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I.  CONSILII UE 

1. Eurogrupul: evoluții macroeconomice (8 noiembrie, Moneda euro digitală, Banca 

Centrală Europeană) 

 
Eurogrupul a discutat despre evoluțiile macroeconomice, inclusiv inflația, precum și 

despre perspectivele în materie de politici în zona euro. Miniștrii au trecut în revistă și au 

făcut schimb de opinii cu privire la evoluția prețurilor energiei și a inflației în zona euro, 

înainte de previziunile de toamnă ale Comisiei Europene. 

Eurogrupul a discutat despre obiectivele de politică și utilizările monedei euro 

digitale în contextul ritmului rapid al digitalizării în economia mondială și despre impactul 

acesteia asupra zonei euro și asupra monedei comune și a trecut în revistă inițiativele și 

evoluțiile conexe de la nivel internațional. 

 
2. Evaluarea guvernanței economice (8 noiembrie, Uniunea Economică și Monetară) 
 

Comisia Europeană a prezentat evaluarea relansată a guvernanței economice, cu 

accent pe dimensiunea reprezentată de zona euro. Miniștrii au dezbătut procesul prin care 

se va analiza evaluarea guvernanței în cadrul reuniunilor Eurogrupului (și ale Eurogrupului 

în configurație deschisă pentru unele subiecte) și au purtat o primă discuție cu privire la 

modul în care Eurogrupul ar putea aborda provocările legate de coordonarea politicilor 

bugetare și economice în cadrul zonei euro și de funcționarea UEM într-un mediu economic 

post-COVID. 

3. Actualizări privind uniunea bancară și Fondul unic de rezoluție (8 noiembrie, 

Reforma MES) 

Eurogrupul a fost informat de către instituții cu privire la principalele rezultate ale 

raportului bianual de monitorizare privind indicatorii de reducere a riscurilor. De asemenea, 

miniștrii au trecut în revistă pregătirile pentru introducerea mecanismului comun de sprijin 

pentru Fondul unic de rezoluție, astfel cum s-a convenit în noiembrie 2020. 

 

4. Consiliul dă undă verde noilor norme privind evaluarea tehnologiilor medicale, 
îmbunătățirea accesului la medicamente și simplificarea procedurilor - (9 
noiembrie, Sănătate)  

Consiliul a dat undă verde pentru adoptarea unui regulament privind evaluarea 

tehnologiilor medicale. Datorită noilor norme, tehnologii medicale inovatoare, sigure și 

eficace vor fi mai repede disponibile pentru pacienți. Producătorii de medicamente și 

dispozitive medicale vor avea de câștigat deoarece procedurile de depunere a cererilor vor fi 

simplificate. 

Noile norme prevăd că statele membre cooperează pentru a efectua evaluări clinice 

comune și consultări științifice comune. De asemenea, acestea își vor uni forțele în ceea ce 

privește identificarea tehnologiilor medicale emergente. 

Pentru a reduce sarcina administrativă, în special pentru întreprinderile mici, 

dezvoltatorii de tehnologii medicale ar trebui să depună informații, date și alte dovezi 

necesare pentru evaluarea clinică comună o singură dată, la nivelul UE. 

Etapele următoare: Votul de astăzi înseamnă adoptarea de către Consiliu a poziției 

sale în primă lectură. Regulamentul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European înainte 



3 
 

de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta va începe să se aplice la trei ani de la intrarea 

sa în vigoare (care are loc în a douăzecea zi de la data publicării). 

 

5. Consiliul a adoptat reforma privind taxarea rutieră - (9 noiembrie, Neutralitate 

climatică, Transporturi) 

Consiliul a dat undă verde pentru norme mai stricte și mai cuprinzătoare privind 

taxarea rutieră (Directiva privind eurovinieta) pentru a stimula desfășurarea de 

operațiuni de transport mai nepoluante și mai eficiente. Legislația revizuită include un nou 

sistem de abordare a emisiilor de CO2 pentru a reduce amprenta de carbon a 

transporturilor, în conformitate cu Pactul verde european și cu Acordul de la Paris. 

 Taxe de trecere bazate pe distanță și taxe de utilizare bazate pe durată (viniete) 

Vinietele bazate pe durată pentru vehiculele grele vor fi eliminate treptat din 

rețeaua centrală TEN-T în termen de opt ani de la intrarea în vigoare a directivei. În cazurile 

în care aplică un sistem de viniete comun, cum ar fi Tratatul privind eurovinieta, statele 

membre vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a adapta sau a întrerupe sistemul 

respectiv. 

