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COMUNICARE A COMISIEI EUROPENE 

 

Comunicare a Comisiei privind O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de 
gen 2020-2025 - COM (2020) 152 final din 05.03.2020 
 
Promovarea egalității între femei și bărbați este o sarcină a Uniunii, în toate activitățile sale, 
fiind prevăzută de tratate. Egalitatea de gen este o valoare de bază a UE, un drept 
fundamental și un principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale. 
Egalitatea de gen creează locuri de muncă în plus și generează un spor de productivitate – 
un potențial care trebuie valorificat într-un moment în care ne pregătim pentru tranziția 
către o economie verde și pentru tranziția digitală și în care trebuie să facem față 
provocărilor demografice. 

Prezenta strategie privind egalitatea de gen structurează activitatea Comisiei Europene 
cu privire la egalitatea de gen și stabilește obiectivele de politică și acțiunile-cheie 
pentru perioada 2020-2025 (ca urmare a angajamentului strategic al Comisiei pentru 
perioada 2016-2019 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați). Scopul strategiei 
este ca Europa să devină un spațiu al egalității de gen, în care violența bazată pe gen, 
discriminarea pe criterii de sex și inegalitatea structurală dintre femei și bărbați să fie 
aspecte de domeniul trecutului. O Europă în care femeile și bărbații, fetele și băieții, în toată 
diversitatea lor1 , să fie egali; în care aceștia să fie liberi să își urmeze calea aleasă în viață, în 
care să aibă șanse egale de a prospera și în care să poată fi, în condiții de egalitate, membri 
sau lideri ai societății noastre europene. Punerea în aplicare a prezentei strategii se va 
baza pe o abordare duală, care va combina măsuri specifice pentru a se ajunge la o 
egalitate de gen, pe de o parte, și a se integra mai bine perspectiva de gen, pe de altă 
parte. Comisia va consolida integrarea perspectivei de gen prin includerea acesteia, în mod 
sistematic, în toate etapele elaborării de politici din toate domeniile de politică ale UE, 
interne și externe.  

În 2020, an care marchează cea de a 25-a aniversare a adoptării Declarației și a Platformei 
de acțiune de la Beijing (primul angajament universal și plan de acțiune menit să aducă 
progrese în materie de egalitate între femei și bărbați) prezenta strategie reprezintă 
contribuția UE la crearea unei lumi mai bune pentru femei și bărbați, fete și băieți. 
Strategia răspunde obiectivului de dezvoltare durabilă privind egalitatea de gen (ODD 
5) și dezideratului ca egalitatea de gen să constituie o prioritate transversală a tuturor 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și angajamentului UE față de Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.  

 
 
 
                                                
1 Sintagma „în toată diversitatea lor” este utilizată în prezenta strategie pentru a exprima faptul că, atunci când 
se face referire la femei sau bărbați, este vorba despre categorii eterogene, inclusiv în ceea ce privește sexul, 
identitatea de gen sau caracteristicile sexuale ale acestora. Această sintagmă afirmă angajamentul de a nu lăsa 
pe nimeni în urmă și de a transforma Europa într-un spațiu al egalității de gen pentru toți cetățenii, indiferent 
de sex, rasă sau origine etnică, religie și convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ȘI CONSILIU 

Raport al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE 2017-
2019 privind combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați – COM 
(2020) 101 final din 05.03.2020 
 
În noiembrie 2017, Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune al UE privind 
combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați (planul de acțiune). Scopul a fost 
de a stabili o serie amplă și coerentă de activități menite să combată diferența de 
remunerare între femei și bărbați prin consolidarea reciprocă a inițiativelor legislative și 
nelegislative. Până în octombrie 2019, Comisia a finalizat o mare majoritate a celor 24 de 
puncte de acțiune ale planului de acțiune. În plus, punerea în aplicare a celei mai mari părți a 
punctelor de acțiune va continua.  Planul de acțiune a fost o expresie a dorinței Comisiei 
de a lua măsuri specifice în vederea scăderii diferenței de remunerare între femei și 
bărbați, care a rămas la un nivel stabil în perioada de cinci ani precedentă adoptării 
planului. Planul de acțiune a descris un set de cauze principale, cum ar fi segregarea larg 
răspândită pe piața forței de muncă, repartizarea inegală a responsabilităților de îngrijire, 
politicile inadecvate care vizează echilibrul dintre viața profesională și cea privată și 
transparența salarială insuficientă, care trebuiau neapărat să fie abordate prin măsuri mult 
mai complexe la nivelul UE. În conformitate cu prioritățile de politică ale Comisiei, au fost 
identificate opt direcții principale de acțiune – cu 24 de puncte de acțiune concrete pentru a 
ajuta Comisia să combată diferența de remunerare între femei și bărbați într-un mod 
coordonat și transsectorial. 
În special, măsurile întreprinse în cadrul planului de acțiune au contribuit la punerea 
în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special a principiului 2 al 
acestuia, privind egalitatea de gen. 

Punerea în aplicare a planului de acțiune a contribuit și la realizarea Agendei 2030 a 
Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, în special a obiectivului de 
dezvoltare durabilă 5 privind realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor 
femeilor și fetelor. 
În timpul punerii în aplicare a planului de acțiune, Comisia a acordat o finanțare de 14 
milioane EUR pentru proiecte care contribuie la combaterea diferenței de remunerare între 
femei și bărbați în statele membre prin lupta împotriva stereotipurilor de gen, consolidarea 
orientării profesionale, creșterea reprezentării femeilor în funcții cu putere de decizie, 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată atât pentru femei, cât 
pentru bărbați, precum și prin eliminarea diferențelor între femei și bărbați pe parcursul 
întregii vieți a unei persoane prin abordarea disparităților de gen în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile. 
Până la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a planului de acțiune, în octombrie 2019, 
toate cele 24 de puncte de acțiune fuseseră finalizate integral sau parțial. Unele acțiuni au 
condus la obținerea unor rezultate foarte tangibile, sub forma unor legislații și politici noi, 
iar o mare majoritate a acțiunilor vor continua în cadrul diverselor politici ale Comisiei.  
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Prezentul raport este o contribuție la obiectivul de a combate diferența de 
remunerare între femei și bărbați. Raportul analizează acțiunile puse în aplicare, dezbate 
unele dintre realizările principale obținute în cadrul planului de acțiune și deschide calea 
pentru alte inițiative care vizează asigurarea respectării principiului egalității de 
remunerare pentru muncă egală sau pentru o muncă echivalentă. 

După cum s-a anunțat în Orientările politice pentru Comisia 2019-2024 ale președintei 
Ursula von der Leyen, împreună cu prezentul raport de punere în aplicare și cu 
publicarea evaluării privind remunerarea egală, Comisia prezintă o strategie a UE 
privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025. Strategia stabilește mai multe 
acțiuni pentru a elimina diferența de remunerare între femei și bărbați, o inițiativă de a 
introduce măsuri obligatorii privind transparența salarială. Punerea în aplicare a acțiunilor 
individuale a subliniat în egală măsură în mod cuprinzător legătura strânsă dintre diferența 
de remunerare între femei și bărbați și stereotipurile de gen. Abordarea stereotipurilor de 
gen va fi, de asemenea, unul dintre obiectivele de politică ale strategiei UE privind egalitatea 
de gen. 

Astfel cum s-a arătat în prezentul raport, acțiunile întreprinse pentru a pune în aplicare 
Planul de acțiune al UE 2017-2019 privind combaterea diferenței de remunerare 
între femei și bărbați vor contribui la activitatea viitoare a Comisiei Europene care 
vizează eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați. 
 
 

DECIZIE A COMISIEI 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 04.03.2020 referitoare la propunerea de 
inițiativă cetățenească intitulată "ALEGĂTORI FĂRĂ FRONTIERE, drepturi politice 
depline pentru cetățenii UE" 
 
Principalele obiective ale propunerii de inițiativă vizează eliminarea obstacolelor din calea 
înregistrării cetățenilor UE pentru a vota și a candida la alegerile europene și locale fie în 
țara de reședință, fie în țara de origine a acestora,  reafirmarea votului universal ca făcând 
parte din drepturile și valorile fundamentale, astfel încât cetățenii UE să aibă dreptul de a 
alege dacă votează în țara lor de reședință sau în țara lor de origine la toate alegerile și 
referendumurile, precum și examinarea impactului unei asemenea europenizări autentice a 
drepturilor de vot, a garanțiilor necesare și a modului în care acestea i-ar putea include pe 
resortisanții țărilor terțe. 

