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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

1. Rezoluția Parlamentului European din  11 februarie 2021 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de 

informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la 

redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 

 
Context:  

Pandemia de COVID-19 afectează grav persoanele, întreprinderile, sistemele de 
sănătate și economiile și sistemele financiare ale statelor membre. În comunicarea sa din 27 
mai 2020, intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și 
să pregătim viitorul pentru noua generație”, Comisia a subliniat faptul că lichiditatea și 
accesul la finanțare vor reprezenta o provocare continuă. Prin urmare, este esențial să se 
sprijine redresarea în urma șocului economic grav cauzat de pandemia de COVID-19 prin 
introducerea unor modificări specifice limitate ale dreptului Uniunii existent în domeniul 
serviciilor financiare. Așadar, scopul general al modificărilor respective ar trebui să fie acela 
de a elimina birocrația inutilă și de a introduce măsuri atent concepute care sunt considerate 
eficace în vederea diminuării turbulențelor economice. Respectivele modificări ar trebui să 
evite schimbările care sporesc povara administrativă asupra sectorului și să nu abordeze 
aspectele legislative complexe, care ar trebui să fie soluționate în cadrul revizuirii planificate 
a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Prin urmare, anumite cerințe prevăzute în Directiva 2014/65/UE ar trebui 
modificate pentru a facilita furnizarea de servicii de investiții și desfășurarea activităților de 
investiții, iar modificările respective ar trebui să fie efectuate într-o manieră echilibrată, care 
să protejeze pe deplin investitorii. 
 

Parlamentul European, 

Salută obiectivul prezentei rezoluții (directive), și anume de a clarifica dreptul 
existent al Uniunii Europene care asigură aplicarea de norme corespunzătoare uniforme 
firmelor de investiții din întreaga Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acesta poate fi realizat mai 
bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la 
articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv. 

Salută oportunitatea de a amâna termenul de transpunere a Directivei (UE) 
2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile aplicabile 
firmelor de investiții. Prin urmare, pentru a asigura o aplicare consecventă a cadrului juridic 
referitor la activitatea firmelor de investiții prevăzut la articolul 67 din Directiva (UE) 
2019/2034, termenul de transpunere a Directivei (UE) 2019/878 în ceea ce privește firmele 
de investiții ar trebui prelungit până la 26 iunie 2021. 

Sprijină dezvoltarea piețelor de mărfuri exprimate în euro la nivelul Uniunii, 
competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei Europene în ceea ce 
privește toate elementele următoare: procedura prin care persoanele pot solicita o 
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exonerare  pentru poziții care rezultă din tranzacții efectuate în vederea îndeplinirii 
obligațiilor privind furnizarea de lichidități; procedura prin care o entitate financiară care 
face parte dintr-un grup predominant comercial poate solicita o exonerare privind 
acoperirea riscurilor pentru poziții deținute de entitatea financiară respectivă care pot fi 
măsurate în mod obiectiv ca reducând riscurile legate în mod direct de activitatea 
comercială a entităților nefinanciare din grupul predominant comercial respectiv; 
clarificarea conținutului mecanismelor de control al administrării pozițiilor; și elaborarea de 
criterii pe baza cărora se stabilește când o activitate trebuie considerată ca fiind auxiliară în 
raport cu activitatea principală la nivelul grupului.  
 

2. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2021 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește 

prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii 

financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 

 
Context: 

Pandemia de COVID-19 afectează grav populația, întreprinderile, sistemele de 

sănătate și economiile statelor membre. În comunicarea sa din 27 mai 2020, intitulată „Acum 

este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 

noua generație”, Comisia a subliniat faptul că lichiditatea și accesul la finanțare vor 

reprezenta o provocare continuă. Prin urmare, este esențial să se sprijine redresarea în 

urma șocului economic grav cauzat de pandemia de COVID-19 prin introducerea unor 

modificări specifice ale dreptului Uniunii privind serviciile financiare. Modificările respective 

fac parte dintr-un pachet de măsuri și sunt adoptate în cadrul „pachetului privind redresarea 

piețelor de capital”. 

Criza provocată de COVID-19 face ca întreprinderile din Uniune, în special 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și întreprinderile nou-înființate, să devină mai 

fragile și mai vulnerabile. Acolo unde acest lucru este necesar pentru a facilita accesul la 

finanțare și a diversifica sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune, cu un accent 

deosebit pe IMM-uri, inclusiv pe întreprinderile nou-înființate și întreprinderile cu 

capitalizare medie, eliminarea barierelor nejustificate și a sarcinilor administrative excesive 

pot contribui la promovarea capacității întreprinderilor din Uniune de a avea acces la piețele 

de titluri de capital, pe lângă promovarea unor oportunități de investiții mai diverse, pe 

termen mai lung și mai competitive pentru investitorii individuali și investitorii mari. În 

acest sens, prezentul regulament ar trebui să urmărească, de asemenea, ca potențialii 

investitori să afle mai ușor despre oportunitățile de investiții în întreprinderi, deoarece 

potențialilor investitori adesea le este greu să evalueze întreprinderile nou-înființate și 

firmele mici care sunt de puțin timp pe piață, situație care împiedică, în special persoanele 

care încep o afacere, să deschidă firme inovatoare. 

