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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

1. Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2021 referitoare la 
punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor 
 
Context:  
Clădirile sunt responsabile pentru 36 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră 

(GES) și întrucât sectorul renovării clădirilor este unul dintre domeniile-cheie pentru 
reducerea GES și atingerea obiectivelor UE privind neutralitatea climatică, eficiența 
energetică și ale Pactului verde European. Potrivit unei evaluări a Comisiei, în gospodăriile 
din UE, numai încălzirea și apa caldă reprezintă 79 % din consumul total final de energie.  

Renovarea etapizată și aprofundată a celor 210 milioane de clădiri existente va fi 
esențială pentru orice strategie convingătoare, deoarece acestea sunt cele mai ineficiente din 
punct de vedere energetic și aproape 110 milioane de clădiri ar putea avea nevoie de 
renovare. 

În 2019, 6 % dintre gospodăriile din UE nu au putut să își plătească facturile la 
utilități, iar eficiența energetică a clădirilor poate avea un impact pozitiv în combaterea 
sărăciei energetic. Rata de renovare a clădirilor este în prezent foarte scăzută, de 
aproximativ 1 % pe an, iar rata renovărilor aprofundate este de 0,2 % pe an. 

În conformitate cu definiția de la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) 
2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, „eficiența 
energetică pe primul loc” este un principiu director al politicii energetice a UE pentru a mări 
eficiența cererii și a ofertei de energie, în special prin economii de energie eficiente din 
punctul de vedere al costurilor la nivelul utilizării finale, prin inițiative de răspuns al părții 
de consum și printr-o conversie, transport și distribuție mai eficiente ale energiei. 

Cea mai recentă revizuire a Directivei EPBD din 2018 prin Directiva (UE) 2018/844 a 
urmărit să accelereze renovarea clădirilor existente până în 2050, să sprijine modernizarea 
tuturor clădirilor cu tehnologii inteligente și o legătură mai clară cu mobilitatea curată, 
precum și să asigure un mediu stabil pentru deciziile de investiții și să permită 
consumatorilor și întreprinderilor să facă alegeri în cunoștință de cauză pentru a economisi 
energie și bani. 

EPBD mandatează statele membre să adopte strategii de renovare pe termen lung 
(SRTL), dar fără să le oblige să renoveze și fără să stabilească modul în care ar trebui să se 
realizeze acest lucru și nu le oferă mijloace clare de verificare a strategiilor lor în funcție de 
rezultate. SRTL-urile ar trebui să sprijine în mod adecvat performanța energetică a 
locuințelor sociale. 

Fondurile și finanțarea adecvate sunt esențiale pentru declanșarea valului de 
renovări; întrucât renovarea este un domeniu emblematic pentru investiții și reforme în 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

Directiva EPBD completează Directiva 2014/94/UE privind infrastructura pentru 
combustibili alternativi, oferind temeiul juridic pentru instalarea punctelor de reîncărcare în 
clădirile rezidențiale și nerezidențiale.  

EPBD ar trebui să reflecte cerințele pentru instalarea unui număr minim de puncte de 
reîncărcare pentru spațiile de parcare ale clădirilor, prin mandatarea instalării unei 
precablări prealabile adecvate pentru încărcarea VE. Începând din 2025, statele membre 
trebuie să definească o cerință minimă de puncte de reîncărcare pentru toate clădirile 
nerezidențiale, atât publice, cât și private, cu peste 20 de locuri de parcare, în conformitate 
cu condițiile naționale, regionale și locale relevante. 
 
Recomandări pentru Comisie: 

- să urmărească îndeaproape dacă obiectivele SRTL sunt aliniate la Valul de renovări 

ale clădirilor, la evaluările cuprinzătoare privind încălzirea și răcirea impuse de 

Directiva privind eficiența energetică și de Directiva privind energia din surse 
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regenerabile, precum și la noile obiective în materie de climă și energie pentru fiecare 

stat membru, în funcție de parcul lor imobiliar; 

- consolidarea dispozițiilor actuale ale EPBD pentru a se asigura că SRTL ale statelor 

membre sunt în concordanță cu obiectivele privind neutralitatea climatică și cu 

obiectivele energetice ale UE, astfel încât procentul clădirilor renovările va trebui să 

fie în proporție de 3 % pe an pentru modernizarea profundă și modernizarea 

profundă și în etape, pentru ca UE să realizeze neutralitatea climatică până în 2050; 

- analizarea modului în care ar putea formula un model standard pe care statele 

membre l-ar putea utiliza pentru a se asigura că respectă toate cerințele prevăzute la 

articolul 2a din EPBD, în care ar putea armoniza obiectivele și cerințele pentru a 

permite o mai bună comparabilitate a progreselor și rezultatelor și în care ar putea 

realiza o evaluare a planurilor naționale de redresare și reziliență sau a oricărei alte 

finanțări din partea UE; 

- analizarea unor modalități de a facilita în continuare dezvoltarea ghișeelor unice care 

oferă servicii de consiliere cetățenilor și altor părți interesate, inclusiv prin măsuri 

mai stricte în EPBD; 

- corelarea SRTL cu dispozițiile relevante ale Directivei privind eficiența energetică și 

ale Directivei privind energia din surse regenerabile referitoare la termoficarea și 

răcirea centralizată eficientă și promovarea energiei din surse regenerabile în 

sectorul construcțiilor, de exemplu în ceea ce privește energia solară, termică și 

geotermală, acordarea unui rol mai important stocării de energie și autoconsumului 

ca răspuns la semnalele rețelelor și ale minirețelelor, recunoscând, în același timp, că 

combustibilii fosili, în special gazele naturale, sunt în prezent utilizați în sistemele de 

încălzire a clădirilor; 

 
Recomandări pentru statele membre: 

- promovarea renovărilor care favorizează integrarea surselor regenerabile de energie 

în sistemul energetic al clădirilor, cum ar fi instalarea infrastructurii de reîncărcare a 

vehiculelor electrice, stocarea termică și conectarea la rețelele inteligente; 