Numărul cetățenilor UE care locuiesc și lucrează în alte state membre decât țara lor de 
cetățenie este în creștere, însă, din cauza pragurilor și a obstacolelor în exercitarea 
drepturilor lor de vot în țara lor de reședință, aceștia se simt adesea nereprezentați în 
politica locală. Prin urmare, inițiativa propusă încearcă să „îi confere cetățeniei europene 
statutul unei adevărate cetățenii”, „să facă un pas în direcția votului universal”, oferindu-le 
cetățenilor UE drepturi politice depline, „să încurajeze o mai bună integrare” și „să 
contribuie la construirea unei democrații europene transnaționale”. 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește 
și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, 
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că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin 
intermediul unei inițiative cetățenești europene. 

În acest scop, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească ar trebui să 
fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura inițiativei, astfel încât să 
încurajeze participarea cetățenilor și să aducă Uniunea mai aproape de cetățeni. 

Inițiativa propusă nu este nici vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nici nu contravine 
vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din TUE și drepturilor consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
 

 

ŞTIRI - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE 
ÎN ROMÂNIA 

 
1. Ajutoare de stat: Comisia adoptă un cadru temporar pentru a permite statelor 

membre să ofere mai mult sprijin economiei în contextul epidemiei de COVID-19 
 
Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar pentru a permite statelor membre să 

utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini 
economia în contextul epidemiei de COVID-19. 

Împreună cu numeroase alte măsuri de sprijin pe care statele membre le pot utiliza în 
conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, cadrul temporar permite 
statelor membre să se asigure că întreprinderile de toate tipurile dispun în continuare de 
lichidități suficiente și să mențină continuitatea activității economice atât în timpul 
epidemiei de COVID-19, cât și după încheierea acesteia. 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă de politica în domeniul 
concurenței, a declarat: „Epidemia de COVID-19 are un impact economic negativ puternic. 
Trebuie să acționăm rapid pentru a gestiona impactul cât mai bine și trebuie să acționăm în 
mod coordonat. Acest nou cadru temporar permite statelor membre să utilizeze toată 
flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în 
această perioadă dificilă.” 

Cadrul temporar pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de COVID-19, 
bazat pe articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă. 
Pentru a remedia această situație, cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare: 

(i) granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans: statele membre vor 
putea să instituie scheme care să permită acordarea unei finanțări de până la 800 000 EUR 
unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia; 

(ii) garanții de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la 
bănci: statele membre vor fi în măsură să furnizeze garanții de stat pentru a se asigura că 
băncile continuă să acorde împrumuturi clienților care au nevoie de ele; 

(iii) împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi: statele membre vor 
putea acorda întreprinderilor împrumuturi cu rate ale dobânzilor favorabile. Aceste 
împrumuturi pot ajuta întreprinderile să acopere nevoile imediate atât de capital circulant, 
cât și de investiții; 
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(iv) garanții pentru băncile care direcționează ajutorul de stat către economia 
reală: unele state membre intenționează să se bazeze pe capacitățile de creditare existente 
ale băncilor și să le utilizeze drept canal de sprijin pentru întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. Cadrul clarifică faptul că un astfel de ajutor este considerat 
un ajutor direct acordat clienților băncilor, nu băncilor în sine, și oferă orientări cu privire la 
modul în care se poate asigura faptul că denaturarea concurenței dintre bănci este minimă; 

(v) asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o flexibilitate 
suplimentară cu privire la modul de a demonstra că anumite țări prezintă riscuri 
neasigurabile pe piața privată, permițând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este 
necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt. 

Având în vedere dimensiunea limitată a bugetului UE, principalul răspuns va proveni 
din bugetele naționale ale statelor membre. Cadrul temporar va contribui la direcționarea 
sprijinului către economie, limitând totodată consecințele negative asupra condițiilor 
echitabile de concurență de pe piața unică. 

Astfel, cadrul temporar include o serie de garanții. De exemplu, acesta corelează 
împrumuturile subvenționate sau garanțiile oferite întreprinderilor cu dimensiunea 
activității economice a acestora, prin luarea în considerare a masei salariale, a cifrei de 
afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum și cu utilizarea sprijinului public pentru 
capitalul circulant sau de investiții. Prin urmare, ajutorul ar trebui să sprijine întreprinderile 
să treacă de această criză și să pregătească o redresare sustenabilă. 

Cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilități aflate deja la 
dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de COVID-
19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. La 13 martie 2020, Comisia a 
adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, 
care ilustrează aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări 
general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea impozitării sau 
subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor 
privind ajutoarele de stat. De asemenea, acestea pot acorda compensații întreprinderilor 
pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 și cauzate în mod direct de 
aceasta. Acest lucru poate fi util pentru a sprijini sectoarele afectate în mod special, cum ar fi 
transporturile, turismul, industria hotelieră și comerțul cu amănuntul. 

Cadrul va fi în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării 
securității juridice, Comisia va evalua, înainte de această dată, dacă durata trebuie extinsă. 

 
 

2. COVID-19: Uniunea Europeană continuă eforturile de repatriere a cetățenilor în 
Europa 

UE continuă să ajute statele membre cu repatrierea cetățenilor rămași în străinătate, 
ca urmare a măsurilor luate în contextul COVID-19. Prin Mecanismul de protecție civilă al 
UE, Germania organizează în cursul acestei săptămâni 13 zboruri pentru a readuce cetățenii 
UE din Egipt, Maroc, Filipine, Tunisia și Argentina. Toate costurile pe care aceste zboruri le 
vor presupune vor avea un sprijin de până la 75% din partea Comisiei Europene. La 
începutul acestei săptămâni, în cadrul aceluiași mecanism de protecție civilă al UE, două 
zboruri austriece, au readus 604 cetățeni ai UE din Maroc. 

Mecanismul european de protecție civilă a facilitat, până în prezent, repatrierea a 1159 
de cetățeni ai UE în Europa din Wuhan, Japonia, Oakland și Maroc de la începutul pandemiei. 
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Atât Înaltul Reprezentant/ Vicepreședintele Josep Borrell, cât și comisarul pentru 
gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, împreună cu Serviciul European de Acțiune 
Externă și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, lucrează pentru a 
sprijini eforturile de repatriere a cetățenilor UE din țări terțe. 

Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte este în legătură constant cu partenerii din statele 
membre ale UE, pentru a asigura o coordonare rapidă a asistenței acordate tuturor 
cetățenilor UE care doresc să se întoarcă acasă. Ieri, 18 martie, în urma convorbirii telefonice 
cu ministrul de externe al Cehiei, delegația UE și diferite consulate ale statelor membre 
au organizat un zbor pentru cetățenii europeni blocați în Vietnam. 

Acesta este unul dintre numeroasele exemple ale muncii depuse de UE și delegațiile 
sale din întreaga lume pentru a consolida coordonarea între statele membre în abordarea 
provocărilor consulare cu care se confruntă cetățenii UE aflați, în prezent, în țări terțe. 

 

3. COVID-19: Comisia instituie prima rezervă rescEU de echipamente medicale 

Astăzi, 19 martie, Comisia Europeană a decis să creeze o rezervă strategică rescEU de 
echipamente medicale, cum ar fi ventilatoarele și măștile de protecție, pentru a ajuta țările 
UE în contextul pandemiei de COVID-19. 

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Prin instituirea primei rezerve comune 
europene de echipamente medicale de urgență, transpunem în practică solidaritatea UE, în 
beneficiul tuturor statelor membre și al tuturor cetățenilor noștri. Sprijinul reciproc este 
singura cale de urmat.” 

Rezerva va include echipamente medicale precum: 

• echipamente medicale de terapie intensivă, cum ar fi ventilatoarele; 

• echipamente individuale de protecție, cum ar fi măștile reutilizabile; 

• vaccinuri și tratamente; 

• materiale de laborator. 

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „UE ia măsuri pentru 
a le furniza statelor membre mai multe echipamente. Instituim o rezervă rescEU pentru a 
obține rapid materialele necesare pentru combaterea coronavirusului. Aceasta va fi utilizată 
pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu o penurie de echipamente necesare 
pentru tratarea pacienților infectați, pentru a proteja lucrătorii din domeniul sănătății și 
pentru a contribui la încetinirea răspândirii virusului. Intenționăm să trecem de îndată la 
acțiune.” 

Cum funcționează rezerva rescEU 

• Rezerva va fi găzduită de unul sau mai multe state membre. Statul gazdă va fi 
responsabil cu achiziționarea echipamentelor. 

• Comisia va finanța 90 % din rezervă. Centrul de coordonare a răspunsului la situații 
de urgențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• va gestiona 
distribuția echipamentelor, pentru a se asigura că acestea ajung acolo unde este cea 
mai mare nevoie de ele. 

