantioane și efectuarea de 
teste, precum și pentru sprijinirea autorităților naționale, în activitatea lor. 

Colaborarea cu Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
este deschisă statelor membre ale UE și Regatului Unit, prin intermediul Societății Naționale 
de Cruce Roșie. Șapte state membre au decis să participe: Austria, Germania, Grecia, Italia, 
Malta, Portugalia și Spania. 

 

3. Stimularea sectorului energiei din surse regenerabile offshore, pentru o 
Europă neutră din punct de vedere climatic 

 
Pentru atingerea, până în 2050, a obiectivului neutralității climatice vizat de UE, 

Comisia Europeană a prezentat Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore, 
ce propune sporirea capacității eoliene offshore a Europei, de la nivelul actual de 12 GW la 
un nivel de cel puțin 60 GW, până în 2030 și, de 300 GW, până în 2050. Comisia își propune 
ca, până în 2050, să completeze această capacitate, cu 40 GW, provenind din energie 
oceanică, dar și cu energie produsă utilizând alte tehnologii emergente, de exemplu turbine 
eoliene și panouri solare flotante. 
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Această creștere ambițioasă se va baza pe vastul potențial din toate bazinele maritime 
ale Europei și pe poziția de lider mondial a întreprinderilor din UE, în acest sector. Creșterea 
va crea noi oportunități pentru industrie, va genera locuri de muncă verzi, pe întregul 
continent și va consolida poziția de lider mondial a UE, în domeniul tehnologiilor energetice 
offshore. De asemenea, va asigura protecția mediului, a biodiversității și a pescăriilor din UE. 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 
declarat: „Strategia de astăzi demonstrează urgența și oportunitatea intensificării investițiilor 
noastre, în sursele regenerabile de energie offshore. Datorită vastelor bazine maritime și 
poziției de lider industrial, Uniunea Europeană dispune de toate atuurile, pentru a face față 
provocării. Exploatarea energiei din surse regenerabile offshore este deja o adevărată poveste 
europeană de succes. Ne dorim să o transformăm într-o oportunitate și mai mare pentru 
energie curată, locuri de muncă de înaltă calitate, creștere durabilă și competitivitate la nivel 
internațional.” 

În scopul promovării extinderii capacității energetice offshore, Comisia va încuraja 
cooperarea transfrontalieră între statele membre, în ceea ce privește planificarea și 
implementarea proiectelor pe termen lung. Acest lucru va necesita integrarea obiectivelor în 
materie de dezvoltare a producției de energie din surse regenerabile offshore, în planurile 
naționale de amenajare a spațiului maritim, pe care statele de coastă trebuie să le prezinte 
Comisiei, până în martie 2021. De asemenea, Comisia va propune un cadru în temeiul 
Regulamentului TEN-E revizuit, pentru planificarea pe termen lung a rețelei offshore, 
implicând autoritățile de reglementare și statele membre din fiecare bazin maritim. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Comisia estimează că vor fi necesare investiții 
de aproape 800 mld EUR, de acum până în 2050.  

În acest scop, Comisia : 

✓ va asigura claritatea cadrului juridic de sprijin: Comisia a clarificat, de asemenea, 
normele pieței energiei electrice, într-un document de lucru însoțitor al serviciilor 
Comisiei și va evalua dacă sunt necesare norme mai specifice, orientate pe domenii. 
Comisia se va asigura că revizuirile orientărilor privind ajutoarele de stat pentru 
energie și protecția mediului și ale Directivei privind energia din surse regenerabile 
vor facilita implementarea eficientă, din punctul de vedere al costurilor a 
tehnologiilor de producție a energiei din surse regenerabile offshore; 

✓ va contribui la mobilizarea tuturor fondurilor relevante, pentru sprijinirea 
dezvoltării sectorului: Comisia încurajează statele membre să utilizeze Mecanismul 
de redresare și reziliență și să colaboreze cu Banca Europeană de Investiții și cu alte 
instituții financiare, precum InvestEU. Fondurile Orizont Europa vor fi mobilizate, 
pentru cercetare și dezvoltare, în special în cazul tehnologiilor mai puțin mature; 