Drumurile care fac obiectul eliminării treptate reprezintă principalele rute pe care se 

derulează cea mai mare parte a tranzitului internațional al vehiculelor comerciale. Statele 

membre pot continua să aplice viniete pe alte părți ale rețelelor lor. 

Derogările de la eliminarea treptată a vinietelor sunt permise în cazuri justificate în 

mod corespunzător, cum ar fi cazurile de densitate scăzută a populației sau cazul în care o 

vinietă se aplică unei secțiuni limitate de drum, după notificarea Comisiei. 

Statele membre vor avea, de asemenea, opțiunea de a institui un sistem combinat de 

taxare pentru vehiculele grele sau pentru anumite tipuri de vehicule grele, care ar reuni 

elemente legate de distanță și de durată și ar integra cele două instrumente bazate pe 

variație (cel nou bazat pe emisiile de CO2 și cel existent bazat pe clasele EURO). Acest sistem 

va permite punerea în aplicare deplină a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul 

plătește”, permițând totodată statelor membre flexibilitatea necesară pentru a-și concepe 

propriile sisteme de taxare rutieră. 

Totuși, ca principiu de bază al taxării rutiere, statele membre își păstrează libertatea 

de a aplica taxe de trecere și taxe de utilizare pentru diferite categorii de vehicule, cum ar 

fi vehiculele grele, vehiculele grele de marfă, autocarele și autobuzele, vehiculele ușoare, 

vehiculele utilitare ușoare, microbuzele și autoturismele, în mod independent unele față de 

altele. De exemplu, statele membre pot decide să nu perceapă deloc taxe pentru autobuze. 

În temeiul normelor privind perioadele de valabilitate a vinietelor, vinietele vor 

trebui, de asemenea, să fie puse la dispoziție pentru o zi, pentru o săptămână sau zece zile ori 

ambele variante. Statele membre pot însă limita folosirea vinietei zilnice numai în scopul 

tranzitului. 

 Înverzirea sistemului de taxare rutieră 

Va fi introdus un nou instrument la nivelul UE pentru a varia taxele de utilizare a 

infrastructurii și taxele de utilizare pentru vehiculele grele în funcție de emisiile de CO2. 

Variația se va baza pe standardele existente în materie de emisii de CO2. 
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Inițial, sistemul se va aplica numai camioanelor celor mai mari, dar poate fi extins 

treptat la alte tipuri de vehicule grele. De asemenea, poate fi adaptat în mod regulat la 

progresul tehnologic. 

Textul include garanții pentru a asigura faptul că vehiculele hibride nu sunt 

recompensate de două ori și pentru a evita orice posibile suprapuneri ale variației pe baza 

emisiilor de CO2 cu alte instrumente de stabilire a prețului carbonului. 

Variația taxelor de trecere sau a taxelor de utilizare în funcție de performanța de 

mediu se va aplica camionetelor și microbuzelor începând din 2026, în cazurile în care este 

posibil din punct de vedere tehnic. 

 Taxa bazată pe costurile externe 

Taxarea costurilor externe pentru poluarea atmosferică va deveni obligatorie 

pentru vehiculele grele după o perioadă de tranziție de patru ani, în cazul în care se aplică 

taxe de trecere. Cu toate acestea, statelor membre li se va permite să nu aplice această taxă, 

după notificarea Comisiei, în cazul în care aceasta ar conduce la o deviere a traficului care ar 

avea consecințe negative nedorite. Această taxare obligatorie nu va aduce atingere opțiunii 

statelor membre de a aplica oricum o taxă bazată pe costurile externe pentru emisiile 

de CO2. 

 Taxare opțională 

Statele membre vor utiliza veniturile generate de taxele de congestionare 

opționale sau de echivalentul lor ca valoare financiară pentru a soluționa problemele de 

congestionare sau pentru a dezvolta în general transporturile și mobilitatea durabile. O serie 

de dispoziții specifice clarifică în ce moment se consideră că această obligație este 

îndeplinită atunci când astfel de venituri sunt alocate bugetului general. 

În plus, noile norme vor permite statelor membre să aplice un supliment mai ridicat 

(de până la 50%) taxei de utilizare a infrastructurii percepute pe anumite sectoare rutiere 

unde traficul este foarte congestionat, dacă toate statele membre afectate sunt de acord. 