• Bugetul UE inițial al rezervei este de 50 de milioane EUR, din care 40 de milioane 
EUR fac obiectul aprobării de către autoritățile bugetare. 
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În plus, în conformitate cu Acordul privind achizițiile publice comune, statele membre 
sunt în curs de achiziționare a echipamentelor de protecție individuală, a ventilatoarelor 
pentru respirație asistată și a articolelor necesare pentru testele de depistare a 
coronavirusului. Această abordare coordonată le conferă statelor membre o poziție 
puternică atunci când negociază cu industria în ceea ce privește disponibilitatea și prețul 
produselor medicale. 

Etapele următoare 

Măsura va intra în vigoare vineri, 20 martie. Începând de la această dată, un stat 
membru care dorește să găzduiască rezervele rescEU poate solicita un grant direct din 
partea Comisiei Europene. Grantul direct acoperă 90 % din costurile rezervei, în timp ce 
restul de 10 % sunt suportate de statul membru. 

 

4. COVID-19: Comisia lansează o echipă europeană de experți științifici pentru a 
consolida coordonarea și răspunsul medical la nivelul UE 
 
Astăzi, 17 martie, Comisia Europeană a lansat un grup consultativ privind COVID-

19 alcătuit din epidemiologi și virusologi din diferite state membre pentru a formula 
orientări ale UE cu privire la măsurile de gestionare a riscurilor, bazate pe date științifice. 
Acest grup, care a fost creat pe baza unui mandat primit din partea statelor membre, va fi 
prezidat de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și coprezidat de Stella Kyriakides, 
comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară. 

Președinta von der Leyen a declarat: „Coronavirusul schimbă într-un mod rapid viața 
și societățile noastre. Toate guvernele trebuie să ia în fiecare zi decizii adecvate și în cunoștință 
de cauză pentru populația Europei. Acesta este motivul pentru care expertiza științifică și 
consultanța potrivită sunt acum mai valoroase ca niciodată. Sunt recunoscătoare tuturor 
experților de renume din acest grup pentru ca își folosesc cunoașterea în beneficiul 
comunității.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a 
declarat: „Alături de specialiștii din domeniul sănătății publice, în prima linie se află și medicii 
clinicieni, epidemiologii și virusologii pentru a lupta împotriva răspândirii COVID-19. Atât 
timpul cât și știința contează dacă ne dorim să câștigăm această luptă. Acest grup va juca un 
rol important în răspunsul medical al UE împotriva pandemiei. Activitatea va fi 
complementară celei întreprinse de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.” 

Grupul va oferi consultanță Comisiei cu privire la: 

• Formularea de măsuri aplicabile tuturor statelor membre în funcție de diferitele 

etape ale epidemiei în UE și luând în considerare contextele naționale specifice; 

• Identificarea și reducerea lipsurilor, inconsecvențelor sau deficiențelor în măsurile 
luate sau care urmează să fie luate în ceea ce privește limitarea și gestionarea 
răspândirii COVID-19, inclusiv în abordări și tratamente clinice, pentru a depăși 

impactului cauzat de virus; 

• Prioritizarea asistenței medicale, a protecției civile și a altor resurse, precum și 
măsurile de sprijin care urmează să fie organizate sau coordonate la nivelul UE; 

• Ulterior, recomandarea de măsuri de politici pentru atenuarea consecințelor pe 
termen lung ale COVID-19. 
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Șapte persoane din șase state membre compun acest grup, iar acestea vor acționa în 
nume propriu și în mod independent. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 
(ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Centrul de coordonare a 
răspunsului la situații de urgență (ERCC) vor participa în calitate de observatori. 

Membrii vor delibera cel puțin de două ori pe săptămână — dacă nu mai mult — prin 
intermediul videoconferințelor, pe baza întrebărilor adresate de către Comisie sau din 
proprie inițiativă. 

Prima reuniune oficială a grupului va avea loc mâine, miercuri, 18 martie. Comisia va 
publica online ordinea de zi și documentele grupului pentru a asigura o comunicare 
transparentă și coordonată în ceea ce privește răspunsul UE la combaterea răspândirii 
pandemiei. 

 
5. Comisia le oferă tuturor statelor membre posibilitatea de a prelungi termenul de 

depunere a cererilor de plată în cadrul Politicii Agricole Comune 

Ca urmare a unei prime solicitări din partea autorităților italiene, care se confruntă cu 
o criză fără precedent cauzată de epidemia de coronavirus (COVID-19) și legată de situația 
dificilă cu care se confruntă Uniunea Europeană, Comisia Europeană a decis să le permită 
statelor membre să acorde prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către 
fermieri, a cererilor de plăți directe și de anumite plăți referitoare la dezvoltarea rurală. 

Această prelungire va fi posibilă pentru toți fermierii eligibili din toate statele membre. 
Totuși, rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă doresc să o acorde. Noul 
termen-limită pentru depunerea cererilor este 15 iunie 2020, în loc de 15 mai, oferindu-le 
fermierilor o mai mare flexibilitate în ceea ce privește completarea cererilor în această 
perioadă dificilă și fără precedent. 

În fiecare an, fermierii europeni își depun cererile de sprijin pentru venit oferit în 
cadrul politicii agricole comune (PAC). Autoritățile naționale prelucrează apoi cererile și 
efectuează verificările necesare. Plățile din cadrul PAC sunt apoi distribuite la nivel național 
sau regional și sunt rambursate de Comisia Europeană din bugetul UE. 

Comisia pregătește în prezent măsurile juridice care trebuie adoptate pentru a permite 
o derogare de la normele actuale. Comisia Europeană lucrează pe toate fronturile pentru a 
sprijini statele membre care se confruntă cu COVID-19. 

 

6. Politica de coeziune: România va beneficia de peste 500 de milioane de euro 
pentru asigurarea accesului la apă curată și asistență medicală 

Astăzi, 17 martie, Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de 
peste 1,4 miliarde EUR din fonduri UE în 14 proiecte mari de infrastructură din 7 state 
membre, și anume Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România și Spania. Proiectele 
acoperă mai multe domenii-cheie, cum ar fi mediul, sănătatea, transportul și energia, pentru 
o Europă mai inteligentă și cu emisii scăzute de carbon. Acestea reprezintă o investiție 
masivă pentru a stimula economia, pentru a proteja mediul și pentru a îmbunătăți calitatea 
vieții cetățenilor și bunăstarea socială. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „În vremuri care pun 
greu la încercare continentul nostru, este esențial ca politica de coeziune să își mențină rolul 
de a sprijini economia în beneficiul cetățenilor. „Adoptarea de astăzi a proiectelor majore 
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demonstrează că finanțarea UE și, în special, politica de coeziune oferă rezultate concrete, 
ajutând regiunile și orașele să devină un spațiu mai sigur, mai curat și mai confortabil pentru 
locuitori și întreprinderi. Multe dintre proiectele aprobate contribuie, de asemenea, la 
îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european. În momentul în care Comisia Europeană, 
statele membre și regiunile își unesc forțele, putem obține rezultate importante.” 

Asigurarea accesului la apă curată și la asistență medicală mai bună în România 

486,6 milioane EUR din Fondul de coeziune vor asigura accesul la o mai bună apă potabilă și 
la tratarea adecvată a apelor reziduale, de care vor beneficia peste 400 000 de persoane din 
sud-vestul României. precum și prevenirea contaminării apelor subterane în județul 
Suceava, de care vor beneficia 220 000 de locuitori. 

Apoi, UE va investi 47 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională pentru 
a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale în regiunea de nord-est. Datorită 
acestei investiții, care va fi în beneficiul a 90 000 de locuitori, pacienții vor primi un 
tratament de înaltă calitate, iar numărul deceselor și al dizabilităților pe termen lung va fi 
redus. 

Îmbunătățirea rețelei feroviare din Croația 

Peste 119 milioane EUR din Fondul de coeziune vor finanța achiziționarea a 21 de noi 
trenuri electrice pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pentru a reduce întârzierile și 
pentru a încuraja mai multe persoane să utilizeze un tip de transport durabil. Acest proiect 
va contribui la modernizarea materialului rulant al țării și la îmbunătățirea conectivității și 
mobilității, cu consecințe economice pozitive. Se vor reduce timpul de deplasare, zgomotul, 
vibrațiile și costurile de exploatare, iar siguranța va crește. 

O aprovizionare cu energie mai fiabilă și mai eficientă în Cehia 

Datorită unei investiții de aproape 37 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare 
regională, se va construi o nouă linie electrică cu dublu circuit, eficientă și fiabilă între 
Přeštice și Vítkov în regiunile Plzeň și Karlovy Vary din Cehia. Pe lângă faptul că este o 
infrastructură esențială care conectează sistemele energetice din diferite țări ale UE, acest 
proiect va spori securitatea energetică și generarea de energie din surse regenerabile. 
Întreruperile regionale și căderile de rețea se vor rări. 