- punerea în aplicare a directivei în toate aspectele sale, acordând o atenție deosebită 

fondului de locuințe sociale; 

- maximizarea sinergiile dintre SRTL-urile lor, planurile lor naționale de redresare și 

reziliență și alte măsuri de redresare, asigurându-se astfel că NextGenerationEU oferă 

atât finanțare imediată pentru renovări aprofundate și etapizate, în special în ceea ce 

privește clădirile cu cele mai slabe performanțe și gospodăriile cu venituri scăzute, 

cât și crearea unui cadru favorabil pentru ca piețele-lider în renovările sustenabile să 

continue să se dezvolte și după încheierea perioadei de finanțare; 

- îmbunătățirea accesului la o serie de mecanisme financiare și fiscale pentru a sprijini 

mobilizarea investițiilor private și a promova parteneriatele public-privat; se solicită 

măsuri pentru a promova împrumuturile care stabilesc eficiența energetică drept 

criteriu pentru rate mai mici ale dobânzii; 

- utilizearea SRTL pentru a pune în aplicare politici inovatoare de implicare activă a 

cetățenilor în elaborarea și punerea în aplicare a acestora și în programele de 

eficiență energetic, fiind important să se asigure implicarea și mobilizarea părților 

interesate, inclusiv a cetățenilor, a municipalităților locale, a asociațiilor de locuințe și 

a profesioniștilor din domeniul construcțiilor, pentru a crea planuri integrate și 

strategii de punere în aplicare pentru decarbonizarea clădirilor; 
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- punerea în aplicare pe deplin a dispozițiilor articolului 14 și ale articolului 15 

alineatul (4) din EPBD, oferind cetățenilor și profesioniștilor detalii clare cu privire la 

modul în care sistemul de automatizare și control al clădirilor poate furniza 

capacitățile obligatorii cât mai curând posibil, pentru a garanta că toate acțiunile 

pregătitoare au loc fără întârziere și înainte de termenul-limită, și anume 2025; 

- analizarea celor mai bune modalități de a profita de avantajele unei abordări bazate 

pe districte pentru renovările la scară largă, în colaborare cu părțile interesate și cu 

comunitățile locale; 

- instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru toate clădirile nerezidențiale 

cu peste 20 de locuri de parcare până la 1 ianuarie 2025; 

- identificarea și eliminarea tuturor barierelor sociale, economice, juridice, de 

reglementare și administrative din calea dezvoltării rapide a punctelor de reîncărcare 

pentru VE. 

 

II.DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. O Europă mai favorabilă incluziunii și mai protectoare: includerea discursului 
de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în lista infracțiunilor 
incriminate de UE 

 
La 9 decembrie 2021, Comisia Europeană prezintă o inițiativă de extindere a listei 

infracțiunilor prevăzute de legislația UE pentru a include discursurile de incitare la ură și 

infracțiunile motivate de ură, astfel cum a anunțat președinta von der Leyen în discursul 

său din 2020 privind starea Uniunii. 

Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură au cunoscut o creștere 

puternică în întreaga Europă și au devenit un fenomen deosebit de grav și îngrijorător în 

mediul online și în afara acestuia. Este necesară o acțiune comună la nivelul UE pentru a face 

față acestei provocări care se manifestă în întreaga UE. Cu toate acestea, în prezent nu există 

niciun temei juridic pentru incriminarea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor 

motivate de ură la nivelul UE. Lista existentă a infracțiunilor UE din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie extinsă pentru a asigura norme minime 

comune privind definirea infracțiunilor și stabilirea sancțiunilor aplicabile în toate statele 

membre ale UE. Inițiativa de astăzi este primul pas în procesul de extindere a listei 

infracțiunilor prevăzute de legislația UE. Următorul pas ar fi ca statele membre să aprobe 

inițiativa, înainte să poată fi prezentată o propunere legislativă de către Comisie.  

Această inițiativă va sprijini Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului 2020-

2025 și Strategia privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești în UE, 

precum și Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025. 

Etapele următoare: Consiliul trebuie să adopte în unanimitate, după obținerea 

aprobării Parlamentului European, o decizie prin care discursurile de incitare la ură și 

infracțiunile motivate de ură să fie identificate drept un alt domeniu al criminalității care 

îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE. 

După aceasta, Comisia poate propune adoptarea de acte legislative prin care să se 

stabilească norme minime privind definițiile și sancțiunile pentru discursurile de incitare la 

ură și infracțiunile motivate de ură, care să fie adoptate de Parlamentul European și de 

Consiliu în conformitate cu procedura legislativă ordinară. 
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2. Strategia „Global Gateway” 
 

În decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE au definit „Global 

Gateway”, o nouă strategie europeană care vizează dezvoltarea unor legături inteligente, 

curate și sigure în trei sectoare majoare (digital, energie și transport) și consolidarea 

sistemelor de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume. 

UE își consolidează astfel oferta față de partenerii săi prin investiții majore în 

dezvoltarea infrastructurilor în întreaga lume. În perioada 2021-2027, Echipa Europa 

(instituțiile și statele membre ale UE) va mobiliza investiții de până la 300 de miliarde EUR 

în următoarele sectoare: 

 digital,  

 climă și energie,  

 transporturi,  

 sănătate,  

 educație și cercetare.  

Strategia „Global Gateway” reprezintă contribuția UE la reducerea deficitului de investiții 

la nivel mondial. Aceasta este în conformitate cu angajamentul asumat de liderii G7 în iunie 

2021 de a pune bazele unui parteneriat pentru infrastructură bazat pe valori, standarde de 

înaltă calitate și transparent, pentru a răspunde nevoilor globale de dezvoltare a 

infrastructurii. Strategia „Global Gateway” este, de asemenea, pe deplin aliniată la Agenda 

2030 a ONU și la obiectivele sale de dezvoltare durabilă, precum și la Acordul de la Paris. 