 Derogări 

Directiva include o serie de derogări de la normele de taxare, referitoare de exemplu 

la contractele de concesiune existente, la persoanele cu handicap și la zonele slab populate. 

 Procedura și etapele următoare 

Votul de astăzi înseamnă adoptarea de către Consiliu a poziției sale în primă 

lectură. Actul legislativ trebuie acum să fie adoptat de Parlamentul European în a doua 

lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. 

Până la adoptarea de astăzi de către Consiliu, negociatorii din partea Consiliului și a 

Parlamentului European au ajuns la un acord politic cu privire la propunere la 15 iunie 

2021. Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului a aprobat acordul la 

30 iunie 2021. 

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Statele membre vor 

avea la dispoziție doi ani de la intrarea în vigoare a directivei pentru a include dispozițiile în 

legislația lor națională. 

Context: normele UE privind taxarea rutieră 
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Taxarea rutieră este o opțiune națională în UE, statele membre putând alege să o 

introducă sau nu pe teritoriul lor. Totuși, în cazul în care aleg să perceapă taxe, ele trebuie să 

respecte anumite norme comune prevăzute în Directiva privind eurovinieta. Scopul este de a 

se asigura faptul că impunerea taxelor rutiere nu discriminează traficul internațional și nu 

conduce la denaturarea concurenței între operatorii de transport. 

 
6. Belarus: Consiliul suspendă dispozițiile privind facilitarea eliberării vizelor pentru 

funcționarii regimului din Belarus - (Afaceri externe și relații internaționale, 

Afaceri interne, 9 noiembrie a.c.) 

Consiliul a adoptat o decizie de suspendare parțială a aplicării acordului UE-Belarus 

privind facilitarea eliberării vizelor. Această decizie reprezintă un răspuns la atacul hibrid în 

curs lansat de regimul belarus. 

Suspendarea vizează dispozițiile care exonerează de obligația de a deține documente 

justificative, reglementează eliberarea de vize cu intrări multiple și reduc taxele de solicitare 

a vizelor, astfel cum se aplică funcționarilor regimului din Belarus. Această decizie nu va 

afecta cetățenii obișnuiți din Belarus, care vor continua să se bucure de aceleași beneficii în 

temeiul acordului de facilitare a eliberării vizelor ca și în prezent. 

Etapele următoare: Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare în a 

doua zi de la publicare. În temeiul acordului de facilitare a eliberării vizelor, decizia de 

suspendare se notifică celeilalte părți cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. 

Context: Acordul UE-Belarus privind facilitarea eliberării vizelor a intrat în vigoare la 

1 iulie 2020, în paralel cu acordul de readmisie UE-Belarus. Scopul acordului este de a 

facilita eliberarea vizelor de scurtă ședere și, prin urmare, de a contribui la consolidarea 

contactelor interpersonale și la împărtășirea valorilor și a principiilor democratice. 

În urma tulburărilor politice din Belarus și a măsurilor restrictive adoptate de UE, în 

iunie 2021 Belarusul a început să organizeze zboruri și călătorii interne pentru a facilita 

tranzitul migranților către UE, mai întâi către Lituania, iar apoi către Letonia și Polonia. 

Belarusul a anunțat, de asemenea, la 28 iunie 2021, că va suspenda acordul de readmisie cu 

UE. 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a 

Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului 

 
Prezenta propunere de regulament privind siguranța produselor de consum este în 

conformitate cu Noua agendă din 2020 privind consumatorii, care vizează: (i) să actualizeze 

și să modernizeze cadrul general pentru siguranța produselor de consum nealimentare; (ii) 

să își păstreze rolul de plasă de siguranță pentru consumatori; (iii) să adapteze dispozițiile la 

provocările generate de noile tehnologii și de vânzările online și (iv) să asigure condiții de 

concurență echitabile pentru întreprinderi.  

Prin urmare, regulamentul propus vizează atât actualizarea normelor prevăzute în 

prezent în Directiva 2001/95/CE pentru a asigura o plasă de siguranță pentru toate 
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produsele, cât și, în același timp, asigurarea unei mai mari coerențe între produsele 

armonizate și cele nearmonizate. 

Regulamentul (UE) 2019/1020 stabilește norme și proceduri pentru respectarea și 

asigurarea respectării legislației de armonizare a UE privind produsele.  