✓ va asigura un lanț de aprovizionare consolidat: strategia subliniază necesitatea de a 
se îmbunătăți capacitatea de producție și infrastructura portuară și de a se spori 
disponibilitatea forței de muncă calificate corespunzător, pentru susținerea ratei mai 
ridicate de instalare. Comisia intenționează să creeze o platformă specifică privind 
sursele regenerabile de energie offshore, în cadrul Forumului industrial pentru 
energie curată, cu scopul reunirii tuturor actorilor implicați și abordăii problematicii 
dezvoltării lanțului de aprovizionare. 

Piața energiei din surse regenerabile offshore este o piață mondială în creștere rapidă, 
în special în Asia și în Statele Unite, ce oferă oportunități pentru industria UE, în întreaga 
lume. Prin intermediul diplomației sale în ceea ce privește Pactul verde, al politicii 
comerciale și al dialogurilor UE pe tema energiei cu țările partenere, Comisia va sprijini 
adoptarea la nivel mondial a acestor tehnologii. 

În vederea analizării și monitorizării impactului economic, social și de mediu al 
energiei din surse regenerabile offshore asupra mediului marin și a activităților economice 
care depind de el, Comisia va consulta periodic experți din cadrul autorităților publice, din 
rândul părților interesate și din cadrul comunității științifice.  
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4. Ajutoare de stat pentru producătorii de vin, companiile aeriene care își 
încep/reiau operațiunile pe aeroportul din Sibiu și IMM-uri 

 
Comisia Europeană a aprobat o schemă românească, în valoare de 12,4 mil EUR (59,5 

mil RON), pentru sprijinirea producătorilor de vin afectați de pandemia de coronavirus. 
Aceasta a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul 
public se va acorda sub formă de subvenții directe. Schema este menită să răspundă nevoilor 
de lichidități ale viticultorilor în cauză și să garanteze că aceștia își pot continua activitățile 
și își pot păstra locurile de muncă, în timpul pandemiei și după aceasta. Se preconizează că 
peste 1 000 de producători vor beneficia de această schemă. Comisia a constatat că schema 
românească este în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, 
ajutorul (i) nu va depăși 100 000 EUR per beneficiar care își desfășoară activitatea în 
domeniul producției primare de produse agricole și (ii) se acordă cel târziu până la 31 
decembrie 2020.  

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 1,7 mil EUR, 
destinată companiilor aeriene care reiau sau încep să efectueze zboruri înspre și dinspre 
aeroportul din Sibiu. Aeroportul Sibiu joacă un rol important în conectivitatea regională și 
internațională a țării. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind 
ajutoarele de stat. Aceasta oferă ajutor sub formă de subvenții directe și va fi accesibilă, în 
mod transparent, tuturor companiilor aeriene interesate, care își încep sau își reiau 
operațiunile pe aeroportul din Sibiu.  

Obiectivele măsurii îl constituie sprijinirea activității operatorilor aerieni, pecum și 
redresarea economică și viabilitatea structurală a regiunii, în contextul pandemiei de 
coronavirus. Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condițiile 
prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul nu va depăși 800 000 EUR pe companie și 
se va acorda înainte de 30 iunie 2021.  

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 216 mil EUR (1,043 
mld RON), pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia 
de coronavirus, în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aproximativ 207 
mil EUR (1 mld RON) din cuantumul total al sprijinului va lua forma unor garanții pentru 
produse de factoring (cu recurs împotriva vânzătorului), iar aproximativ 9 mil EUR (43 mil 
RON) vor reprezenta granturi directe, pentru acoperirea comisioanelor legate de produsele 
de factoring garantate. 

Scopul măsurii este de a ajuta IMM-urile să facă față deficitului de lichidități cu care se 
confruntă, din cauza pandemiei de coronavirus și de a se asigura că dispun de canale de 
finanțare diversificate. Numai produsele de factoring, emise între 26 august 2020 și 30 iunie 
2021, sunt eligibile în cadrul măsurii. 