Creșterea siguranței în caz de inundații și îmbunătățirea gestionării durabile a apei în 
Ungaria 

Peste 49 de milioane EUR din Fondul de coeziune vor crește siguranța împotriva 
inundațiilor pentru populația și economia din valea râului Tisa, în special ca răspuns la 
inundațiile extreme din ultimele decenii. 

În plus, aproape 96 de milioane EUR din Fondul de coeziune vor proteja, de asemenea, peste 
132 000 de locuitori împotriva riscului de inundații în partea superioară a râului Tisa. Acest 
proiect include, de asemenea, îmbunătățirea gestionării durabile a apei, sprijinind astfel 
economia bazată pe apă. 

Energie curată și servicii de transport mai bune în Polonia 

Datorită unei investiții a UE de peste 54 de milioane EUR din Fondul de coeziune, vor fi 
construite o linie de transport al energiei electrice și substații electrice în nordul și în nord-
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vestul Poloniei. Acoperind o zonă de aproape 380 km, proiectul va sprijini generarea și 
distribuția de energie curată și sigură, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea 
aerului. 

În plus, aproape 85 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională vor 
îmbunătăți transportul public în Olsztyn prin extinderea rutelor existente de transport cu 
tramvaiul și autobuzul și prin instalarea unui sistem inteligent de transport. În acest fel, mai 
multe persoane vor fi încurajate să utilizeze transportul public, iar congestionarea traficului 
va fi redusă cu consecințe pozitive pentru mediul urban. 

Apoi, Fondul de coeziune va investi peste 38 milioane EUR pentru modernizarea rețelei de 
tramvaie în Bydgoszcz, în regiunea Kujawsko-Pomorskie. Datorită acestui proiect, 
aproximativ 350 000 de locuitori vor profita de creșterea confortului și a accesibilității 
pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și de reducerea traficului și a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. 

În plus, cu o investiție de peste 76 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare 
regională, Polonia va moderniza patru linii de cale ferată, cu o lungime totală de aproape 
52 km în regiunea Śląskie. Astfel se vor reduce timpii de deplasare și poluarea aerului, 
asigurând totodată o mai bună interoperabilitate și siguranță a sistemului feroviar. 

Modernizarea transportului public în Portugalia 

Fondul de coeziune va investi 107 milioane EUR pentru modernizarea sistemului de linii de 
metrou din Porto. Acest lucru va face ca transportul public al orașului să devină mai 
atrăgător, va reduce traficul și poluarea și va garanta călătorii mai sigure, mai rapide și mai 
confortabile. 

Îmbunătățirea conexiunii feroviare în coridorul atlantic 

Fondul european de dezvoltare regională va investi 265 de milioane EUR pentru a 
îmbunătăți peste 178 km din legătura feroviară pe linia de mare viteză de 715 km Madrid-
Lisabona, în special în zona Extremadura. Acest lucru va fi benefic pentru transportul de 
persoane pe distanțe mari și pentru transportul de călători, cu beneficii economice și de 
mediu pozitive. Acest proiect face parte din coridorul atlantic al rețelei TEN-T care leagă 
Europa de sud-vest de restul UE. 
 

7. COVID-19: Comisia oferă finanțare de până la 80 de milioane de euro pentru 
CureVac, compania care produce vaccinuri inovatoare 

Astăzi, 16 martie, Comisia a oferit un sprijin financiar în valoare de până la 80 de milioane de 
euro către CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tübingen, Germania, pentru 
a intensifica dezvoltarea și producția unui vaccin împotriva COVID-19. Președinta Comisiei, 
Ursula von der Leyen, și comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, 
Mariya Gabriel, au discutat cu managementul CureVac prin videoconferință. 
A participat, de asemenea, și vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Ambroise 
Fayolle. Sprijinul urmează să fie acordat sub forma unei garanții a UE pentru un împrumut 
BEI evaluat în prezent la o valoare identică, în cadrul InnovFin, mecanismul de finanțare 
pentru boli infecțioase din cadrul programului Orizont 2020. 
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Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „În această criză a sănătății 
publice, este extrem de important să sprijinim cercetătorii noștri de prim rang și companiile 
din domeniul tehnologiei. Suntem hotărâți să punem la dispoziția CureVac finanțarea necesară 
pentru a intensifica dezvoltarea și producerea unui vaccin împotriva Coronavirusului. Sunt 
mândră că avem astfel de întreprinderi precum CureVac în UE. Casa lor este aici, însă 
vaccinurile lor vor fi în beneficiul tuturor, atât în Europa, cât și în afara ei.” 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 
declarat: „Sprijinirea cercetării și a inovării de înaltă calitate din UE este o parte esențială a 
răspunsului nostru coordonat împotriva răspândirii virusului. În 2014, CureVac a câștigat cel 
dintâi premiu al UE pentru stimularea inovaţiei. Ne angajăm să sprijinim în continuare 
cercetarea și inovarea la nivelul UE în aceste momente critice. Știința și inovarea în Europa se 
află în centrul politicilor noastre de protejare a sănătății oamenilor.” 

Ambroise Fayolle, vicepreședintele pentru inovare al Băncii Europene de Investiții, a 
declarat: „BEI este și rămâne Banca UE pentru inovare, chiar mai mult ca niciodată în 
contextul crizei actuale din domeniul sănătății. Datorită unui parteneriat puternic și fructuos 
cu Comisia de-a lungul timpului în domeniul instrumentelor financiare pentru cercetare și 
inovare (InnovFin), suntem hotărâți să facem tot ce ne stă în putință pentru a susține nevoile 
CureVac în beneficiul cetățenilor UE și nu numai.” 

Înființată în anul 2000, CureVac este o companie biofarmaceutică germană care a 
dezvoltat o tehnologie nouă pentru a depăși unul dintre cele mai mari obstacole în calea 
utilizării vaccinurilor: nevoia de menținere stabilă fără refrigerare. Tehnologia sa pentru 
vaccinuri se bazează pe molecule de ARN mesager (ARNm), care stimulează sistemul 
imunitar. Studiile preliminare au demonstrat că tehnologia poate constitui o reacție rapidă 
la COVID-19. În cazul în care va fi demonstrat acest lucru, milioane de doze de vaccin ar 
putea fi produse la costuri scăzute în unitățile de producție existente ale CureVac. CureVac 
și-a început deja programul de dezvoltare a vaccinurilor împotriva COVID-19 și estimează 
lansarea testelor clinice până în iunie 2020. 

 

8. UE pregăteşte terenul pentru un parteneriat mai puternic şi mai ambiţios cu 
Africa 

Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de 
securitate au propus bazele unei noi strategii cu Africa. Comunicarea prezintă propuneri de 
intensificare a cooperării prin parteneriate, în cinci domenii-cheie: tranziţia către o 
economie verde; transformarea digitală; creşterea şi locurile de muncă durabile; pacea şi 
guvernanţa şi migraţia şi mobilitatea. Pe baza acestui document, Europa va purta discuţii cu 
partenerii africani, în vederea elaborării unei noi strategii comune, ce urmează să fie 
aprobată în cadrul summitului Uniunea Europeană – Uniunea Africană din octombrie 2020. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Strategia de astăzi 
privind Africa este foaia de parcurs pe care o vom utiliza pentru avansarea şi ducerea 
parteneriatului nostru la următorul nivel. Africa este partenerul firesc şi vecinul Uniunii 
Europene. Împreună, putem construi un viitor mai prosper, mai paşnic şi mai durabil pentru 
toţi.” 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedintele Comisiei Europene pentru o Europă mai puternică pe plan internaţional, 
Josep Borrell, a declarat: „În Africa se joacă o parte a viitorului Europei. Pentru a face faţă 
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provocărilor comune, avem nevoie de o Africă puternică, iar Africa are nevoie de o Europă 
puternică. Avem numai de câştigat din consolidarea parteneriatului nostru, care este deja 
foarte puternic în domenii precum pacea şi stabilitatea, sărăcia şi inegalităţile, terorismul şi 
extremismul. Cele două continente au nevoie unul de celălalt, pentru a deveni mai puternice, a 
se consolida reciproc şi a realiza un obiectiv comun ambiţios: o lume mai bună întemeiată pe o 
ordine internaţională bazată pe norme.” 

Comisarul european pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen, a adăugat: 
„Prin cele cinci parteneriate propuse, axate pe interesele şi valorile noastre comune, Africa şi 
Europa vor conduce împreună transformarea digitală şi ecologică şi vor promova investiţiile şi 
locurile de muncă durabile. În momentul de faţă, principala mea prioritate este să mă asigur 
că tinerii şi femeile sunt pe deplin implicaţi în strategia cu Africa, deoarece aceasta răspunde 
aspiraţiilor lor.” 