Propunerea urmărește să permită o mai bună cooperare între autoritățile naționale 

de supraveghere a pieței. În acest scop, propunerea urmărește să clarifice procedurile 

mecanismului de asistență reciprocă între autoritățile menționate și, pentru anumite 

categorii de produse, va impune producătorilor din afara UE să desemneze o persoană fizică 

sau juridică responsabilă cu informațiile privind conformitatea.  

Propunerea se referă la supravegherea pieței produselor nealimentare („produse 

industriale”) a căror introducere pe piața unică face obiectul unor acte de armonizare ale UE. 

Se aplică, cu excepția capitolului VII, numai produselor armonizate. 

Regulamentul propus impune Comisiei obligația de a sprijini și de a facilita 

cooperarea dintre autoritățile de asigurare a supravegherii pieței, inclusiv activitățile 

coordonate de supraveghere a pieței, noul mecanism de arbitraj și evaluările inter pares. În 

plus, prezenta propunere permite cooperarea consolidată și schimbul de informații cu 

partenerii internaționali ai UE în domeniul siguranței produselor.  

În cele din urmă, prezenta propunere prevede adoptarea de acte de punere în 

aplicare și de acte delegate (legate de trasabilitate și rechemare), precum și o posibilă 

activitate de standardizare mai intensă prin intermediul unei proceduri de standardizare 

simplificate. Acest lucru va genera un volum de muncă suplimentar pentru Comisie, estimat 

la patru posturi suplimentare de funcționari cu normă întreagă (trei administratori și un 

asistent). Aceste resurse vor fi obținute prin redistribuirea și reorientarea sarcinilor 

personalului existent. Comisia va finanța, de asemenea, interfețele electronice, și anume 

pagina web „Safety Gate”, portalul „Safety Gate” (care furnizează notificări privind produsele 

periculoase) și portalul „Safety Business Gateway”, care colectează notificările transmise de 

operatorii economici autorităților de supraveghere a pieței. Costurile suplimentare pe care 

le implică aceste activități de coordonare și interfețele electronice pot fi acoperite de 

Programul privind piața unică derulat în contextul actualului cadru financiar multianual 

2021-2027.  

Posibilități de finanțare similare pot fi, de asemenea, incluse în programele ulterioare 

derulate în contextul viitoarelor cadre financiare multianuale. Detaliile sunt prezentate în 

fișa financiară atașată la prezenta propunere. 

Temeiul juridic al regulamentului propus este articolul 114 din TFUE, cu respectarea 

articolului 169. Obiectivul său este de a asigura siguranța produselor și de a îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. În același timp, regulamentul propus urmărește să asigure un 

nivel ridicat de protecție a consumatorilor, contribuind la protejarea sănătății și a siguranței 

consumatorilor europeni și promovând dreptul acestora la informare. 

Prezenta propunere asigură un echilibru atent între, pe de o parte, autonomia de 

reglementare a țărilor UE în ceea ce privește stabilirea nivelului de protecție a 

consumatorilor și de supraveghere a pieței pe care acestea îl consideră necesar și, pe de altă 

parte, necesitatea de a aborda aspectele legate de siguranța produselor, care trebuie 

soluționate la nivel central. Astfel cum se subliniază în capitolul 7 din evaluarea impactului, 

provocările rămân considerabile, pe piața UE existând un volum mare de produse de consum 

nesigure. Costurile și sarcinile de reglementare asociate cu prezenta propunere au fost 

menținute la un nivel cât se poate de redus. Costurile totale pentru întreprinderile din UE-27 

în primul an de punere în aplicare a prezentului regulament sunt estimate la 0,02 % din cifra 
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de afaceri a întreprinderilor din UE aferentă fabricării și vânzării cu ridicata și cu amănuntul 

de produse nearmonizate. Măsurile incluse în prezenta propunere nu depășesc ceea ce este 

necesar pentru a soluționa problemele identificate și pentru a realiza obiectivele stabilite. 

Costurile prevăzute pentru Comisie și statele membre sunt considerate ca fiind acceptabile și 

vor fi compensate prin economiile obținute de întreprinderi, precum și prin beneficiile pe 

care la vor avea întreprinderile, consumatorii și, totodată, statele membre. 

2. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 

mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării 

de asistență Croației în legătură cu seria de cutremure care au început la data 

de 28 decembrie 2020 

 

Propunerea de decizie se referă la mobilizarea sumei de 319 192 359 EUR din Fondul 

de solidaritate al Uniunii Europene (denumit în continuare „FSUE”), în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul”), 

pentru a oferi asistență Croației în urma unei serii de cutremure care au avut loc între 28 

decembrie 2020 și 21 februarie 2021.  