Principiile strategiei  

Modelul european de conectivitate de încredere în țările partenere este pe termen lung și 

este conform intereselor și valorilor UE: statul de drept, drepturile omului și normele și 

standardele internaționale. Este vorba despre: 

 investiții inteligente, curate și sigure în infrastructuri de calitate 

 conectarea durabilă a bunurilor, a persoanelor și a serviciilor din întreaga lume. 

III. ȘTIRI 

1. Legea europeană privind libertatea mass-mediei: Comisia lansează o consultare 
publică 

 

La data de 10 ianuarie, Comisia publică o consultare publică deschisă cu privire la 

viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-mediei. 

Comisia publică o consultare publică deschisă cu privire la viitoarea Lege europeană 

privind libertatea mass-mediei, o inițiativă de referință anunțată de președinta von der 

Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, menită să protejeze pluralismul și 

independența mass-mediei pe piața internă a UE. Aceasta vine în urma unei cereri de 

contribuții publicate la 21 decembrie 2021, care prezintă principalele obiective ale 

inițiativei, posibilele opțiuni și impactul. 

Consultarea intenționează să colecteze opinii cu privire la cele mai importante 

aspecte care afectează funcționarea pieței interne a mass-mediei, inclusiv diferitele tipuri de 

interferențe din mass-media, precum și tendințele economice. Consultarea privește trei 

domenii principale referitoare la piețele mass-media: prima se axează pe transparență și 

independență (de exemplu, controlul tranzacțiilor de pe piața mass-mediei, transparența 

informațiilor legate de cine deține proprietatea asupra mass-mediei și măsurarea audienței), 

a doua, pe condițiile necesare unei bune funcționări a acestora (de exemplu, expunerea 
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publicului la o pluralitate de opinii și inovarea în domeniul mass-mediei pe piața UE) și a 

treia secțiune, pe alocarea echitabilă a resurselor de stat (de exemplu, independența mass-

mediei publice, transparența și distribuția echitabilă a publicității comandate de instituții ale 

statului). De asemenea, se așteaptă feedback cu privire la opțiunile de guvernanță aferente 

legii, care s-ar putea baza pe Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile 

mass-media audiovizuale (ERGA).  

Propunerea urmează să fie prezentată de Comisie în cel de al treilea trimestru al 

anului 2022. Consultarea publică deschisă urmărește să colecteze din partea cetățenilor, în 

special a jurnaliștilor, a mass-mediei (private și publice), a întreprinderilor (în special a 

actorilor din domeniul mass-mediei), a mediului academic, a societății civile, a autorităților 

publice, a întreprinderilor și a tuturor părților interesate opinii, dovezi și date care să ajute 

Comisia să elaboreze aceste noi norme. Contribuțiile pot fi transmise până la 21 martie 2022 

pe portalul „Exprimați-vă părerea”. 

Adoptarea Legii europene privind libertatea mass-mediei este planificată pentru al 

treilea trimestru al anului 2022, astfel cum se menționează în programul de lucru al Comisiei 

pentru 2022. Această lege se bazează pe Directiva revizuită a serviciilor mass-media 

audiovizuale, care stabilește norme pentru independența autorităților de reglementare în 

domeniul mass-mediei, promovează transparența proprietății asupra mass-mediei și 

recunoaște că deciziile editoriale ar trebui să fie independente de orice influență externă.  

Inițiativa se va axa pe eliminarea barierelor din calea instituirii și a funcționării 

serviciilor mass-media și va urmări să stabilească un cadru comun pentru promovarea pieței 

interne în sectorul mass-mediei, în vederea protejării libertății și a pluralismului mass-

mediei pe piața respectivă. Aceasta se va înscrie în eforturile UE de promovare a participării 

democratice, de combatere a dezinformării și de sprijinire a libertății mass-mediei și a 

pluralismului, astfel cum se prevede în Planul de acțiune pentru democrația europeană. În 

special, aceasta va completa Recomandarea recent adoptată privind protecția, siguranța și 

capacitarea jurnaliștilor, pachetul legislativ  propus privind serviciile digitale și viitoarea 

inițiativă de protejare a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor împotriva proceselor 

abuzive (SLAPP). Legea europeană privind libertatea mass-mediei va fi, de asemenea, 

însoțită de acțiuni legate de viabilitatea, reziliența și transformarea digitală a sectorului 

mass-mediei, desfășurate în cadrul Planului de acțiune pentru mass-media. 

 
2.  Un fond în valoare de 47 de milioane EUR menit să protejeze proprietatea 

intelectuală a IMM-urilor din UE 

 
Context: UE trebuie să sporească reziliența IMM-urilor sale pentru a le permite să facă 

față provocărilor actuale generate de criza provocată de pandemia de COVID-19 și să 

contribuie la tranziția lor către tehnologiile verzi și digitale. UE valorifică activele 

necorporale pe care întreprinderile sale le creează, le dezvoltă și le partajează, ajutându-le să 

gestioneze aceste active într-un mod mai eficace și oferind sprijin financiar și un acces mai 

bun la finanțare. 

În noiembrie 2020, Comisia a publicat Planul de acțiune privind proprietatea 

intelectuală pentru a consolida reziliența și redresarea economică a UE. Printre prioritățile 

planului de acțiune, Comisia s-a angajat să promoveze utilizarea și implementarea eficace a 

instrumentelor de proprietate intelectuală, în special de către IMM-uri. În mod concret, 

Comisia a oferit sprijin financiar IMM-urilor afectate de criza provocată de pandemia de 
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COVID-19, ajutându-le să-și gestioneze portofoliile de PI, precum și să treacă la tehnologiile 

verzi și digitale. 

În 2021, Comisia, împreună cu EUIPO, a lansat primul Fond pentru IMM-uri al UE, 

care oferă servicii de rambursare a costurilor legate de serviciile de prediagnoză privind 

proprietatea intelectuală și a costurilor naționale de înregistrare a mărcilor și desenelor și 

modelelor industriale. 6,8 milioane euro din acest buget au fost folosite de 12 989 IMM-uri 

din toate cele 27 de state membre. În total, în primul an al Fondului pentru IMM-uri inițial, 

au fost furnizate 28 065 de servicii, ceea ce arată că acțiunea s-a dovedit a fi foarte reușită. 