Cooperarea reînnoită privind parteneriatele în cele cinci domenii propuse astăzi se 
va baza pe un dialog permanent cu partenerii africani, ce va fi continuat înainte de 
următorul summit UE-UA de la Bruxelles din octombrie 2020, în vederea definirii 
priorităţilor strategice comune pentru următorii ani. 

Propunerile formulate se bazează pe intensificarea din ce în ce mai pronunţată a 
relaţiilor dintre UE şi Africa. Anul 2020, în care va avea loc cel de al 6-lea summit Uniunea 
Africană – UE şi în care se vor încheia negocierile pentru noul acord de parteneriat dintre UE 
şi grupul statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, va fi decisiv pentru a ne ridica la 
înălţimea obiectivului nostru ambiţio,s de a avea un parteneriat şi mai puternic cu Africa, 
partenerul nostru firesc. 
 

Parteneriatul ar trebui să se bazeze pe o înţelegere clară a intereselor şi a 
responsabilităţilor fiecărei părţi, dar şi a celor reciproce. În comunicare, se propune ca UE să 
stabilească parteneriate cu Africa în privinţa următoarelor acţiuni: 
• valorificarea la maximum a beneficiilor tranziţiei către o economie verde şi reducerea la 
minimum a ameninţărilor la adresa mediului, respectând pe deplin Acordul de la Paris; 
•  promovarea transformării digitale pe întregul continent; 
• creşterea semnificativă a investiţiilor durabile din punct ecologic, social şi financiar şi 
reziliente la schimbările climatice; promovarea oportunităţilor de investiţii prin utilizarea 
pe scară mai largă a mecanismelor de finanţare inovatoare şi promovarea integrării 
economice regionale şi continentale, în special prin intermediul Acordului de liber schimb 
continental african; 
• atragerea investitorilor prin sprijinirea statelor africane să adopte politici şi reforme în 
materie de reglementare, care să îmbunătăţească mediul de afaceri şi climatul investiţional, 
inclusiv prin crearea de condiţii de concurenţă echitabile între întreprinderi; 
• consolidarea rapidă a învăţării, cunoştinţelor şi competenţelor, precum şi a capacităţilor de 
cercetare şi inovare, în special în rândul femeilor şi tinerilor, protecţia drepturilor sociale şi 
îmbunătăţirea acestora, precum şi eradicarea muncii copiilor; 
• adaptarea şi aprofundarea sprijinului acordat de UE pentru eforturile de pace depuse de 
ţările africane, prin intermediul unei forme de cooperare mai structurate şi mai strategice, 
care să pună acceptul în special pe regiunile care se confruntă cu cele mai mari 
vulnerabilităţi; 
• integrarea bunei guvernanţe, a democraţiei, a drepturilor omului, a statului de drept şi a 
egalităţii de gen în cadrul acţiunilor şi al cooperării desfăşurate; 
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• asigurarea rezilienţei prin corelarea intervenţiilor umanitare, în materie de dezvoltare, de 
pace şi de securitate în toate etapele ciclului conflictelor şi crizelor; 
• asigurarea unor parteneriate echilibrate, coerente şi cuprinzătoare în materie de migraţie 
şi mobilitate; 

• consolidarea ordinii internaţionale bazate pe norme şi a sistemului multilateral, în 
centrul căruia se află Organizaţia Naţiunilor Unite.  
 

9. Românii au încredere în UE şi instituţiile sale 

Românii continuă să aibă încredere şi sentimente pozitive faţă de politicile Uniunii 
Europene şi priorităţile noii Comisii Europene, consideră în mod majoritar că Uniunea se 
îndreaptă în direcţia bună, dar şi că ar trebui să aibă resurse financiare mai mari, pentru 
realizarea obiectivelor sale politice, apreciază că principalele provocări cu care se confruntă 
Europa sunt migraţia, terorismul şi schimbările climatice şi, în majoritatea lor, sunt de 
părere că existenţa ştirilor sau informaţiilor ce denaturează realitatea sau sunt false 
reprezintă o problemă pentru democraţie în general. Acestea sunt câteva dintre concluziile 
celui mai recent raport naţional Eurobarometru pentru România. 

Cea mai bună realizare a Uniunii Europene este considerată de către români libera 
circulaţie a cetăţenilor, bunurilor şi serviciilor în interiorul Uniunii, ea fiind menţionată într-
o pondere similară cu media UE (RO: 26%; UE: 25%). La nivel european, pacea între statele 
membre UE este considerată realizarea cea mai importantă (UE: 34%, RO: 18%). 

La fel ca în anul precedent, imaginea pe care o au aproximativ jumătate dintre români 
despre Uniunea Europeană este pozitivă, viitorul Uniunii fiind privit în mod optimist de 
peste două treimi dintre români (71%, în scădere cu 8 puncte procentuale faţă de 2018), 
peste media europeană de 58% (aceeaşi ca în anul precedent). 

Aproximativ jumătate dintre români (52%, în creştere cu 3 puncte procentuale) cred 
că, în general, Uniunea Europeană se îndreaptă în direcţia corectă. Ca şi în ultimii doi ani, 
procentul acestora este sensibil mai mare decât media europeană (UE: 31%). Ţările care 
înregistrează un nivel ridicat de încredere în privinţa direcţiei Uniunii Europene sunt 
Irlanda (54%), România (52%) şi Croaţia (51%). La polul opus, ţările care consideră actuala 
direcţie ca fiind greşită sunt Belgia (62%), Grecia (61%) şi Franţa (60%). 

63% dintre români (mult peste media UE: de 40%) consideră că Uniunea Europeană 
ar trebui să aibă resurse financiare mai mari, având în vedere obiectivele sale politice, 
România clasându-se a doua, după Cipru (70%), în lista ţărilor ce împărtăşesc această 
opinie. 

Din perspectiva bugetului Uniunii Europene, prioritizarea obiectivelor şi domeniilor 
de interes diferă în rândul românilor faţă de media înregistrată la nivel european. Astfel, 
apărarea şi securitatea, precum şi politica economică şi monetară, sunt primele domenii 
menţionate în care atât românii, cât şi europenii, consideră că se cheltuieşte cea mai mare 
parte a bugetului. Românii clasează pe primele locuri domeniile în care ar trebui să crească 
investiţiile din bugetul UE după cum urmează: (i) ocuparea forţei de muncă, (ii) educaţia, 
formarea, cultura şi media şi (iii) agricultura şi dezvoltarea rurală. La nivelul Uniunii 
Europene, prioritatea referitoare la schimbările climatice şi protecţia mediului este 
considerată a fi mai importantă decât cea legată de educaţie, formare, cultură şi media, iar 
agricultura este devansată de acestea.  

Dezvoltarea energiei din surse regenerabile este primul obiectiv al noului Pact 
ecologic european, introdus ca una din priorităţile principale ale Comisiei von der Leyen. 
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34% dintre români menţionează acest obiectiv ca fiind prioritar noului Pact, în timp ce la 
nivel european acesta este primul menţionat de 54% dintre respondenţi. 36% dintre români 
consideră combaterea deşeurilor din materiale plastice şi abordarea problemei materialelor 
plastice de unică folosinţă drept un obiectiv prioritar, alături de sprijinirea fermierilor din 
UE, prin acordarea unei remunerări corecte, cu scopul de a furniza europenilor alimente 
accesibile şi sigure. Aceste obiective reprezintă atât pentru români, cât şi pentru europeni în 
general, principalele priorităţi pe care ar trebui să se concentreze noul Pact ecologic 
european. 

Mai mult de şase din zece români declară că tind să aibă încredere în Parlamentul 
European (66%, în creştere cu 6 puncte procentuale faţă de 2018), un procent mai mare 
decât media europeană (UE: 51%). Comisia Europeană şi Consiliul European sunt 
următoarele instituţii investite cu încredere din partea românilor: 63%, respectiv 58%. Se 
poate spune că românii se raportează la toate instituţiile europene cu mai multă încredere 
decât europenii. Cea mai mare diferenţă de percepţie se înregistrează în cazul Consiliului 
Uniunii Europene, instituţie faţă de care românii tind să aibă încredere într-o pondere de 
57%, cu 21 de puncte procentuale mai mult decât media Uniunii (UE: 36%). 

În ceea ce priveşte percepţia asupra obiectivităţii informaţiilor legate de Uniunea 
Europeană prezentate în mass-media, 57% dintre români consideră că informaţiile 
prezentate la televizor sunt obiective. Similar, informaţiile prezentate la radio sunt 
percepute, de unul din doi români, ca fiind obiective, cu procente de 53% şi 48-50% 
înregistrate pentru presă scrisă, respectiv internet (site-uri generale, reţele sociale). La nivel 
european, se înregistrează procente similare în ceea ce priveşte obiectivitatea informaţiilor 
legate de Uniune prezentate prin intermediul TV, radio şi presă scrisă. Diferenţe notabile se 
înregistrează în ceea ce priveşte internetul, 33% dintre europeni apreciind că reţelele de 
socializare oferă informaţii obiective (comparativ cu RO: 50%) şi, respectiv, 42% pentru 
paginile de internet (comparativ cu RO: 48%). 