 

Parlamentul European, 

Salută  instituțiile de credit au jucat un rol activ în efortul de sprijinire a 

întreprinderilor care aveau nevoie de finanțare și se așteaptă ca ele să fie un pilon 

fundamental al redresării. Regulamentul (UE) 2017/1129 conferă instituțiilor de credit o 

derogare de la obligația de a publica un prospect în cazul unei oferte sau al admiterii la 

tranzacționare pe o piață reglementată a anumitor valori mobiliare, altele decât titlurile de 
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capital, emise în mod continuu sau repetat până la o valoare agregată de 75 de milioane EUR 

într-un interval de 12 luni. Acest prag de derogare ar trebui majorat pentru o perioadă de 

timp limitată, pentru a stimula atragerea de fonduri pentru instituțiile de credit și pentru a le 

oferi acestora spațiul de manevră care să le permită să își sprijine clienții în economia reală. 

Dat fiind că aplicarea pragului respectiv de derogare este limitată la etapa de redresare, 

aceasta ar trebui să fie disponibilă numai pentru o perioadă de timp limitată, care se încheie 

la data de 31 decembrie 2022. 

Salută măsurile luate, prin care să se faciliteze investițiile în economia reală, să se 

permită recapitalizarea rapidă a întreprinderilor din Uniune și să li se ofere emitenților 

posibilitatea de a valorifica piețele publice din primele etape ale procesului de redresare. În 

vederea atingerii acestor obiective, este oportun să se creeze un nou prospect simplificat, 

denumit prospectul UE pentru redresare, care, abordând totodată problemele economice și 

financiare specifice provocate de pandemia de COVID-19, să fie ușor de produs de către 

emitenți, ușor de înțeles de către investitori, îndeosebi investitorii individuali, care doresc să 

îi finanțeze pe emitenți și ușor de verificat și aprobat de către autoritățile 

competente. Prospectul UE pentru redresare ar trebui perceput în primul rând ca un 

facilitator al recapitalizării, cu o monitorizare riguroasă din partea autorităților competente, 

care au grijă să fie îndeplinite cerințele de informare a investitorilor. Un aspect important 

este că modificările la Regulamentul (UE) 2017/1129 cuprinse în prezentul regulament nu 

ar trebui utilizate pentru a eluda procedura planificată de examinare și posibila modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1129, care ar trebui însoțită de o evaluare completă de impact. 

În această privință, nu ar fi indicat să se adauge elemente suplimentare la regimurile de 

informare a informațiilor care nu sunt deja cerute de regulamentul respectiv sau de 

Regulamentul delegat, cu excepția informațiilor specifice privind impactul pandemiei de 

COVID-19. Astfel de elemente ar trebui introduse numai în cazul unei propuneri legislative a 

Comisiei după ce revizuiește Regulamentul (UE) 2017/1129, după cum se prevede la 

articolul 48 din regulamentul respectiv. 

 

3. Rezoluţia Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind agenda pentru 
competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a 
echității sociale și a rezilienței 

            Context: 

Criza provocată de COVID-19 a transformat universul muncii, accelerând redundanța 
și obsolescența multor locuri de muncă, a accentuat importanța competențelor și 
alfabetizării digitale, a sporit decalajul digital și a făcut și mai necesară actualizarea setului 
de competențe al forței de muncă europene, în special în ceea ce privește creșterea 
dramatică a nevoii de competențe digitale și tehnologice, precum și de competențe non-
tehnice precum reziliența și adaptabilitatea; întrucât aceste nevoi vor fi și mai urgente odată 
cu utilizarea într-o măsură mai mare a inteligenței artificiale (IA), care ar putea schimba 
complet modelele de organizare a muncii și ar putea înlocui unele tipuri de activitate; 
întrucât pandemia a perturbat activitățile educaționale și de formare, afectându-i în special 
pe cursanții EFP, și a dus la creșterea șomajului, în special în rândul tinerilor, care întâmpină 
greutăți în trecerea de la educație la intrarea în câmpul muncii; întrucât măsurile de izolare 
impuse în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 le-au oferit lucrătorilor 
posibilitatea de a-și actualiza competențele. 
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Tranziția verde și cea digitală, precum și tendințele demografice și globalizarea 
schimbă natura muncii, conținutul său și competențele și calificările necesare acestora, 
perfecționarea și recalificarea vor fi esențiale pentru a face față problemelor și posibilităților 
generate de tendințele în creștere la nivel macro și vor fi esențiale pentru a reduce deficitul 
tot mai mare de competențe pe piața muncii din UE. 
„Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a 
echității sociale și a rezilienței” respectă pe deplin Pilonul european al drepturilor sociale și, 
în special, primul principiu din acesta, care prevede că „[o]rice persoană are dreptul la 
educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă 
calitate, pentru a dobândi și menține competențe care îi permit să participe pe deplin în 
societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă”. 
Educația în era digitală include educația formală digitală, dar și educația informală și 
nonformală în domeniul competențelor tehnice, non-tehnice și al competențelor cetățenilor 
pe tot parcursul vieții cetățenilor europeni. 
Competențele-cheie sunt esențiale într-o societate bazată pe cunoaștere și într-un context de 
învățare pe tot parcursul vieții, deoarece garantează o mai mare flexibilitate în adaptarea la 
societățile și la piețele muncii în schimbare. 
 