Comisia a constatat că schema românească este conformă cu cadrul temporar. În 
special, în ceea ce privește garanțiile pentru produsele de factoring: (i) garanția nu poate 
depăși 50% din produsele de factoring și (ii) produsul de factoring garantat are o perioadă 
de valabilitate inițială de 12 luni, ce poate fi prelungită până la o limită de 48 de luni, dar fără 
nicio putere discreționară din partea autorității care acordă ajutorul. În ceea ce privește 
granturile directe, cuantumul maxim nu va depăși 100 000 EUR per beneficiar care își 
desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 120 000 EUR per 
beneficiar care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și 800 000 
EUR per beneficiar care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare. 

Atât garanțiile, cât și granturile directe sunt canalizate prin intermediari financiari și, 
prin urmare, există măsuri de siguranță pentru a se asigura că ajutorul este transmis în 
integralitate beneficiarilor finali. 

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională, pentru 
remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, în conformitate cu 
articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. 
Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de 
stat.   
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5. Comisia va pune la dispoziția spitalelor europene 200 de roboți pentru 
dezinfectare 

 
În cadrul eforturilor sale continue de combatere a răspândirii coronavirusului și de 

asigurare a echipamentelor necesare statelor membre, Comisia a lansat achiziționarea a 200 
de roboți pentru dezinfectare, ce vor fi livrați spitalelor din întreaga Europă. În ansamblu, un 
buget specific de până la 12 mil EUR este disponibil prin Instrumentul de sprijin de urgență 
(ESI). 

Spitalele din majoritatea statelor membre și-au exprimat nevoia și interesul de a primi 
roboții ce roboții vor fi livrați în următoarele săptămâni și care pot dezinfecta camerele 
standard pentru pacienți, utilizând lumina ultravioletă, într-un timp scurt chiar și de numai 
15 minute, contribuind astfel la prevenirea și reducerea răspândirii virusului. Procesul este 
controlat de un operator situat în afara spațiului ce urmează să fie dezinfectat, pentru 
evitarea oricărei expuneri la lumina UV. 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a subliniat: „Europa rămâne rezilientă 
și solidară, pe parcursul crizei actuale. De la repatrierea cetățenilor UE blocați în străinătate, 
până la creșterea producției de măști și asigurarea faptului că echipamentele medicale ajung 
la cei care au nevoie de ele, din cadrul pieței unice, acționăm pentru protejarea cetățenilor 
noștri. În prezent, aducem roboți pentru dezinfectare în spitale, astfel încât cetățenii noștri să 
poată beneficia de această tehnologie ce ar putea salva vieți.”  

 

6. Comisia deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva a 23 de state membre pentru netranspunerea Directivei privind 
conținutul audiovizual 

 
Comisia Europeană a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva a 23 de state membre și a Regatului Unit, pentru neadoptarea noilor norme ce 
reglementează coordonarea la nivelul UE a tuturor serviciilor mass-media audiovizuale, atât 
programele de televiziune tradiționale, cât și serviciile la cerere, precum și platformele de 
partajare a materialelor video. Aceste noi norme ale UE vizează crearea unui cadru de 
reglementare adecvat erei digitale, care să conducă la un peisaj audiovizual mai sigur, mai 
echitabil și mai diversificat. Se consolidează astfel protecția telespectatorilor, acordându-se 
o atenție specială siguranței persoanelor celor mai vulnerabile, cum ar fi minorii, se extinde 
aplicarea normelor privind discursul de incitare la ură la platformele de partajare a 
materialelor video și se promovează diversitatea culturală, în cadrul serviciilor mass-media 
audiovizuale. În același timp, se introduc, pentru prima dată, noi cerințe de independență 
pentru autoritățile naționale de reglementare a mass-media și se protejează pluralismul 
mediatic. 