La data de 10 ianuarie 2022, Comisia și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 

Intelectuală (EUIPO) au lansat noul Fond pentru IMM-uri al UE care oferă vouchere IMM-

urilor cu sediul în UE pentru a le ajuta să își protejeze drepturile de proprietate intelectuală. 

Acesta este cel de-al doilea Fond pentru IMM-uri al UE, care are rolul de a sprijini IMM-urile 

în redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și în tranziția verde și digitală pentru 

următorii trei ani (2022-2024). 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul 

concurenței, a declarat: „Tot ce e mic e frumos, dar dacă IMM-urile vor să se dezvolte sau să 

ocupe o poziție de lider în sectorul noilor tehnologii, ele trebuie să își protejeze invențiile și 

creațiile, așa cum fac marile întreprinderi. Ideile și cunoștințele de specialitate noi reprezintă 

principala valoare adăugată pe care o avem în UE. Prin intermediul acestui fond, dorim să 

sprijinim IMM-urile să facă față acestei perioade deosebite și să rămână puternice și 

inovatoare în deceniile următoare.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Este de la sine înțeles că 

IMM-urile au fost deosebit de afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19. Ele rămân 

în continuare coloana vertebrală a economiei și a ecosistemelor noastre. Acest fond va sprijini 

IMM-urile să își valorifice inovațiile și creativitatea, iar acest lucru este esențial pentru ca IMM-

urile să se recapitalizeze și să impulsioneze tranziția verde și cea digitală.” 

Fondul pentru IMM-uri al UE, cu un buget de 47 de milioane EUR, va oferi următorul 

sprijin: 

• rambursarea a 90 % din taxele percepute de statele membre pentru serviciile de 

prediagnoză privind proprietatea intelectuală (IP Scan), care oferă o evaluare amplă a 

nevoilor în materie de proprietate intelectuală ale IMM-ului solicitant, ținând seama de 

potențialul inovator al activelor sale necorporale; 

• rambursarea a 75 % din taxele percepute de oficiile pentru proprietate intelectuală 

(inclusiv oficiile naționale pentru proprietate intelectuală, Oficiul Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală și Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală) pentru 

înregistrarea mărcilor și a desenelor și modelelor industriale; 

• rambursarea a 50 % din taxele percepute de Organizația Mondială a Proprietății 

Intelectuale pentru obținerea protecției internaționale a mărcilor și a desenelor și modelelor 

industriale; 

• rambursarea a 50 % din taxele percepute de oficiile naționale de brevete pentru 

înregistrarea brevetelor în 2022; 

• începând cu 2023, ar putea fi acoperite și alte servicii, de exemplu, rambursarea 

parțială a costurilor aferente cercetării de anterioritate prealabile depunerii cererii de 

brevet și a costurilor aferente cererii de brevet; consultanță privată în materie de 

proprietate intelectuală facturată de avocați specializați în proprietate intelectuală (pentru 

înregistrarea brevetelor, contracte de licență, evaluarea proprietății intelectuale, costuri de 

soluționare alternativă a litigiilor etc.). 
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IMM-urile au nevoie de un set flexibil de instrumente privind proprietatea 

intelectuală și de finanțare rapidă pentru a-și proteja inovațiile. Prin urmare, pentru prima 

dată, noul Fond pentru IMM-uri al UE acoperă în prezent și brevetele. Contribuția financiară 

a Comisiei, în valoare de 2 milioane EUR, va fi dedicată în totalitate serviciilor legate de 

brevete. De exemplu, un IMM ar putea solicita rambursarea taxei de înregistrare pentru a-și 

breveta invenția într-un stat membru. 

Pentru a asigura un tratament echitabil și egal al potențialilor beneficiari, precum și 

pentru a garanta o gestionare eficientă a acțiunii, cererea de granturi va fi deschisă pe 

parcursul perioadei 2022-2024. Cererile vor fi examinate și evaluate pe baza criteriului 

„primul intrat, primul ieșit”. IMM-urile fără experiență în domeniul proprietății intelectuale 

sunt încurajate să solicite mai întâi un serviciu de prediagnoză privind proprietatea 

intelectuală și numai ulterior celelalte servicii. 

 
3.  Comisia așteaptă să primească observații cu privire la propunerea de revizuire 

a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și 

pescăresc 

 

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la prioritățile strategice 

actuale ale UE, în special la politica agricolă comună, la politica comună în domeniul 

pescuitului (PCP), precum și la Pactul verde european. Statele membre și alte părți 

interesate pot răspunde la consultare până la 13 martie 2022. 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul 

concurenței, a declarat: „Propunerile de astăzi vizează să asigure faptul că normele noastre 

privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc sunt adecvate pentru 

tranziția verde. Normele revizuite vor facilita furnizarea mai rapidă a finanțărilor de către 

statele membre, fără a cauza denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică. 

Încurajăm toate părțile interesate să ne transmită punctele lor de vedere.” 

Consultarea se referă la propunerile de revizuire a diferitelor seturi de norme privind 

ajutoarele de stat aplicabile sectoarelor agricol, forestier și pescăresc, și anume Orientările 

din 2014 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale, 

Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol („ABER”), Orientările 

pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii, Regulamentul 

de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc („FIBER”) și Regulamentul 

privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului. 

Comisia a realizat o evaluare a normelor existente aplicabile sectoarelor agricol și 

forestier, iar o evaluare a normelor aplicabile sectorului pescăresc este în curs. Contribuțiile 

colectate se reflectă în propunerile care fac obiectul consultării. 