Această mobilizare este însoțită de DEC nr. 28/2021, care propune transferul sumei 

de 277 866 852 EUR din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență (denumită în 

continuare „SEAR”) la linia bugetară operațională a FSUE, atât în ceea ce privește 

angajamentele, cât și plățile.  

Aceste credite vor fi utilizate pentru plata sumei restante către Croația, după 

deducerea avansului de 41 325 507 EUR care a fost deja plătit. Dezastrul menționat în 

cererea prezentată de Croația îndeplinește condițiile stabilite în regulament.  

Prin urmare, suma maximă disponibilă pentru mobilizare în cadrul FSUE în acest 

moment este de 359 968 632 EUR, care este suficientă pentru a acoperi nevoile prevăzute în 

decizia de mobilizare. 

III.  ȘTIRI 

1. Comisia Europeană anunță investiții de aproape 2 miliarde EUR din programul 
„Europa digitală”, menite să permită realizarea de progrese pe calea tranziției 
digitale 

 
Comisia Europeană a adoptat trei programe de lucru,  în cadrul cărora sunt 

evidențiate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală 

de 1,98 miliarde EUR. 

• Context 

Programul „Europa digitală” este primul program de finanțare al UE al cărui obiectiv 

principal este să aducă tehnologiile digitale mai aproape de întreprinderi și de cetățeni. Cu 

un buget total planificat de 7,5 miliarde EUR (în prețuri curente) pe o perioadă de 7 ani, 

acesta va accelera redresarea economică și va modela transformarea digitală a societății și a 

economiei europene, de care vor beneficia în special întreprinderile mici și mijlocii. 

Programul „Europa digitală” va fi implementat prin intermediul unor programe de lucru 

multianuale. 

Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui în 

mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei în vederea transpunerii în practică. 

Programul „Europa digitală” își propune să sprijine suveranitatea tehnologică a Europei și să 
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introducă pe piață soluții digitale în beneficiul cetățenilor, al administrațiilor publice și al 

întreprinderilor. 

Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde EUR, se va concentra pe 

investițiile din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și spațiilor de 

date, infrastructurii de comunicații cuantice, competențelor digitale avansate și utilizării pe 

scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 

2022. Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru 

specifice: primul se axează pe finanțarea din domeniul securității cibernetice și dispune de 

un buget de 269 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează 

pe înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și 

dispune de un buget de 329 de milioane EUR, până la sfârșitul anului 2023. 

Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, a declarat: „Datorită programului «Europa digitală», construim infrastructuri digitale 

sigure și durabile. Totodată, le oferim întreprinderilor posibilitatea să beneficieze de un acces 

îmbunătățit la date sau să utilizeze soluții bazate pe inteligența artificială. În cadrul 

programului se efectuează, de asemenea, investiții menite să asigure faptul că europenii pot 

dobândi competențele necesare, pentru a participa activ la piața forței de muncă. Obiectivul 

este ca soluțiile tehnologice pregătite pentru piață să fie accesibile tuturor cetățenilor, 

întreprinderilor și administrațiilor din Europa.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Acesta este deceniului 

digital al Europei. Până în 2030, datele, tehnologia de tip cloud computing, tehnica de calcul la 

margine și informatica cuantică vor impulsiona inovarea industrială și societală, generând noi 

modele de afaceri. Datorită investiției în valoare de 2 mld EUR, care a fost anunțată astăzi, 

întreprinderile europene – indiferent de mărime și, în special, întreprinderile nou-înființate – 

pot să profite de oportunitățile de pe piețele cu creștere rapidă. Totodată, această investiție le 

va oferi cetățenilor europeni posibilitatea de a dobândi competențele necesare, pentru a 

prospera într-un mediu digital sigur. Aceste elemente ne întăresc suveranitatea digitală.” 