Termenul pentru transpunerea Directivei revizuite a serviciilor mass-media 
audiovizuale în legislația națională a fost 19 septembrie 2020 și numai Danemarca, Ungaria, 
Țările de Jos și Suedia au notificat măsuri de transpunere și au declarat că notificarea este 
completă. 

Prin urmare, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, 
Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Letoniei, 
Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, 
Slovaciei, Finlandei, precum și Regatului Unit, solicitându-le să furnizeze informații 
suplimentare. Aceste țări au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde. 

Vicepreședintele executiv responsabilă pentru „Europa pregătită pentru era digitală”, 
Margrethe Vestager, a declarat: „Dorim condiții de concurență echitabile pentru toți actorii 
din media și pentru protejarea mai bună a copiilor și consumatorilor, atunci când accesează 
conținut audiovizual. Dorim, de asemenea, să asigurăm o mai mare diversitate pe platformele 
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de video la cerere și să creăm un peisaj audiovizual mai echitabil. Acesta este motivul pentru 
care avem norme comune. Directiva serviciilor mass-media audiovizuale merită toate 
eforturile noastre colective. Este o realizare importantă, ce va încuraja diversitatea culturală, 
în serviciile mass-media audiovizuale.” 

 

7. 370 mil EUR pentru îmbunătățirea calității apei și reducerea apelor reziduale 
în România 

 
Comisia Europeană a aprobat o investiție de aproape 370 mil EUR, din Fondul de 

coeziune, pentru îmbunătățirea furnizării de apă potabilă sigură, colectarea și tratarea 
apelor reziduale. Proiectul va îmbunătăți și va extinde infrastructura de alimentare cu apă și 
de canalizare, în șase județe din România: Constanța, Călărași, Dâmbovița, Ialomița și părți 
din județul Ilfov și Brașov. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest proiect, ce 
completează investițiile anterioare ale UE vizând modernizarea infrastructurilor de 
alimentare cu apă și de evacuare a apelor reziduale din România, va asigura accesul continuu 
la apă potabilă sigură și va reduce poluarea râurilor și a apelor subterane, în conformitate cu 
obiectivele Comisiei din cadrul Pactului verde”. 

Prin acest proiect, se vor reduce poluanții din apa potabilă și riscurile aferente pentru 
sănătate, se va stimula biodiversitatea și dezvoltarea activităților industriale, comerciale și 
recreative. Se preconizează că proiectul va crea 156 de locuri de muncă permanente și va 
deveni operațional, începând din iulie 2023. 

 

8. Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea, pentru perioada 2021-
2027 

 
Comisia a prezentat Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea, pentru 

perioada 2021-2027, ce promovează incluziunea pentru toți, recunoscând contribuția 
importantă pe care și-o aduc migranții la UE și eliminând obstacolele de natură să împiedice 
participarea și incluziunea în societatea europeană a persoanelor cu profil de migrant, de la 
nou-veniți la cetățeni. La baza acestui plan stă principiul potrivit căruia integrarea incluzivă 
necesită eforturi atât din partea individului, cât și din partea comunității-gazdă. Planul 
stabilește noi acțiuni care valorifică realizările planului de acțiune anterior, din 2016. 

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis 
Schinas, a declarat : „Incluziunea este întruchiparea modului de viață european. Politicile de 
integrare și de incluziune sunt vitale pentru nou-veniți și pentru comunitățile locale; acestea 
contribuie la dezvoltarea unor societăți bazate pe coeziune și a unor economii puternice. Orice 
persoană care are dreptul de a se afla în Europa ar trebui să aibă acces la instrumentele ce îi 
sunt necesare, pentru a-și valorifica pe deplin potențialul și pentru a-și asuma drepturile și 
obligațiile care ghidează Uniunea Europeană.” 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „Migrantul este «unul de-
al nostru», nu «unul de-al lor». „Fiecare dintre noi are un rol de jucat în asigurarea coeziunii și 
a prosperității societăților noastre. Integrarea și incluziunea înseamnă că vocea comunităților 
de migranți se face auzită și că ne asigurăm că fiecare persoană se poate bucura de drepturile 
sale, indiferent de mediul din care provine. Integrarea incluzivă înseamnă că oferim aceleași 
instrumente și sprijinul necesar pentru contribuția la societate, astfel încât migranții să își 
poată valorifica pe deplin potențialul, iar societățile noastre să beneficieze de forța și de 
competențele lor.” 