Atât românii, cât şi cetăţenii Uniunii Europene consideră că ştirile şi informaţiile ce 
denaturează realitatea sau sunt false sunt deseori întâlnite şi reprezintă chiar o problemă la 
nivel naţional, acestea fiind menţionate de aproximativ şapte persoane din zece (deseori 
întâlnite – RO: 72%; UE: 69%; reprezintă o problemă – RO: 72%; UE: 74%). Chiar dacă acest 
gen de ştiri şi informaţii sunt uşor de identificat în accepţiunea respondenţilor (RO: 71%; 
UE: 58%), românii sunt de părere că existenţa ştirilor sau a informaţiilor ce denaturează 
realitatea sau a celor false reprezintă o problemă pentru democraţie în general, într-o 
pondere cu doar 5% mai mică decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene (RO: 
74%; UE: 79%). 
 

10. Pregătirea întreprinderilor europene pentru viitor: o nouă strategie industrială 
pentru o Europă verde, digitală şi competitivă la nivel mondial 

Comisia a prezentat recent o nouă strategie menită să ajute industria europeană să 
conducă tranziţia dublă către neutralitatea climatică şi către poziţia de lider în domeniul 
digital. Strategia urmăreşte să stimuleze competitivitatea Europei şi autonomia sa strategică, 
într-o perioadă de mutaţii geopolitice şi de intensificare a concurenţei la nivel mondial. 

Pachetul de iniţiative prezintă o nouă abordare a politicii industriale europene, 
ancorată solid în valorile şi în tradiţiile economiei sociale de piaţă europene. Sunt prevăzute 
diverse acţiuni menite să sprijine toţi actorii din industria europeană, inclusiv 
întreprinderile mari şi mici, întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare, centrele de cercetare, 
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prestatorii de servicii, furnizorii şi partenerii sociali. O strategie specifică pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) urmăreşte să reducă birocraţia şi să ajute 
numeroasele IMM-uri din Europa să îşi desfăşoare activitatea la nivelul întregii pieţei unice 
şi în afara acesteia, să obţină acces la finanţare şi să contribuie la pregătirea tranziţiei 
digitale şi verzi. Iniţiativele prezentate includ, de asemenea, măsuri concrete pentru 
abordarea barierelor din calea funcţionării optime a pieţei unice, aceasta fiind cel mai 
puternic atu al Europei şi care le poate permite tuturor întreprinderilor noastre să se 
dezvolte şi să fie competitive atât în Europa, cât şi dincolo de graniţele acesteia. 

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a declarat: „Industria 
europeană este motorul creşterii şi al prosperităţii Europei. Acest motor funcţionează cel 
mai bine, atunci când îşi valorifică punctele forte: oamenii, cu ideile, talentele, diversitatea şi 
spiritul lor antreprenorial. Acest lucru este mai important ca niciodată, având în vedere că 
Europa a pornit pe calea unei tranziţii verzi şi digitale ambiţioase, într-o lume din ce în ce 
mai instabilă şi mai imprevizibilă. Industria europeană are toate atuurile necesare, pentru a 
conduce această tranziţie, iar noi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a o sprijini.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Europa are cea mai 
puternică industrie din lume. Întreprinderile noastre, mari şi mici, ne asigură locuri de muncă, 
prosperitate şi autonomie strategică. Gestionarea tranziţiei verzi şi digitale şi evitarea 
dependenţelor externe, într-un nou context geopolitic, necesită schimbări radicale, schimbări 
care trebuie să înceapă acum.” 
 
Pachetul privind politica industrială publicat astăzi include următoarele iniţiative: 
 

 O nouă Strategie industrială 
Pentru a susţine poziţia de lider a Europei în sectorul industrial, o nouă Strategie 

industrială va contribui la îndeplinirea a trei priorităţi-cheie: menţinerea competitivităţii 
industriei europene la nivel mondial şi a unor condiţii de concurenţă echitabile, atât la nivel 
intern, cât şi la nivel mondial, asigurarea neutralităţii climatice a Europei până în 2050 şi 
conturarea viitorului digital al Europei. 

Strategia stabileşte principalii factori ai transformării industriale a Europei şi propune 
un set cuprinzător de acţiuni viitoare, printre care se numără: 
• un Plan de acţiune privind proprietatea intelectuală, menit să sprijine suveranitatea 
tehnologică, să promoveze condiţii de concurenţă echitabile la nivel mondial, să combată 
mai bine furtul de proprietate intelectuală şi să adapteze cadrul juridic la tranziţia verde şi 
digitală; 
• întrucât concurenţa este cel mai bun stimulent pentru întreprinderile noastre, revizuirea 
în curs a normelor UE în materie de concurenţă, inclusiv evaluarea în curs a procedurilor de 
control al concentrărilor economice şi verificarea adecvării orientărilor privind ajutoarele 
de stat, ne va permite să dispunem de norme adecvate pentru o economie ce evoluează 
rapid, care are un caracter digital din ce în ce mai accentuat şi care trebuie să devină mai 
verde şi mai circulară; 
• avem nevoie de concurenţă loială, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Pe lângă 
utilizarea optimă a setului său de mecanisme de apărare comercială, până la jumătatea 
anului 2020, Comisia va adopta o carte albă ce va aborda efectele de denaturare cauzate de 
subvenţiile străine pe piaţa unică, precum şi accesul întreprinderilor din ţări terţe la 
procedurile de achiziţii publice din UE şi la fondurile acordate de UE. Problema legată de 
subvenţiile străine va fi abordată într-o propunere de instrument juridic în 2021. Aceste 
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lucrări vor merge mână în mână cu eforturile în curs de consolidare a normelor mondiale 
privind subvenţiile industriale, depuse în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 
precum şi cu acţiunile de combatere a lipsei accesului reciproc la procedurile de achiziţii 
publice din ţările terţe; 
• măsuri cuprinzătoare de modernizare şi de decarbonizare a industriilor mari 
consumatoare de energie, de sprijinire a sectoarelor durabile şi de mobilitate inteligentă, de 
promovare a eficienţei energetice şi de asigurare a unei aprovizionări suficiente şi constante 
cu energie din surse cu emisii de CO2 reduse la preţuri competitive; 
• consolidarea autonomiei industriale şi strategice a Europei, prin asigurarea aprovizionării 
cu materii prime critice, prin intermediul unui Plan de acţiune privind materiile prime 
critice şi cu medicamente, pe baza unei noi Strategii a UE privind produsele farmaceutice, 
precum şi prin sprijinirea dezvoltării infrastructurilor digitale strategice şi a tehnologiilor 
generice esenţiale; 
• o Alianţă pentru hidrogen curat, menită să accelereze decarbonizarea industriei şi să 
menţină poziţia de lider în sectorul industrial, urmată de alianţe pentru industriile cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, pentru tehnologiile şi platformele cloud în domeniul industrial 
şi, respectiv, pentru materiile prime; 
• noi acte legislative şi orientări cu privire la achiziţiile publice verzi; 
• un accent sporit pe inovare, investiţii şi competenţe. 

Pe lângă stabilirea unui set cuprinzător de acţiuni, atât la nivel orizontal, cât şi pentru 
tehnologii specifice, Comisia va analiza în mod sistematic riscurile şi nevoile diferitelor 
ecosisteme industriale. În cadrul acestei analize, Comisia va colabora strâns cu un Forum 
industrial deschis şi incluziv, ce urmează să fie înfiinţat până în septembrie 2020. Din cadrul 
forumului vor face parte reprezentanţi ai industriei, inclusiv IMM-uri, întreprinderi mari, 
parteneri sociali, cercetători, precum şi reprezentanţi ai statelor membre şi ai instituţiilor 
UE. Atunci când va fi necesar, experţi din sectoare specifice vor fi invitaţi să îşi 
împărtăşească cunoştinţele. Zilele industriei, organizate în fiecare an de Comisie, vor 
continua să reunească toţi actorii relevanţi. 
 