Parlamentul European, 

Evidențiază importanța accesului la formare și la recalificare pentru lucrătorii din 
industriile și sectoarele care trebuie să treacă prin schimbări fundamentale, în perspectiva 
unei tranziții verzi și digitale; subliniază că calificările și competențele certificate le conferă 
lucrătorilor o valoare adăugată, îmbunătățindu-le poziția pe piața muncii, și pot fi 
transferate în cursul tranzițiilor de pe piața muncii; solicită ca politica publică privind 
competențele să fie orientată către recunoașterea, certificarea și validarea calificărilor și 
competențelor. 

Subliniază că competențele și învățarea pe tot parcursul vieții sunt esențiale pentru 
creșterea durabilă, productivitate, investiții și inovare și, prin urmare, sunt factori-cheie 
pentru competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor; subliniază că o cooperare 
strânsă și schimbul de bune practici între toți actorii relevanți implicați în dezvoltarea 
competențelor, în special partenerii sociali și toate nivelurile de guvernare, sunt esențiale 
pentru a garanta că oricine poate dobândi competențele cerute pe piața muncii și în 
societate în general; evidențiază, în această privință, faptul că este necesar să se culeagă date, 
informații și previziuni actualizate privind nevoile și cererea de competențe de pe piața 
forței de muncă, inclusiv la nivel local; sprijină lansarea Pactului privind competențele, care 
urmărește să intensifice acțiunile întreprinse de societățile comerciale pentru perfecționarea 
și recalificarea forței de muncă europene; solicită ca pactele locale privind competențele să 
vină mai bine în întâmpinarea persoanelor din sectoarele afectate cel mai mult de criza 
provocată de pandemia de COVID-19 și să le ajute să se recalifice pentru a rămâne active pe 
piața muncii. 

Subliniază importanța crucială a oferirii de sprijin activ profesorilor și formatorilor 
prin adoptarea unui pachet de politici eficace, pentru a se garanta că aceștia sunt bine 
pregătiți și calificați pentru transformarea digitală și verde a școlilor și a instituțiilor de 
învățământ; consideră că sindicatele din învățământ trebuie să fie implicate în definirea 
abilităților și competențelor necesare care trebuie dobândite de profesori și formatori în 
cadrul dezvoltării profesionale inițiale și continue legate de tranziția verde și digitală; 
consideră că investițiile în educația publică trebuie să fie considerabil majorate și că dialogul 
social cu sindicatele trebuie să constituie un pilon-cheie care să garanteze salarii și pensii 
adecvate, precum și condiții de muncă echitabile pentru profesioniștii din sectoarele 
educației și formării. 

Subliniază că trebuie îmbunătățit sistemul de anticipare a nevoilor în materie de 
competențe, cu implicarea partenerilor sociali, pentru a identifica mai bine schimbările 
emergente ale acestor nevoi, a oferi competențe generice, sectoriale și specifice ocupațiilor, 
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acolo unde este necesar, și a reduce la minimum blocajele și dezechilibrele în materie de 
competențe; salută, în acest sens, acțiunile propuse de Comisie pentru îmbunătățirea 
informațiilor privind competențele; subliniază că aplicarea inteligenței artificiale și a 
explorării volumelor mari de date la informațiile privind competențele atunci când se 
definesc noi profiluri profesionale trebuie monitorizată regulat și sistematic, pentru a 
preveni lipsa imparțialității și discriminarea directă și indirectă, și subliniază, de asemenea, 
că ar trebui asigurate măsuri corective; subliniază că îmbunătățirea orientării profesionale 
de la o vârstă fragedă și a accesului egal la informații și sprijin pentru studenți și cursanții 
adulți poate contribui la alegerea de parcursuri educaționale și profesionale adecvate, care 
să ofere șanse de angajare în concordanță cu interesele, talentele și competențele lor, 
reducând necorelarea dintre cererea și oferta de competențe; subliniază importanța 
cooperării dintre serviciile de ocupare a forței de muncă și serviciile sociale pentru a 
identifica și a sprijini persoanele care și-au pierdut de curând locul de muncă sau care sunt 
expuse riscului de a-și pierde locul de muncă; subliniază importanța orientării pe tot 
parcursul vieții din cadrul Agendei pentru competențe în Europa și necesitatea de a 
îmbunătăți accesul la o orientare de calitate. 

Salută recomandarea adresată statelor membre de a îmbunătăți sistemele de alertă 
timpurie pentru identificarea tinerilor expuși riscului de a deveni NEET (tineri care nu au un 
loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare); este convins că 
acțiunile preventive, cum ar fi evaluările competențelor, consilierea în carieră și orientarea 
profesională, axate pe sprijinirea tinerilor care au abandonat școala timpuriu să intre pe 
piața muncii sau să-și continue studiile înainte de a deveni șomeri, dacă sunt efectuate în 
mod corespunzător, și oferirea unei educații incluzive și nediscriminatorii, ar putea duce la o 
reducere a numărului de tineri NEET pe termen mai lung. 