Pe această bază, Comisia consideră că normele care fac obiectul examinării 

funcționează bine și sunt, în linii mari, adecvate scopului. Într-adevăr, ele răspund în mare 

măsură nevoilor sectoarelor în cauză, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor 

de politică mai ample ale UE, cum ar fi protecția mediului, precum și sănătatea plantelor, a 

animalelor și, în general, sănătatea publică. 

În același timp, evaluarea a scos în evidență faptul că normele existente necesită 

anumite revizuiri specifice, inclusiv clarificări ale unor concepte, o mai mare raționalizare și 

simplificare, precum și o serie de ajustări pentru a reflecta într-o mai mare măsură atât 

evoluțiile pieței și cele tehnologice, cât și prioritățile strategice actuale ale UE, inclusiv, în 

special, Pactul verde european, Strategia „De la fermă la consumator”și Strategia în domeniul 
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biodiversității. În plus, normele trebuie adaptate pentru a permite statelor membre să pună 

rapid în aplicare politica agricolă (PAC) reformată și noul Fond european pentru afaceri 

maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA). 

În acest context, Comisia propune o serie de modificări ale diferitelor seturi de 

norme, cum ar fi, printre altele: 

 Orientările privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele 

rurale. Comisia propune să se considere că acțiunile statelor membre din cadrul PAC 

reformate, desfășurate ca parte a planurilor lor strategice PAC, sunt conforme cu normele UE 

privind ajutoarele de stat, astfel încât procedura necesară de aprobare a ajutoarelor de stat 

să poată fi efectuată rapid. Propunerea introduce, de asemenea, noi categorii de ajutoare 

care trebuie să fie evaluate și aprobate în temeiul orientărilor, de exemplu, ajutoarele pentru 

prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și cu boli emergente, 

în vederea protejării sănătății plantelor și a animalelor, precum și a sănătății publice. În plus, 

orientările revizuite propuse oferă mai multe stimulente pentru măsurile de gestionare a 

pădurilor care sunt favorabile mediului și climei (așa-numitele servicii de silvomediu și 

servicii climatice), prin creșterea intensității maxime a ajutorului la 120 % din costurile 

eligibile pentru serviciile legate de biodiversitate, climă, apă sau sol și pentru schemele de 

sechestrare a carbonului în solurile agricole. 

 Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol. Comisia 

propune alinierea intensităților ajutoarelor necesare pentru ca o măsură să intre sub 

incidența ABER la cele prevăzute în planurile strategice PAC din cadrul politicii agricole 

comune (PAC) reformate. Comisia propune, de asemenea, introducerea unor noi categorii de 

măsuri de ajutor care să fie exceptate pe categorii, de exemplu ajutoarele destinate reparării 

daunelor cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea 

costurilor suplimentare suportate atunci când terenurile agricole sunt situate în zone Natura 

2000. 

 Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și 

acvaculturii. Comisia propune introducerea unor noi categorii de ajutoare care să fie 

evaluate de Comisie în temeiul orientărilor, printre care ajutoarele pentru prevenirea, 

controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și boli emergente și ajutoarele 

pentru compensarea daunelor cauzate de speciile protejate de animale (cu excepția cazului 

în care acestea sunt exceptate pe categorii). De asemenea, proiectul de orientări propus 

clarifică și raționalizează normele dintr-o serie de domenii, de exemplu cele referitoare la 

ajutoarele pentru reînnoirea flotei de pescuit în regiunile ultraperiferice. Scopul este de a 

spori lizibilitatea proiectului de orientări, facilitând astfel aplicarea acestora și oferind mai 

multă claritate statelor membre, ținând seama și de experiența dobândită. 

 Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc. Comisia 

propune exceptarea unor noi categorii de măsuri de ajutor de la obligația de notificare către 

Comisie și de aprobare de către aceasta, în special ajutoarele pentru compensarea pagubelor 

cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate 

de anumite condiții meteorologice nefavorabile. 

 Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului. Comisia propune 

o actualizare a sumelor cumulate maxime ale ajutoarelor de minimis care pot fi acordate 

fiecărui stat membru pe baza unor date sectoriale mai recente. 

Etapele următoare: În plus față de consultarea lansată astăzi, proiectele de texte revizuite 

ale ABER și FIBER, precum și Regulamentul revizuit privind ajutoarele de minimis în 
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sectorul pescuitului vor fi discutate, de asemenea, în cadrul a două reuniuni la care vor 

participa reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre. Prima reuniune se va desfășura 

spre sfârșitul perioadei de consultare, iar cea de a doua va avea loc după revizuirea 

proiectelor pe baza contribuțiilor primite pe parcursul consultării publice. Proiectul de 

orientări va fi, de asemenea, discutat în cadrul unei reuniuni multilaterale cu statele 

membre, care va avea loc spre sfârșitul perioadei de consultare. 

Astfel, se va asigura faptul că atât statele membre, cât și alte părți interesate vor avea 

suficiente posibilități de a formula observații cu privire la proiectele de propuneri ale 

Comisiei. 

Se preconizează că normele revizuite vor fi adoptate la sfârșitul anului 2022. 

Context: Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul agricol (ABER) și Regulamentul 

de exceptare pe categorii în sectorul pescăresc (FIBER) declară anumite categorii de 

ajutoare de stat ca fiind compatibile cu tratatul și le scutesc de obligația de notificare 

prealabilă a Comisiei și de aprobare de către aceasta, dacă acestea îndeplinesc anumite 

condiții. 

Această exceptare reprezintă o simplificare majoră, care permite statelor membre să 

acorde rapid ajutoare în cazurile în care sunt îndeplinite condițiile care limitează 

denaturarea concurenței pe piața unică. Ca urmare a acestor norme, statele membre pun în 

aplicare în prezent un procent ridicat de măsuri de ajutor de stat fără a fi necesară 

aprobarea prealabilă a Comisiei, acest procent fiind, de exemplu, de aproximativ 80 % în 

sectorul agricol. Această soluție este în concordanță cu abordarea Comisiei de a se concentra 

asupra obținerii de rezultate mai bune și mai rapide, implicându-se mai puțin în cazurile în 

care intervenția sa nu aduce valoare adăugată. 