 O nouă Strategie pentru IMM-uri 
IMM-urile au un rol esenţial în structura industrială a Europei, furnizând două din trei 

locuri de muncă, precum şi în asigurarea succesului acestei noi abordări industriale. 
Strategia are scopul de a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziţie, ceea ce presupune şi 
asigurarea accesului la competenţele potrivite. Pentru consolidarea capacităţii IMM-urilor 
de a efectua această tranziţie, Comisia va actualiza Reţeaua întreprinderilor europene, prin 
asigurarea participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializaţi în domeniul 
durabilităţii. Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor 
regiunilor din Europa, pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovaţiile digitale. Se vor 
crea posibilităţi de voluntariat şi de formare în domeniul tehnologiilor digitale. Pentru 
facilitarea funcţionării IMM-urilor în cadrul pieţei unice şi în afara acesteia, Comisia propune 
măsuri menite să elimine obstacolele de natură reglementară şi practică din calea 
comerţului sau a dezvoltării activităţilor, ca de exemplu intensificarea eforturilor pentru 
asigurarea efectuării rapide a plăţilor, în special prin intermediul unui nou observator 
virtual, precum şi prin soluţionarea alternativă a litigiilor.  

Pentru facilitarea cotării la bursă a IMM-urilor în Europa, Comisia va sprijini, de 
asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, un fond pentru 
ofertele publice iniţiale ale IMM-urilor. Se va consolida şi spiritul antreprenorial al femeilor, 
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prin stimularea investiţiilor în întreprinderi şi fonduri conduse de femei. În plus, Comisia 
invită statele membre să se asigure că întreprinderile pot apela la un ghişeu unic pentru 
asistenţă. Obiectivul este ca Europa să devină locul ideal pentru începerea şi dezvoltarea 
unei afaceri. Comisia va colabora cu statele membre, în vederea stabilirii unui standard 
Start-up Nations la nivelul UE, pentru ca acestea să partajeze şi să adopte cele mai bune 
practici pentru a accelera dezvoltarea IMM-urilor şi a întreprinderilor nou-înfiinţate de 
înaltă tehnologie. Pentru asigurarea angajamentului politic faţă de aceste măsuri, un înalt 
reprezentant al UE pentru IMM-uri va garanta un parteneriat şi o coordonare strânse cu 
statele membre, prin intermediul reprezentanţilor naţionali pentru IMM-uri, precum şi cu 
autorităţile regionale şi locale. Va fi consolidată, de asemenea, perspectiva IMM-urilor în 
legislaţia UE. 
 

 O piaţă unică în avantajul întreprinderilor şi consumatorilor 
Piaţa unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei şi le oferă întreprinderilor 

europene o piaţă internă de mari proporţii. Aceasta stimulează concurenţa şi comerţul în 
cadrul UE şi le oferă cetăţenilor UE o gamă mai largă de bunuri şi servicii şi mai multe 
oportunităţi antreprenoriale şi de încadrare în muncă. De asemenea, le asigură 
întreprinderilor europene efectul de pârghie de care au nevoie, pentru a deveni lideri pe 
scena mondială. Cu toate acestea, europenii se confruntă în continuare cu bariere ce îi 
împiedică să valorifice pe deplin potenţialul pieţei unice. Conform estimărilor, eliminarea 
acestor bariere ar putea genera venituri de până la 713 mld EUR, până la sfârşitul 
deceniului. Raportul privind barierele din cadrul pieţei unice, publicat recent, identifică o 
gamă largă de obstacole existente pe piaţa unică, din perspectiva întreprinderilor şi a 
consumatorilor din Europa. Raportul precizează cauzele profunde ale acestor bariere: 
normele naţionale restrictive şi complexe, capacităţile administrative limitate, transpunerea 
imperfectă a normelor UE şi asigurarea inadecvată a respectării acestora. 

Pentru eliminarea aceste bariere, Comisia a adoptat un Plan de acţiune pentru o mai 
bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică, ce vizează 
abordarea obstacolelor care rezultă din încălcarea legislaţiei UE. Planul de acţiune se 
bazează pe un parteneriat reînnoit între statele membre şi Comisie, având în vedere 
responsabilitatea lor comună de a se asigura că normele privind piaţa unică sunt respectate 
şi aplicate în mod corespunzător. În acest context, planul de acţiune lansează un Grup 
operativ comun al Comisiei şi al statelor membre, care să consolideze cooperarea în 
domeniul asigurării respectării normelor privind piaţa unică. La rândul său, Comisia va 
sprijini autorităţile naţionale şi locale în eforturile lor de a pune în aplicare în mod corect 
legislaţia europeană şi nu va ezita să ia măsuri ferme împotriva încălcării normelor privind 
piaţa unică. 
 

11. Comisia propune măsuri de reducere a impactului epidemiei de COVID-19 
asupra industriei aeronautice şi mediului 

Epidemia de COVID-19 are un impact major asupra industriei aviatice internaţionale 
şi europene. Situaţia se deteriorează zilnic şi se preconizează că traficul va continua să scadă 
în următoarele săptămâni. Pentru a contribui la atenuarea impactului epidemiei, Comisia 
Europeană va prezenta o legislaţie specifică, pentru reducerea temporară din obligaţiile 
companiilor aeriene, în ceea ce priveşte utilizarea sloturilor orare, conform legislaţiei UE. 
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Comisarul european pentru transporturi,  Adina Vălean, a declarat: „Măsura 
temporară va permite companiilor aeriene să îşi adapteze capacitatea, având în vedere 
scăderea cererii cauzate de epidemie. În absenţa unei astfel de măsuri, companiile aeriene ar 
trebui să continue să opereze zboruri, chiar dacă sunt în mare măsură goale, pentru a le 
garanta sloturile orare actuale pe aeroporturile din UE. Acest lucru ar avea un impact negativ, 
atât din punct de vedere economic, cât şi ecologic. Ţinând cont de caracterul urgent al 
situaţiei, Comisia va prezenta o propunere legislativă şi invită Parlamentul European şi 
Consiliul să adopte rapid această măsură, în cadrul procedurii de codecizie.” 

Un slot de aeroport este dreptul unei aeronave să decoleze sau să aterizeze pe un 
aeroport, la un anumit moment al zilei. În conformitate cu Regulamentul UE privind sloturile 
orare (CEE 95/93), companiile aeriene fac obiectul regulii „foloseşti sau pierzi” şi au 
obligaţia de a exploata 80% din sloturile alocate. În caz contrar, îşi pierd dreptul de slot în 
sezoanele viitoare. 
 

12. Coronavirus: „Comisia va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziţie, 
pentru a se asigura că economia Europei trece cu bine prin acest moment” 

În cadrul videoconferinţei cu liderii UE, din 10 martie, în care s-a discutat epidemia 
de COVID-19, Comisia a primit mandat pentru a-şi intensifica eforturile împotriva acesteia, 
pe toate planurile, în coordonare cu statele membre. Criza provocată de virus are atât o 
latură umană semnificativă, cât şi un potenţial impact economic major. Prin urmare, este 
esenţial să acţionăm în mod ferm şi colectiv pentru împiedicarea răspândirii virusului şi 
ajutarea pacienţilor, respectiv pentru contracararea efectelor economice adverse. 

După videoconferinţă, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a 
declarat : 

,,Să fim foarte clari. Comisia lucrează neîncetat pe ambele planuri. 
În conferinţe telefonice zilnice, Comisia va coordona măsurile necesare împreună cu 

miniştrii de sănătate şi ai afacerilor Interne. 
În al doilea rând, Comisia va constitui o echipă de epidemiologi şi virusologi din diferite 

state membre, pentru a oferi orientări la nivel european. 
În prezent, Comisia face un inventar al echipamentelor de protecţie disponibile şi al 

aparatelor de protecţie respiratorie, inclusiv al capacităţii de producţie şi distribuţie. Acestea 
sunt esenţiale pentru întregul sector de sănătate. 

În ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea, vom consolida iniţiativa europeană de 
finanţare a cercetării specifică cu privire la acest virus. Am mobilizat 140 mil EUR din finanţări 
publice şi private, pentru cercetarea privind diagnosticarea, tratamentul şi vaccinurile.   

Pe plan economic, în primă instanţă, trebuie să acţionăm la nivel macroeconomic. Vom 
folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie, pentru a ne asigura că economia 
Europei trece cu bine prin acest moment. Asta presupune coordonare la nivel de state membre, 
Comisie şi Banca Centrală Europeană. Mă bucur că liderii au ales o asemenea strategie de 
coordonare. 

Comisia îşi va asuma responsabilităţile fără întârziere. Lucrez la următoarele măsuri 
pentru a susţine statele membre în efortul depus până acum: 

 Ne vom asigura că ajutorul de stat va putea fi oferit companiilor care au nevoie de el; 
 Ne vom folosi la maximum de flexibilitatea de care dispunem în cadrul Pactului de 

Stabilitate şi Creştere 
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Voi veni cu propuneri concrete înaintea reuniunii Eurogrup de luni, 16 martie. Aşadar, pe 
ambele planuri, vom clarifica foarte rapid regulile pentru statele membre. 