Consideră că recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării, a diplomelor, a 
formării, a calificărilor profesionale și a competențelor dobândite într-un alt stat membru 
trebuie îmbunătățită și va contribui la eliminarea deficitului de competențe și a necorelării 
competențelor; consideră că aceasta va permite, de asemenea, adulților să obțină calificări 
complete, va stimula mobilitatea, va crește integrarea și reziliența pieței muncii din UE și va 
îmbunătăți competitivitatea Europei; subliniază importanța eliminării deficitului de 
competențe și a necorelării dintre cererea și oferta de competențe prin facilitarea mobilității 
cursanților și recunoașterea transfrontalieră a calificărilor printr-o mai bună utilizare a unor 
instrumente precum Cadrul european al calificărilor, CV Europass, Sistemul european de 
credite pentru educație și formare profesională (ECVET), Panorama competențelor în UE, 
ESCO sau EURES; salută Comunicarea Comisiei privind realizarea Spațiului european al 
educației până în 2025. 

Subliniază că mulți cetățeni dobândesc competențe și experiențe valoroase în afara 
sistemului de educație formală sau de formare, cum este, de exemplu, cazul persoanelor care 
asigură servicii informale de îngrijire persoanelor cu dizabilități sau persoanelor în vârstă; 
consideră că aceste competențe informale ar trebui recunoscute, deoarece ele pot contribui 
la lărgirea perspectivelor persoanelor care asigură servicii informale de îngrijire pe piața 
muncii. 

Solicită punerea în aplicare deplină a Directivei privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, întrucât cadrul comun de formare inclus poate crește numărul de profesioniști 
care beneficiază de sistemul de recunoaștere automată, și sprijină corelarea acestuia cu 
crearea de către Comisia Europeană a unui pașaport al competențelor digital și 
paneuropean. 

Solicită Comisiei și statelor membre să își intensifice eforturile de a păstra studenții 
străini după absolvirea studiilor universitare în UE; subliniază că acordarea, pentru 
absolvenți, a accesului la mobilitate în interiorul UE și la vize pentru cei aflați în căutare de 
locuri de muncă ar putea spori atractivitatea UE în ansamblu. 

Solicită deblocarea actualei propuneri privind cartea albastră, pentru a le oferi 
întreprinderilor europene competențele de care au nevoie pentru a rămâne sau a deveni 
competitive. 
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Observă că pandemia de COVID-19 a accentuat importanța competențelor digitale de 
bază și a celor avansate, precum și a sistemelor de învățământ reziliente și a capacității 
acestora de a se adapta la metodele de predare în persoană, la distanță, online și hibride; mai 
remarcă faptul că pandemia de COVID-19 a adus schimbări în ceea ce privește cererea de 
competențe de pe piața forței de muncă, mărind astfel deficitul de competențe digitale, și a 
agravat inegalitățile și deficiențele în materie de educație; subliniază că este necesar ca toți 
cetățenii să dețină cel puțin setul de competențe digitale de bază și ca specialiștii cu înalte 
calificări să fie instruiți și dotați cu competențe digitale avansate și să aibă o gândire 
inovatoare și antreprenorială. 

Regretă că persistă disparități de gen în accesul femeilor la dezvoltarea 
competențelor și participarea acestora pe piața forței de muncă, subliniază că printre 
principalele probleme cu care se confruntă femeile se numără obstacolele în calea educației 
și formării în domeniile STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică ), constrângerile 
socioculturale și economice, în special în economiile rurale și informale, precum și eșecul 
semnificativ în promovarea egalității de șanse a femeilor în alegerea de ocupații adesea 
dominate de bărbați; solicită Comisiei să încurajeze rețelele de mentorat, făcând astfel 
posibile mai multe modele feminine care să încurajeze femeile să opteze pentru ocupații care 
ies din logica ocupațională bazată pe stereotipuri de gen; solicită evitarea stereotipurilor și a 
stereotipurilor de gen prin formare, deoarece acestea sunt legate de capacitatea de inserție 
profesională și creează un ciclu vicios, perpetuând astfel o segregare pronunțată a muncii; 
subliniază că 90 % din locurile de muncă necesită competențe digitale de bază, iar femeile 
reprezintă numai 17 % din persoanele care studiază și urmează o carieră în sectorul TIC în 
UE și numai 36 % din absolvenții STIM, în pofida faptului că fetele depășesc nivelul de 
performanță al băieților în domeniul alfabetizării digitale. 

Subliniază importanța educației și a dezvoltării competențelor pentru a elimina 
prejudecățile de gen și a sprijini egalitatea de gen și solicită sporirea eforturilor atât la nivel 
național, cât și european pentru a elimina acest dezechilibru de gen și pentru a veghea ca 
femeile să aibă acces la învățare și formare de calitate pe tot parcursul vieții, inclusiv după 
perioadele de absență din motive responsabilități de îngrijire; subliniază nevoia de procese 
de recrutare și selecție care iau în considerare dimensiunea de gen în sectoarele public și 
privat și mai ales în sectoarele orientate spre viitor precum STIM și sectorul digital, unde 
femeile sunt subreprezentate; subliniază, în acest sens, că discriminarea de gen afectează nu 
numai persoanele la nivel individual, ci și societatea în ansamblu; reamintește că trebuie 
luate măsuri astfel încât impactul crizei să nu adâncească inegalitatea de gen, atenuând astfel 
impactul disproporționat și de lungă durată asupra drepturilor, veniturilor și protecției 
sociale ale femeilor și prevenind și alte inegalități și discriminări în sfera muncii, acordând o 
atenție deosebită structurării accentuate pe criterii de gen a pieței muncii, tranziției digitale 
și tranziției verzi și distribuției inegale a activităților domestice și de îngrijire neremunerate. 