Programul de lucru principal pentru programul „Europa digitală” va include investiții, 

în special în următoarele domenii: 

• implementarea unor spații comune de date (de exemplu, spații de date pentru 

sectoarele producției, mobilității și finanțelor) care vor facilita schimbul transfrontalier de 

date pentru întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și 

întreprinderile nou-înființate, și pentru sectorul public, precum și implementarea unei 

infrastructuri și a unor servicii agregate de tip cloud-to-edge, care vor constitui coloana 

vertebrală a soluțiilor digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de date; 

• construirea de instalații de testare și experimentare pentru soluții bazate pe 

IA, cu scopul de a stimula utilizarea IA de încredere (inclusiv de către IMM-uri și 

întreprinderi nou-înființate) pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv 

provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și asistența medicală durabilă (de 

exemplu, implementarea unor infrastructuri de testare a IA pentru sănătate, precum și 

pentru orașele și comunitățile inteligente); 

• implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate pentru 

UE (EuroQCI), care va asigura o reziliență ridicată la atacurile cibernetice; 

• înființarea și organizarea de studii de master în domeniul principalelor 

tehnologii digitale avansate pentru a stimula competențele digitale în Europa, inclusiv 

acțiuni cum ar fi organizarea de cursuri intensive în domeniul digital pentru IMM-uri, astfel 
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cum s-a anunțat în Agenda pentru competente și în Strategia pentru IMM-uri, prezentate în 

2020; 

• înființarea, operarea, asigurarea întreținerii și dezvoltării continue de servicii 

digitale care să sprijine interoperabilitatea transfrontalieră a soluțiilor utilizate de 

administrațiile publice (de exemplu, identitatea digitală europeană). 

Programul de lucru privind securitatea cibernetică va include investiții în dezvoltarea 

de echipamente, instrumente și infrastructuri de date avansate în materie de securitate 

cibernetică. Acesta va finanța dezvoltarea și utilizarea optimă a cunoștințelor și 

competențelor legate de securitatea cibernetică, va promova schimbul de bune practici și va 

asigura implementarea pe scară largă a unor soluții de securitate cibernetică de ultimă 

generație la nivelul economiei europene. 

În cadrul programului „Europa digitală” se va implementa o rețea de centre europene 

de inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, deoarece va oferi 

acces la testarea tehnologică și va sprijini transformarea digitală a organizațiilor private și 

publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, 

regional sau local, după caz. Centrele europene de inovare digitală vor constitui un 

instrument important în cadrul politicilor UE, în special în cadrul politicii industriale și al 

politicii pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate, acestea 

urmând să sprijine întreprinderile și sectorul public în dubla tranziție verde și digitală. 

• Etapele următoare 

Până la sfârșitul lunii noiembrie vor fi publicate primele cereri de propuneri pentru 

programul „Europa digitală”, următoarele fiind prevăzute în 2022. Programele de lucru vor fi 

implementate în principal prin granturi și achiziții publice. Câteva acțiuni, cum ar fi cele din 

cadrul inițiativei „Destinația Pământ”, vor fi implementate prin gestiune indirectă, iar 

organizațiile partenere vor asigura actualizările necesare.  

 

2. COVID-19: Consiliul elimină Republica Singapore și Ucraina de pe lista țărilor 
pentru care ar trebui eliminate restricțiile de călătorie, 9 noiembrie 

În urma unei revizuiri efectuate în temeiul recomandării privind eliminarea treptată a 
restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către UE, Consiliul a actualizat lista 
țărilor, a regiunilor administrative speciale și a altor entități și autorități teritoriale în 
privința cărora restricțiile de călătorie ar trebui să fie eliminate. 
 

3. Nicaragua: Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene, 8 
noiembrie 

UE a emis o declarație în care subliniază că alegerile desfășurate în Nicaragua la 7 

noiembrie au avut loc fără garanții democratice, iar rezultatele acestora sunt lipsite de 

legitimitate. 

 

4. Consiliul Afaceri Externe, 15- 19 noiembrie 
 

 Consiliul Afaceri Externe va fi informat cu privire la afacerile curente și va desfășura un 

schimb de opinii cu privire la Balcanii de Vest și la Sahel. 

 Consiliul Afaceri Externe va desfășura o sesiune comună cu miniștrii afacerilor 

externe și ai apărării, în cadrul căreia va avea loc un schimb de opinii cu privire la 

primul proiect al Busolei strategice. 
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 Consiliul Afaceri Externe (Apărare) va fi informat cu privire la afacerile curente și va 

desfășura un schimb de opinii cu privire la misiunile de instruire ale UE. 

 Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (Dezvoltare) va trata subiectul „Apa în cadrul 

acțiunii externe“, cu accent pe Asia Centrală. În marja reuniunii, miniștrii dezvoltării 

vor desfășura un schimb de opinii informal cu Samantha Power, administratoarea 

Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Consiliul UE 
 Comisia Europeană 
 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

 

 