Astfel cum se evidențiază în noul Pact privind migrația și azilul, buna gestionare și 
eficacitatea politicii în materie de migrație și azil depind, în esență, de reușita integrării și a 
incluziunii. Aceasta este esențială, de asemenea, pentru coeziunea socială și pentru 
dinamismul unei economii aflate în serviciul tuturor cetățenilor. 
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Planul de acțiune propune un sprijin precis direcționat și adaptat, ce ține seama de 
caracteristicile individuale, ce se pot dovedi problematice pentru persoanele cu profil de 
migrant, cum ar fi genul sau contextul religios. Reușita integrării și a incluziunii depinde atât 
de măsurile luate din timp, cât și de angajamentul asumat pe termen lung. Deși sarcina de a 
elabora și a pune în aplicare politici sociale le revine în primul rând guvernelor naționale, UE 
joacă un rol-cheie în sprijinirea statelor membre, prin finanțare, prin elaborarea de orientări 
și prin promovarea parteneriatelor relevante. Principalele acțiuni sunt: 

a. educația și formarea favorabile incluziunii, de la învățământul preșcolar până la 
învățământul superior, punând accentul pe facilitarea recunoașterii calificărilor și pe 
învățarea susținută a limbilor țărilor-gazdă, cu sprijin din fonduri UE ; 

b. îmbunătățirea șanselor de angajare și a recunoașterii competențelor, pentru 
valorificarea, pe deplin, a contribuției comunităților de migranți, în special a femeilor 
și, pentru garantarea faptului că acestea primesc sprijinul necesar, pentru a-și 
valorifica pe deplin potențialul. Comisia va colabora cu partenerii sociali și economici 
și cu angajatorii, în vederea promovării integrării pe piața forței de muncă, sprijinirii 
spiritului antreprenorial și facilitării recunoașterii și a evaluării competențelor de 
către angajatori; 

c. promovarea accesului persoanelor cu profil de migranți la servicii de sănătate, 
inclusiv de sănătate mintală. Pe lângă finanțarea dedicată acordată de UE, planul de 
acțiune urmărește să asigure informarea migranților cu privire la drepturile lor și 
recunoaște provocările specifice cu care se confruntă femeile, în special în timpul 
sarcinii și după sarcină. Planul de acțiune sprijină, de asemenea, schimbul de bune 
practici între statele membre ; 

d. accesul la locuințe adecvate și accesibile, finanțate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul pentru azil și migrație și 
InvestEU, precum și platforme de finanțare pentru schimburi de experiență la nivel 
local și regional, în ceea ce privește combaterea discriminării pe piața locuințelor și a 
segregării. 

Planul de acțiune va fi pus în aplicare prin mobilizarea finanțării UE și prin crearea de 
parteneriate cu toate părțile implicate : migranții, comunitățile-gazdă, partenerii sociali și 
economici, societatea civilă, autoritățile locale și regionale și sectorul privat. Acesta va 
capacita comunitățile-gazdă și le va ajuta să își exercite rolul ce le revine în conceperea și 
punerea în aplicare a măsurilor și a programelor de integrare, subliniind, în același timp, 
responsabilitatea persoanelor vizate, în ceea ce privește participarea la societatea-gazdă. 
Planul va urmări să modernizeze accesul la servicii, prin utilizarea instrumentelor digitale. 
Nu în ultimul rând, acesta va îmbunătăți baza de date concrete, pentru dezvoltarea în 
continuare de politici și pentru asigurarea unei bune monitorizări a rezultatelor. 
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