Ia act cu mare interes de posibilitățile și problemele generate de răspândirea 
soluțiilor digitale, cum ar fi munca la distanță, pentru care dezvoltarea competențelor 
digitale este esențială; reamintește importanța unui cadru juridic european care vizează 
reglementarea condițiilor de muncă la distanță și dreptul de a se deconecta în Uniune și 
asigurarea de condiții decente de muncă și de încadrare în muncă în economia digitală 
determinate de dobândirea de noi competențe. 

Observă că, în contextul extinderii muncii la distanță, Comisia și statele membre 
trebuie să plaseze în centrul strategiilor lor competențele care promovează acest nou mod 
de lucru; subliniază că învățarea la distanță și școlile la distanță pun probleme personalului 
didactic și beneficiarilor învățământului deopotrivă și că competențele necesare pentru 
oferirea de servicii educaționale la distanță și formarea formatorilor și a educatorilor 
reprezintă o prioritate pe termen scurt pentru Europa în acest moment. 

Constată că principala sursă de finanțare acordată de UE pentru educație este Fondul 
social european+ și subliniază că este important să se garanteze că aceste fonduri rămân 
disponibile în acest scop, în special în perioade de criză. 
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Subliniază nevoia de soluții menite să permită întreprinderilor și angajatorilor privați 
să încurajeze și să sprijine cursurile de formare la locul de muncă și concediile pentru 
formare, inclusiv prin examinarea voucherelor de formare sau prin recunoașterea automată 
a competențelor dobândite la locul de muncă; reamintește importanța strategică a unor 
inițiative precum EuroSkills și WorldSkills, care sunt exemple de construire de parteneriate 
între întreprinderi, guvern și autoritățile regionale și din domeniul educației; solicită 
continuarea acordării de sprijin pentru dezvoltarea inițiativei EuroSkills prin finanțarea de 
proiecte comune, prin schimburi de experiență, prin dezvoltarea potențialului instituțiilor 
care oferă cursuri de formare pentru nevoile EuroSkills, prin crearea de cursuri de 
specialitate în cadrul EuroSkills, de campusuri industriale pentru tinerii talentați, precum și 
prin crearea unui sistem de formare pentru formatorii și experții din industrie. 

 
 

II.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1.  Planul de redresare pentru Europa 

Pentru a contribui la repararea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia 
de COVID-19, Comisia Europeană, Parlamentul European și liderii UE au convenit asupra 
unui plan de redresare care să ne ajute să ieșim din criză și să punem bazele unei Europe 
moderne, mai durabile. 

Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (instrumentul temporar conceput 
pentru a stimula redresarea) vor forma cel mai mare pachet de stimulente finanțat din 
bugetul UE. Un total de 1 800 de miliarde EUR va susține reconstrucția Europei după criza 
provocată de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai 
digitală și mai rezilientă. 

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de 
miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate 
provocate de pandemia de coronavirus. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai 
verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și 
viitoare. 

 elementul central al Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în 
valoare de 672,5 miliarde EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor și a 
investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul este de a atenua impactul economic și 
social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca economiile și societățile europene să 
devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și 
oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. 
Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa 
fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-UE): 
NextGenerationEU include, de asemenea, 47,5 miliarde EUR pentru REACT-EU. Este 
vorba despre o nouă inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și 
de remediere a consecințelor crizei prin intermediul  și. Ea va contribui la o redresare 
ecologică, digitală și robustă a economiei. Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la 
dispoziție în perioada 2021-2022 din NextGenerationEU, iar în 2020 printr-o 
revizuire punctuală a cadrului financiar actual. 

 NextGenerationEU va suplimenta în același timp fondurile pentru alte programe sau 
fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, InvestEU, dezvoltarea rurală sau Fondul 
pentru o tranziție justă (JTF). 
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 Bugetul pe termen lung al UE va continua să fie finanțat din sursele binecunoscute de 
venit ale bugetului UE: 

 taxe vamale 
 contribuții de la statele membre bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
 contribuții bazate pe venitul național brut (VNB). 

În plus, începând cu 1 ianuarie 2021, o nouă contribuție națională bazată pe deșeurile 
de ambalaje din plastic nereciclate va fi introdusă ca sursă de venituri la bugetul UE. 

Pentru a finanța redresarea UE cu rate mai avantajoase decât ar putea-o face multe 
dintre statele membre, și va redistribui apoi sumele. Pentru a-i permite Comisiei să înceapă 
să contracteze împrumuturi, toate statele membre trebuie să ratifice noua decizie privind 
resursele proprii, în conformitate cu cerințele lor constituționale. 

 Etapele urmatoare: 
Comisia Europeană va începe angajarea fondurilor în temeiul următorului cadru 

financiar multianual (bugetul pe termen lung al UE) începând cu 1 ianuarie 2021, în urma 
adoptării, de către Parlamentul European și Consiliu, a legislației sectoriale specifice 
relevante, precum și a bugetului anual pentru 2021. 

Comisia nu poate începe să se împrumute în cadrul instrumentului 
NextGenerationEU, astfel încât instrumentul să devină operațional, dacă noua decizie privind 
resursele proprii nu este ratificată de către toate statele membre, în conformitate cu 
cerințele lor constituționale. 

Comisia se bazează pe angajamentul statelor membre de a acționa cât mai curând 
posibil în interesul tuturor cetățenilor UE. 