În cele din urmă, voi prezenta o „Iniţiativă de investiţii privind răspunsul împotriva 
virusului” (Corona Response Investment Initiative) direcţionată către sistemele de sănătate; 
IMM-uri, pieţele muncii şi alte părţi vulnerabile ale economiilor noastre. 

Investiţiile vor fi considerabile şi vor ajunge rapid la 25 mld EUR. Pentru realizarea acestui 
lucru, voi propune Consiliului şi Parlamentului, în această săptămână, să elibereze în piaţă 7.5 
mld EUR de lichidităţi pentru investiţii. Voi înfiinţa un grup operativ care să colaboreze cu 
statele membre, pentru a mă asigura că fluxul banilor va începe în următoarele săptămâni. 

Un pas important este marcat astăzi în ceea ce priveşte un răspuns coordonat, solicitat de 
cei 27 de şefi de stat şi de guvern, de preşedintele Consiliului European şi de Comisia 
Europeană. Acum este momentul să acţionăm.” 
 
Cum va funcţiona „Iniţiativa de investiţii privind răspunsul împotriva virusului” (Corona 
Response Investment Initiative)? 

Pentru orientarea rapidă a investiţiilor publice europene, în valoare de 25 mld EUR, 
Comisia va propune să renunţe în acest an la obligaţia de a solicita rambursarea 
prefinanţărilor neutilizate din fondurile structurale şi de investiţii europene, deţinute în 
prezent de statele membre. 

Statele membre vor fi obligate să utilizeze aceste sume, pentru a-şi accelera 
investiţiile în cadrul fondurilor structurale. Vor utiliza acest lucru pentru cofinanţarea 
naţională pe care, în mod normal, ar fi trebuit să o asigure pentru primirea următoarelor 
tranşe din pachetele lor de fonduri structurale. Având în vedere ratele medii de cofinanţare 
din statele membre, cele 7.5 mld EUR vor fi în măsură să declanşeze utilizarea unei finanţări 
structurale de aproximativ 17.5-18 mld EUR în întreaga UE. 

Această propunere poate fi pusă în aplicare prin modificarea regulamentului comun 
privind fondurile structurale. Comisia va înainta această propunere Consiliului şi 
Parlamentului în această săptămână. Prin urmare, programele operaţionale naţionale ar 
urma să fie adaptate, dacă este cazul, pentru a canaliza finanţarea către domenii precum 
măsurile de muncă pe termen scurt, sectorul sănătăţii, măsurile privind piaţa forţei de 
muncă şi sectoarele afectate în mod deosebit de situaţia actuală. 

 

13. Schimbarea modului în care producem şi consumăm: noul Plan de acţiune 
pentru economia circulară deschide calea unei economii competitive, neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra climei, în care consumatorii sunt 
responsabilizaţi 

Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acţiune pentru economia circulară – 
unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului verde european, noua agendă a 
Europei pentru creştere durabilă. Noul plan de acţiune prevede măsuri de-a lungul 
întregului ciclu de viaţă al produselor şi vizează să pregătească economia noastră pentru un 
viitor verde, să consolideze competitivitatea, protejând în acelaşi timp mediul şi să acorde 
noi drepturi consumatorilor. 

Noul plan valorifică rezultatele activităţii desfăşurate din 2015 şi se concentrează pe 
proiectarea şi crearea unei economii circulare, cu scopul de a se asigura că resursele 
utilizate sunt menţinute în economia UE cât mai mult timp posibil. Planul şi iniţiativele 
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acestuia vor fi elaborate cu implicarea strânsă a comunităţii de afaceri şi a părţilor 
interesate. 

Vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 
declarat: „Pentru a se atinge neutralitatea climatică până în 2050, pentru a ne conserva 
mediul natural şi pentru a ne consolida competitivitatea economică avem nevoie de o 
economie pe deplin circulară. Astăzi, economia noastră este încă în cea mai mare parte lineară 
şi numai 12% din materialele şi resursele secundare sunt reintegrate în economie. Numeroase 
produse se strică prea uşor, nu pot fi refolosite, reparate sau reciclate sau sunt produse doar 
pentru o singură utilizare. Există un potenţial uriaş ce poate fi exploatat atât pentru 
întreprinderi, cât şi pentru consumatori. Prin planul adoptat astăzi lansăm acţiuni pentru 
transformarea modului în care fabricăm produsele şi pentru a le oferi consumatorilor 
posibilitatea de a face alegeri durabile, în beneficiul propriu şi pentru mediu.” 

Comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Avem 
doar o singură planetă Pământ şi, totuşi, până în 2050, vom consuma ca şi cum am avea trei. 
Noul plan va integra conceptul de circularitate în viaţa noastră şi va accelera tranziţia către o 
economie verde. Propunem astfel măsuri hotărâte pentru schimbarea vârfului lanţului 
durabilităţii – proiectarea produselor. Măsurile orientate spre viitor vor crea oportunităţi de 
afaceri şi locuri de muncă, le vor acorda noi drepturi consumatorilor europeni, vor valorifica 
inovarea şi digitalizarea şi, la fel cum se întâmplă în natură, vor asigura faptul că nimic nu se 
iroseşte.” 

Tranziţia către o economie circulară este deja în curs, acest model durabil fiind 
adoptat de întreprinderi, de consumatori şi de autorităţile publice din Europa situate în 
fruntea plutonului. Comisia se va asigura că tranziţia către economia circulară oferă 
oportunităţi pentru toţi şi că nimeni nu este lăsat în urmă. Planul de acţiune pentru 
economia circulară, prezentat astăzi ca parte a Strategiei industriale a UE, propune măsuri 
care să asigure că: 
 
Produsele durabile devin regula pe piaţa UE. Comisia va propune acte legislative privind 
politica în materie de produse durabile pentru a se asigura că produsele introduse pe piaţa 
UE sunt concepute să dureze mai mult, să fie mai uşor de reutilizat, de reparat şi de reciclat 
şi vor include cât mai multe materiale reciclate în locul materiilor prime principale. Unica 
folosinţă va fi restricţionată, se vor găsi soluţii pentru obsolescenţa prematură şi se va 
interzice distrugerea bunurilor de folosinţă îndelungată rămase nevândute. 
 
Capacitatea de acţiune a consumatorilor este consolidată. Consumatorii vor avea acces la 
informaţii fiabile cu privire la aspecte cum ar fi potenţialul de reparare şi durabilitatea 
produselor, ceea ce îi va ajuta să facă alegeri durabile din punctul de vedere al mediului. 
Cetăţenii vor beneficia de un veritabil „drept la reparare”. 

Atenţia este concentrată pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse şi în 
care potenţialul pentru circularitate este ridicat. Comisia va introduce măsuri concrete 
privind:  
• produsele electronice şi TIC – „Iniţiativa pentru circularitate în domeniul electronicii” 
pentru a dispune de produse cu o durată de viaţă mai mare şi pentru îmbunătăţirea 
colectării şi a tratării deşeurilor; 
• bateriile şi vehiculele – un nou cadru de reglementare pentru baterii, în scopul 
îmbunătăţirii durabilităţii şi al stimulării potenţialului de circularitate al bateriilor; 



22 

 

• ambalajele – noi cerinţe obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piaţa UE, inclusiv 
reducerea ambalajelor (excesive); 
• materialele plastice – noi cerinţe obligatorii pentru conţinutul de materiale reciclate, o 
atenţie deosebită fiind acordată atât microplasticelor, cât şi materialelor plastice de origine 
biologică şi biodegradabile; 
• materialele textile – o nouă Strategie a UE pentru textile în scopul consolidării 
competitivităţii şi inovării în acest sector şi stimulării pieţei UE a reutilizării materialelor 
textile; 
• construcţiile şi clădirile – o Strategie cuprinzătoare pentru un mediu construit în mod 
durabil, care să promoveze principiile de circularitate în cazul clădirilor; 
• alimentele – o nouă iniţiativă legislativă privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui 
ambalajele, vesela şi tacâmurile de unică folosinţă cu produse reutilizabile în cadrul 
serviciilor alimentare. 

Se produc mai puţine deşeuri. Se va acorda atenţie evitării producerii de deşeuri, în 
ansamblu, şi transformării acestora în resurse secundare de înaltă calitate, ce beneficiază de 
pe urma unei pieţe funcţionale a materiilor prime secundare. Comisia va analiza 
posibilitatea de a se stabili un model armonizat la nivelul UE, pentru colectarea separată a 
deşeurilor şi pentru etichetarea acestora. Planul de acţiune propune şi o serie de acţiuni 
menite să reducă la minimum exporturile de deşeuri de către UE şi să abordeze problema 
transporturilor ilegale din acest domeniu. 
 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 
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