Normele prevăzute în ABER și FIBER sunt complementare celor prevăzute în 

Orientările aplicabile sectoarelor agricol, forestier și pescăresc, care stabilesc condițiile în 

care Comisia evaluează dacă măsurile de ajutor de stat care nu sunt exceptate pe categorii 

sunt compatibile cu piața unică. Aceste două seturi de norme formează împreună un cadru 

de reglementare cuprinzător pentru acordarea de ajutoare de stat în sectoarele agricol, 

forestier și pescăresc. 

Regulamentele de minimis scutesc ajutoarele de valoare redusă de controlul 

ajutoarelor de stat, deoarece se consideră că acestea nu au niciun impact asupra concurenței 

și a schimburilor comerciale de pe piața unică. În consecință, ajutoarele de minimis pot fi 

acordate fără notificarea prealabilă a Comisiei și fără aprobarea de către aceasta. 

 

4.   Alfabetizarea financiară: Comisia și OCDE-INFE publică un cadru comun pentru 

îmbunătățirea competențelor financiare ale cetățenilor 

 

Comisia Europeană și Rețeaua internațională pentru educație financiară a OCDE 

(OCDE-INFE) au publicat, în data de 11 ianuarie, cadrul comun al UE/OCDE-INFE de 

competențe financiare pentru adulți. 

Acest cadru vizează îmbunătățirea competențelor financiare ale cetățenilor, pentru a 

le permite să ia decizii judicioase cu privire la finanțele lor personale. Acesta va sprijini 

dezvoltarea de politici publice, programe de alfabetizare financiară și materiale educaționale 

de către statele membre, instituțiile de învățământ și sectorul financiar. De asemenea, cadrul 

va sprijini schimbul de bune practici între factorii de decizie politică și părțile interesate din 

UE. 
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O mai bună înțelegere a finanțelor le oferă cetățenilor mijloacele de a-și gestiona 

finanțele personale și le permite să participe cu mai multă siguranță și încredere pe piețele 

financiare. Cadrul de competențe financiare publicat astăzi se înscrie în continuarea 

măsurilor anunțate în Planul de acțiune din 2020 privind uniunea piețelor de capital. Acesta 

marchează o etapă esențială în activitatea Comisiei în materie de alfabetizare financiară și 

reprezintă o continuare importantă a activității OCDE/INFE în acest domeniu. 

Cadrul comun de competențe financiare pentru adulți publicat: evidențiază 

competențele-cheie de care trebuie să dispună o persoană pentru a lua decizii financiare 

judicioase și se bazează pe competențele definite în cadrul G20/OCDE-INFE de competențe 

fundamentale privind alfabetizarea financiară a adulților, adaptându-le la contextul UE și 

integrând competențele digitale și competențele în materie de finanțare durabilă. 

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și 

uniunea piețelor de capital, a declarat: „Dotarea cetățenilor cu know-how-ul necesar pentru 

a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la finanțele lor personale promovează 

bunăstarea financiară și o participare cu un nivel mai mare de încredere pe piețele 

financiare. Acest lucru este cu atât mai important cu cât sectorul financiar este din ce în ce 

mai digitalizat. Nivelurile actuale de alfabetizare financiară din UE sunt, din păcate, scăzute 

și au un impact disproporționat asupra persoanelor celor mai vulnerabile din societate. 

Anunțul făcut astăzi, precum și activitatea comună a Comisiei și a OCDE-INFE, reprezintă un 

important pas înainte în consolidarea alfabetizării financiare în UE, prin punerea la 

dispoziția statelor membre și a altor părți interesate a instrumentelor necesare pentru 

elaborarea politicilor și a programelor de alfabetizare financiară. Acest cadru reprezintă o 

parte esențială a Planului nostru de acțiune privind uniunea piețelor de capital și ne aduce 

mai aproape de finalizarea unei piețe unice în care consumatorii să poată participa în 

condiții de siguranță pe piețele de capital.” 

Etapele următoare: Eforturile Comisiei și ale OCDE se vor concentra acum pe adoptarea 

cadrului comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru adulți de către 

autoritățile naționale și practicieni. La începutul anului 2022, vor fi organizate dialoguri cu 

statele membre și cu părțile interesate, care vor fi moderate de serviciile Comisiei și de 

OCDE. 

În paralel, Comisia și OCDE, în cooperare cu statele membre, vor începe să lucreze la 

un cadru comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru copii și tineret, care se 

preconizează că va fi finalizat în 2023. 

Context: În conformitate cu Recomandarea OCDE din 2020 privind alfabetizarea financiară, 

alfabetizarea financiară se referă la o combinație de cunoștințe, competențe, atitudini și 

comportamente în domeniul financiar necesare pentru a lua decizii financiare judicioase și, 

în ultimă instanță, pentru a obține bunăstarea financiară individuală. Cu toate acestea, 

nivelul de alfabetizare financiară în rândul cetățenilor rămâne scăzut, ceea ce face ca aceasta 

să fie o prioritate pentru factorii de decizie și alte părți interesate din UE. 

Acesta este motivul pentru care Comisia a inclus în Planul de acțiune din 2020 

privind uniunea piețelor de capital două măsuri care vizează asigurarea unui nivel mai 

ridicat de alfabetizare financiară a cetățenilor din UE: 

Efectuarea, până în al doilea trimestru al anului 2021, unei evaluări a fezabilității 

elaborării unui cadru de competențe financiare al UE: 



12 
 

Evaluarea fezabilității elaborării unui cadru de competențe financiare în UE a fost 

publicată în aprilie 2021 și a sprijinit crearea unor cadre de competențe financiare la nivelul 

UE, în colaborare cu OCDE-INFE. 