 

2. Construirea unui viitor rezilient la schimbările climatice – O nouă strategie a UE 

privind adaptarea la schimbările climatice 

 
Pentru a-i ajuta pe consumatorii din UE să își reducă facturile la energie și amprenta 

de carbon, va fi disponibilă de luni, 1 martie 2021, o versiune complet nouă a etichetei 
energetice a UE, recunoscută pe scară largă, în toate magazinele și la toate punctele online de 
vânzare cu amănuntul. Noile etichete se vor aplica inițial unui număr de patru categorii de 
produse – frigidere și congelatoare, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe și televizoare 
(precum și alte monitoare externe).  

Având în vedere că tot mai multe produse obțin clasificarea A+, A++ sau A+++ 

conform scării actuale, cea mai mare schimbare este revenirea la o scară mai simplă A-G. 

Aceasta este mai strictă și este concepută astfel încât foarte puține produse să poată obține 

inițial clasificarea „A”, ceea ce permite includerea unor produse mai eficiente pe viitor. 

Produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic aflate actualmente pe piață vor fi 

acum etichetate în mod specific ca „B”, „C” sau „D”. Pe etichete va fi inclusă o serie de 

elemente noi, inclusiv codul QR care face legătura cu o bază de date paneuropeană, 

permițându-le consumatorilor să găsească mai multe detalii despre produs. Tot la 1 martie 

va intra în vigoare o serie de norme privind „proiectarea ecologică” – îndeosebi referitoare la 

posibilitatea de reparare și la necesitatea ca producătorii să asigure disponibilitatea pieselor 

de schimb timp de mai mulți ani după ce produsele ies de pe piață. 

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Eticheta energetică inițială s-a 

dovedit a avea mare succes, întrucât datorită ei o gospodărie medie din Europa a putut 

economisi mai multe sute de euro pe an, iar societățile au fost motivate să investească în 

cercetare și dezvoltare. Până la finele lunii februarie, peste 90 % dintre produse au fost 

etichetate cu A+, A++ sau A+++. Noul sistem va fi mai clar pentru consumatori și prin 
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intermediul său întreprinderile vor putea continua să inoveze și să vină cu produse și mai 

eficiente. Se reduc în acest mod și emisiile noastre de gaze cu efect de seră.” 

 

3. Politica de coeziune a UE: peste 77 de milioane de euro pentru un sistem 
mai eficient și mai durabil de gestionare a deșeurilor în România 

 

La 4 martie, Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 77 de milioane de 

euro din Fondul de coeziune pentru îmbunătățirea sistemului de colectare, tratare și 

reciclare a deșeurilor în județul Galați. Investiția va oferi un serviciu mai integrat, mai 

eficient și mai durabil de gestionare a deșeurilor, îmbunătățind calitatea mediului în 

beneficiul a peste 500 000 de locuitori. 

Conform acestui proiect, întreaga populație din județ va avea acces la serviciul de 

salubrizare până la sfârșitul anului 2021, aspect deosebit de benefic pentru persoanele din 

zonele rurale, din rândul cărora doar 45 % au, în prezent, acces la astfel de servicii. 

Infrastructura nou-creată va spori reutilizarea și reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic, sticlă și lemn și va reduce cantitatea de deșeuri care vor ajunge la gropile de gunoi. 

De asemenea, astfel, deșeurile menajere periculoase și deșeurile voluminoase vor 

putea fi tratate corespunzător. Investiția va genera aproximativ 300 de locuri de muncă noi 

în perioada de construcție și aproximativ 380 pe parcursul fazei operaționale. Mai multe 

informații despre investițiile finanțate de UE în România sunt disponibile pe platforma de 

date deschise. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: Această investiție în 

cadrul politicii de coeziune va contribui la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții 

persoanelor care locuiesc în județul Galați. Va îmbunătăți și mediul prin reciclarea 

materialelor altfel irosite și va stimula dezvoltarea biodiversității locale și a activităților 

economice. 

 

4.   Răspunsul în materie de politică bugetară la pandemia de coronavirus 

Comisia Europeană a adoptat la data de 3 martie 2021 o comunicare prin care le 
oferă statelor membre orientări generale cu privire la desfășurarea politicii bugetare în 
perioada următoare. Este vorba despre principii directoare pentru a asigura conceperea 
adecvată și calitatea măsurilor bugetare. Comunicarea prezintă considerațiile Comisiei 
Europene cu privire la dezactivarea sau continuarea activării clauzei derogatorii generale și 
oferă totodată indicații generale privind politica bugetară globală în cursul perioadei 
următoare, inclusiv în legătură cu implicațiile Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) 
pentru politica bugetară. 

Comisia Europeană este hotărâtă să asigure un răspuns politic coordonat și coerent la 
criza actuală. Acest lucru necesită politici bugetare credibile, care să abordeze consecințele 
pe termen scurt ale pandemiei de COVID-19 și să sprijine redresarea, fără a pune în pericol 
sustenabilitatea bugetară pe termen mediu. Comunicarea adoptată astăzi urmărește să 
sprijine aceste obiective. 

 
Orientări pentru politici bugetare coordonate 

Coordonarea politicilor bugetare naționale este esențială pentru sprijinirea redresării 
economice. Comunicarea precizează că politica bugetară ar trebui să rămână flexibilă și să se 
adapteze la evoluția situației. Ea avertizează cu privire la retragerea prematură a sprijinului 
bugetar, care ar trebui menținut anul acesta și anul viitor, și prevede că, odată ce riscurile 
sanitare se diminuează, măsurile bugetare ar trebui să se orienteze treptat către măsuri mai 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
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specifice, de perspectivă, care să promoveze o redresare rezilientă și sustenabilă, și că 
politicile bugetare ar trebui să țină seama de impactul MRR. În fine, politicile bugetare ar 
trebui să țină cont de considerentele legate de forța redresării și de sustenabilitatea 
finanțelor publice. 

Aceste orientări vor facilita elaborarea de către statele membre care ar trebui 
prezentate Comisiei în aprilie 2021. Orientările vor fi detaliate în pachetul de primăvară al 
semestrului european care urmează să fie prezentat de Comisia Europeană. 

 
Considerații cu privire la dezactivarea sau continuarea activării clauzei 

derogatorii generale 

Comisia Europeană a propus activarea clauzei derogatorii generale în martie 2020, ca 
parte a strategiei sale de a răspunde rapid, ferm și coordonat la pandemia de coronavirus. 
Această activare a permis statelor membre să ia măsuri pentru a face față în mod adecvat 
crizei, abătându-se totodată de la cerințele bugetare care s-ar aplica în mod normal în 
temeiul cadrului bugetar european. 

Comunicarea prezintă considerațiile Comisiei Europene cu privire la modul în care ar 
trebui luată o decizie viitoare privind dezactivarea clauzei sau continuarea activării acesteia 
pentru 2022. În opinia Comisiei Europene, decizia ar trebui luată în urma unei evaluări 
globale a situației economiei pe baza unor criterii cantitative. Nivelul activității economice în 
UE sau în zona euro în comparație cu nivelurile anterioare crizei (sfârșitul anului 2019) ar fi 
pentru Comisie principalul criteriu cantitativ în evaluarea sa globală cu privire la 
dezactivarea sau aplicarea în continuare a clauzei derogatorii generale. Prin urmare, 
actualele indicații preliminare ar sugera continuarea aplicării clauzei derogatorii generale în 
2022 și dezactivarea sa începând cu 2023. 

În urma unui dialog între Consiliu și Comisia Europeană, Comisia Europeană va 
evalua dezactivarea sau continuarea activării clauzei derogatorii generale pe baza 
previziunilor din primăvara anului 2021, care vor fi publicate în prima jumătate a lunii mai. 

Situațiile specifice fiecărei țări vor fi luate în considerare în continuare după 
dezactivarea clauzei derogatorii generale. În cazul în care un stat membru nu revine la 
nivelul activității economice anterior crizei, se vor utiliza pe deplin toate opțiunile în materie 
de flexibilitate din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, în special atunci când se 
propun orientări de politică bugetară. 

 
Utilizarea optimă a Mecanismului de redresare și reziliență 

Comunicarea oferă câteva indicații generale privind politica bugetară a statelor 
membre în 2022 și pe termen mediu, inclusiv în ceea ce privește legătura cu fondurile MRR. 
MRR va avea un rol decisiv în a ajuta la redresarea Europei în urma impactului economic și 
social al pandemiei și va contribui la asigurarea unei mai mari reziliențe a economiilor și a 
societăților din UE și la avansarea pe calea tranziției verzi și digitale. 

MRR va pune la dispoziție 312,5 miliarde EUR sub formă de granturi și până la 360 de 
miliarde EUR sub formă de împrumuturi acordate statelor membre pentru a sprijini punerea 
în aplicare a reformelor și a investițiilor. Acest lucru va oferi un impuls bugetar considerabil 
și va contribui la atenuarea riscului apariției unor decalaje în zona euro și în UE. 

Punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență va avea, de asemenea, 
implicații importante pentru politicile bugetare naționale. Cheltuielile finanțate prin granturi 
din MRR vor oferi un impuls substanțial economiei în anii următori, fără a duce la creșterea 
deficitelor și datoriilor naționale. De asemenea, statele membre vor fi stimulate să aplice 
într-o mai mare măsură politici bugetare favorabile creșterii. Investițiile publice finanțate 
prin granturi acordate în cadrul MRR ar trebui să se adauge investițiilor publice existente. 
MRR va contribui la redresare și va stimula creșterea potențială numai dacă finanțează 
investiții suplimentare productive și de înaltă calitate, în special atunci când este combinat 
cu reforme structurale în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări. 
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Statele membre ar trebui să utilizeze în mod optim oportunitatea unică oferită de 
MRR pentru a sprijini redresarea economică, pentru a stimula intensificarea creșterii 
potențiale și pentru a îmbunătăți pozițiile bugetare subiacente pe termen mediu și lung. 

 
Dezbatere publică privind cadrul de guvernanță economică 

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat relevanța și importanța 
multora dintre provocările pe care Comisia a dorit să le aducă în atenția publicului și să le 
discute în cadrul dezbaterii publice privind cadrul de guvernanță economică. Relansarea 
consultării publice pe această temă va permite Comisiei Europene să reflecteze asupra 
provocărilor analizate și să desprindă învățăminte. Comunicarea confirmă intenția Comisiei 
Europene de a relansa dezbaterea publică privind cadrul de guvernanță economică odată ce 
se va consolida redresarea economică. 