În cazul unei evaluări pozitive a impactului, prezentarea unei propuneri legislative 

prin care să se solicite statelor membre să promoveze măsuri care să sprijine educația 

financiară a consumatorilor: 

Această acțiune va fi definită mai în detaliu în contextul inițiativei privind investițiile 

cu amănuntul care urmează să fie adoptată în al patrulea trimestru al anului 2022. 

Cadrul comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru adulți publicat 

astăzi a fost elaborat de Comisie și de OCDE-INFE, care și-au coordonat activitățile. Statele 

membre și experții și-au împărtășit opiniile și observațiile cu privire la elaborarea cadrului 

în cadrul unui subgrup specific al Grupului de experți guvernamentali al UE privind serviciile 

financiare cu amănuntul (GEGRFS). În plus, experții tehnici și-au exprimat punctul de vedere 

cu privire la ușurința utilizării cadrului prin intermediul unei discuții tehnice organizate de 

serviciile Comisiei și de OCDE. 

Acest cadru de competențe financiare va avea ca obiectiv furnizarea unei terminologii 

comune și a unui cadru comun la nivelul UE care să contribuie la elaborarea politicilor și a 

programelor de alfabetizare financiară, identificând lacunele în ceea ce privește cursurile de 

formare, și crearea de instrumente de evaluare. 

 

5.  Lansare de noi cereri de propuneri în valoare de 258 milioane EUR pentru 

sprijinirea infrastructurilor de conectivitate digital 

 

În data de 12 ianuarie, Comisia a lansat primele cereri de propuneri în cadrul 

componentei digitale a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE – Digital). 

Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE – Digital). Cu un buget planificat 

de 258 milioane EUR, cererile de propuneri au scopul de a îmbunătăți infrastructurile de 

conectivitate digitală în întreaga Uniune, în special rețelele la nivel de gigabit și 5G, și de a 

contribui la transformarea digitală a Europei. 

Comisia va cofinanța acțiuni menite să asigure conectivitatea la rețele 5G pentru 

principalele rute de transport și furnizori de servicii esențiale din comunitățile locale, 

precum și acțiuni de implementare sau modernizare a rețelelor magistrale pe baza 

tehnologiilor avansate. 

Cererile de propuneri se vor concentra, de asemenea, asupra serviciilor agregate în 

cloud (cloud federation) de conectare a infrastructurilor, asupra infrastructurilor magistrale 

pentru portaluri digitale mondiale (în cadrul strategiei Global Gateway), cum ar fi cablurile 

submarine, precum și asupra acțiunilor pregătitoare pentru crearea de platforme digitale 

operaționale pentru infrastructurile de transport și energetice din întreaga UE. Toate acestea 

se succed adoptării, în decembrie 2021, a primului program de lucru pentru MIE Digital, care 

aloca o finanțare de peste 1 miliard EUR pentru perioada 2021-2023. 

Cererile de propuneri din cadrul MIE – Digital sunt deschise în principal entităților, 

inclusiv întreprinderilor comune, stabilite în statele membre și în țările sau teritoriile de 

peste mări. Candidații interesați pot afla mai multe despre procesul de depunere a 

candidaturii, de evaluare și de atribuire în ziua de informare online, 19 ianuarie. 

A doua generație a componentei digitale a Mecanismului pentru interconectarea 

Europei (programul  MIE-2) (2021-2027) se bazează pe cea anterioară, care a sprijinit 
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infrastructurile și serviciile digitale transfrontaliere, precum și accesul gratuit la internet 

pentru comunitățile locale prin intermediul inițiativei WiFi4EU din 2014-2020. 

 

6.  Comisia își intensifică acțiunile de sprijinire a voluntariatului inclusiv și de 

înaltă calitate în rândul tinerilor 

 
Comisia ia una dintre primele inițiative concrete în cadrul Anului european al 

tineretului 2022: ea a publicat la 13 ianuarie, o propunere de Recomandare a Consiliului 

privind voluntariatul în rândul tinerilor pentru a facilita voluntariatul transnațional al 

tinerilor în cadrul Corpului european de solidaritate sau al altor programe la nivel național. 

Recunoscând contribuția esențială a voluntariatului la dezvoltarea aptitudinilor și 

competențelor tinerilor și rolul său în depășirea cu succes a provocărilor societale, 

recomandarea propusă are rolul de a spori caracterul inclusiv, calitatea, recunoașterea și 

sustenabilitatea acțiunilor de voluntariat transnațional ale tinerilor. Oferind soluții la 

obstacolele rămase în calea mobilității pentru voluntariat, propunerea abordează lecțiile 

învățate în timpul pandemiei de COVID-19 și în cadrul punerii în aplicare a Corpului 

European de Solidaritate, care își va sărbători cea de-a cincea aniversare în 2022. 

Propunerea Comisiei privind voluntariatul în rândul tinerilor invită statele membre, 

printre altele: 

 să se asigure că accesul la activitățile de voluntariat transnațional reprezintă o 

posibilitate reală pentru toți tinerii, inclusiv pentru cei cu mai puține oportunități; 

 să ia în considerare măsuri care să contribuie la dezvoltarea unui cadru legislativ și 

de punere în aplicare adecvat și clar pentru sănătatea, siguranța și securitatea 

participanților la activități de voluntariat transnațional; 

 să promoveze un nivel ridicat de calitate a activităților de voluntariat, împreună cu 

organizatorii naționali; 

 să ofere informații și să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile 

voluntarilor; 

 să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile activităților de voluntariat 

transnațional, prin activități de informare, orientare și de intervenție de proximitate; 

 să promoveze cooperarea la nivel național și la nivelul UE între organizatorii care 

oferă oportunități de voluntariat transnațional; 

 să sprijine activitățile de voluntariat care aduc o contribuție semnificativă la 

abordarea provocărilor legate de climă și de mediu; 

 să exploreze noi tendințe și dimensiuni și formate alternative de voluntariat, cum ar fi 

voluntariatul digital și intergenerațional. 