 

5. Pilonul european al drepturilor sociale: transformarea principiilor în acțiuni 

 
Comisia a prezentat în data de 4 martie agenda ambițioasă pentru realizarea unei 

Europe sociale puternice, axate pe locuri de muncă și competențe adaptate exigențelor 
viitorului, și deschide calea către o redresare socioeconomică echitabilă, rezilientă și 
favorabilă incluziunii. 

Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale prezintă acțiuni 
concrete în vederea implementării în continuare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale, ca efort comun al statelor membre și al UE, cu implicarea activă a 
partenerilor sociali și a societății civile. Planulpropune, de asemenea, obiective principale în 
materie de ocupare a forței de muncă, de competențe și de protecție socială, pe care UE va 
trebui să le îndeplinească până în 2030. 
  Comisia a prezentat și o Recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru 
ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE), 
cu scopul de a sprijini o redresare generatoare de locuri de muncă. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul 
cetățenilor, a declarat: „Redresarea noastră economică trebuie să fie favorabilă incluziunii, 
echitabilă și generatoare de locuri de muncă. De aceea, Comisia propune o agendă ambițioasă 
pentru implementarea Pilonului european al drepturilor sociale și invită statele membre să 
sprijine activ ocuparea forței de muncă în etapa de redresare după criza provocată de 
pandemia de COVID-19. Dorimastfelsăsemnalămimportanțauneitranzițiiprogresive de la 
politicile de urgență la cele de redresarepentrupiețeleforței de muncă, tranziție care va fi 
sprijinită de UE dinsursele sale de finanțaredisponibile, inclusiv FSE+ șiMecanismul de 
redresareșireziliență.” 

Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a 
declarat: „Pilonul european al drepturilor sociale a reprezentat punctul nostru de referință 
pentru construirea unei Europe sociale puternice. În prezent, dorim să îl revigorăm prin 
transformarea principiilor sale în acțiuni. Crearea de locuri de muncă și asigurarea faptului că 
cetățenii dețin competențele adecvate pentru a le ocupa reprezintă una dintre principalele 
noastre priorități. Acesta este obiectivul EASE. Avem, de asemenea, obligația colectivă de a 
combate sărăcia în UE și de a crea o societate favorabilă incluziunii. Toțiavem un rol de jucat. 
Așteptcuinteresreiterareaangajamentuluifață de drepturile sociale cuocaziaSummitului social 
dinluna mai.” 

Obiectivele UE pentru concretizarea unei ambiții commune până în 2030 

Planul de acțiune stabilește trei obiective principale pe care UE trebuie să le 
îndeplinească până în 2030: 

a) cel puțin 78 % dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani să aibă un loc de 
muncă; 
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b) cel puțin 60% dintre adulți să participe anual la cursuri de formare; 
c) numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială să fie 

redus cu cel puțin 15 milioane. 
 

6. Transparența salarială: Comisia propune măsuri pentru a asigura salarii egale 
pentru o muncă egală 

 
Comisia europeană a prezentat în data de 4 martie, o propunere privind transparența 

salarială menită să asigure faptul că femeile și bărbații din UE primesc salarii egale pentru o 
muncă egală. 

Propunerea, care este o prioritate politică a președintei von der Leyen, stabilește 
măsuri de asigurare a transparenței salariale, cum ar fi informarea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă referitor la salariul pe care urmează să îl primească, dreptul de a 
cunoaște nivelurile de remunerare a lucrătorilor care prestează aceeași muncă, precum și 
obligații de raportare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați pentru 
întreprinderile mari. de asemenea, propunerea facilitează accesul la justiție și consolidează 
mijloacele prin care lucrătorii își pot revendica drepturile. angajatorilor nu li se va permite 
să le solicite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă istoricul salarial și, la cererea 
angajaților, vor trebui să furnizeze date anonimizate referitoare la remunerații. angajații vor 
avea, de asemenea, dreptul la despăgubiri pentru discriminarea salarială. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Munca egală 
merită o remunerație egală. Iar pentru a asigura o remunerație egală, este nevoie de 
transparență. Femeile trebuie să știe dacă angajatorii le tratează în mod echitabil, iar atunci 
când nu este cazul, ele trebuie să aibă puterea să se lupte și să obțină ceea ce merită.” 

Noile măsuri, care țin seama de impactul pandemiei de COVID-19 atât asupra 
angajatorilor, cât și asupra femeilor, care au fost afectate deosebit de grav, vor spori gradul 
de sensibilizare cu privire la condițiile de remunerare din cadrul întreprinderilor și le vor 
oferi angajatorilor și lucrătorilor mai multe mijloace pentru a combate discriminarea 
salarială la locul de muncă. Măsurile vor aborda o serie de factori importanți care contribuie 
la diferența de remunerare existentă și sunt deosebit de relevante în contextul pandemiei de 
COVID-19, care accentuează inegalitățile de gen și expune femeile la un risc mai mare de 
sărăcie. 

Propunerea ține seama de situația actuală dificilă a angajatorilor, în special în 
sectorul privat, și menține proporționalitatea măsurilor, oferind în același timp flexibilitate 
pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și încurajând statele membre să utilizeze 
resursele disponibile pentru raportarea datelor. Costurile anuale aferente raportării 
remunerațiilor de către angajatori sunt estimate a fi între 379 EUR și 890 EUR pentru 
întreprinderile cu peste 250 de angajați. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surse de informare: 

 Parlamentul European 
 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
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