Comisia este pregătită să sprijine punerea în aplicare a recomandării prin mecanismele și 

instrumentele de cooperare ale Strategiei UE pentru tineret și prin programele pentru 

tineret ale UE, cum ar fi Erasmus+ și Corpul european de solidaritate. Comisia va facilita 

învățarea reciprocă și schimburile de experiențe între statele membre și partenerii relevanți, 

prin dezvoltarea de bune practici în ceea ce privește voluntariatul digital și cel 

intergenerațional și prin promovarea oportunităților de voluntariat și oferirea de informații 

cu privire la acestea prin Portalul european pentru tineret. De asemenea, Comisia va 

dezvolta și va promova în continuare instrumentele existente de validare ale UE pentru 

rezultatele învățării formale și informale (Europass, Youthpass) și va sprijini cercetarea și 

colectarea de date privind impactul pe termen lung al voluntariatului. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5226
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_ro
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_ro
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/strategy_ro
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/about-us_ro
https://europa.eu/europass/ro/what-europass
https://www.youthpass.eu/ro/
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Comisia invită statele membre să adopte în mod rapid propunerea de astăzi privind 

acțiunile internaționale de voluntariat și de solidaritate ale tinerilor. Ea se angajează să 

prezinte rapoarte cu privire la utilizarea recomandării în contextul activității privind 

punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret și al cadrului strategic de cooperare 

europeană în domeniul educației și formării, în contextul spațiului european al educației și 

dincolo de acesta. 

Propunerea Comisiei are la bază mai multe activități anterioare cu privire la aceste 

subiecte, inclusiv un studiu, un raport al unui grup de experți și o evaluare. Propunerea a fost 

precedată de o consultare publică și de o foaie de parcurs a Comisiei. Ea va 

înlocui Recomandarea din 2008 a Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari, pentru a 

ține cont de toate evoluțiile care au avut loc din 2008. 

Voluntariatul reprezintă o activitate importantă a tineretului european: 34 % din 

tinerii europeni au declarat în 2019 că au participat la activități organizate de voluntariat în 

ultimele 12 luni. Această cifră a crescut în mod constant, ea fiind de 24 % în 2011. 

Tinerii cetățeni ai UE pot lua parte la activități de voluntariat transfrontalier prin 

intermediul programului Corpul european de solidaritate sau în cadrul programelor 

naționale sau regionale care sprijină activitățile de voluntariat transfrontalier (în vigoare în 

Italia, Grecia, Suedia, Austria, Slovenia, Franța, Republica Slovacă, Belgia, Bulgaria, Republica 

Cehă, Finlanda, Germania, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Malta și Spania). Bugetul total 

al programului Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027 este de 1 

miliard EUR, peste 138 de milioane fiind disponibile în 2022. 

 

7.  „Europa creativă”: Un buget mai mare în 2022 pentru sprijinirea sectoarelor 

culturale și creative 

 
La data de 13 ianuarie, Comisia a adoptat programul de lucru 2022 pentru „Europa 

creativă”, care va fi urmat de lansarea cererilor de propuneri aferente. 

Cu un buget de aproximativ 385 de milioane de euro, cu aproape 100 de milioane de euro 

mai mare decât cel din 2021, „Europa creativă” își sporește sprijinul acordat partenerilor din 

sectoarele creative și culturale, ținând seama în mod corespunzător de dificultățile create de 

criza provocată de pandemia de COVID-19 și de concurența tot mai intensă de pe plan 

mondial. 

Componenta culturală a programului va include cereri de propuneri și inițiative noi 

pentru sectoarele muzicii, patrimoniului cultural, artelor spectacolului și literaturii. În plus, 

programul va lansa o schemă de mobilitate, oferindu-le artiștilor, creatorilor sau 

profesioniștilor din domeniul cultural oportunități de a se deplasa în străinătate în vederea 

dezvoltării profesionale sau pentru colaborări internaționale și pentru a se adresa unui 

public nou, a deveni coproducători, a crea în comun cu alții sau a-și prezenta operele. 

Componenta MEDIA se concentrează pe audiovizual, iar în 2022 se introduc mai 

multe noutăți. Va fi finanțat sprijinul acordat dezvoltării unor jocuri video și a unor 

experiențe inovatoare legate de realitatea virtuală. O acțiune nouă, „MEDIA 360 de grade”, va 

viza principalele foruri din industrie, implicând întreprinderi din lanțul valoric audiovizual. 

Pentru o și mai mare stimulare a inovării, va fi lansat portalul Media Market, pentru 

întreprinderile nou-înființate promițătoare. Colaborarea dintre festivalurile de film va fi 

consolidată prin intermediul rețelelor. 

În fine, componenta transsectorială va spori finanțarea acordată Laboratorului 

pentru inovare creativă pentru proiecte comune de inovare care implică mai multe sectoare 

https://europa.eu/youth/strategy_ro
https://education.ec.europa.eu/about/strategic-framework
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a7042cb-e678-11ea-ad25-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50effcd2-271e-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-234133276
https://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016-qa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-/public-consultation_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008H1213%2801%29
https://data.europa.eu/data/datasets/s2224_478_eng?locale=ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/policy-fields/2-voluntary-activities
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/policy-fields/2-voluntary-activities
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/policy-fields/2-voluntary-activities
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_6003
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/ro/funding-creative-europe/europa-creativa-componenta-media
https://ec.europa.eu/culture/ro/funding-creative-europe/componenta-trans-sectoriala
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creative, contribuind totodată la noul Bauhaus european. Această componentă va extinde și 

sprijinul acordat mass-mediei de știri prin luarea de măsuri suplimentare care să protejeze 

libertatea presei. 

„Europa creativă” va viza și aspecte esențiale legate de sectoarele culturale și creative. 

Proiectele finanțate din componenta MEDIA vor trebui să implementeze strategii pentru 

ecologizare și diversitate, inclusiv echilibrul de gen. „Europa creativă” va contribui așadar în 

mod semnificativ la realizarea priorităților politice ale Comisiei în ceea ce privește 

sustenabilitatea și incluziunea. Programul va include inițiative care vizează priorități 

suplimentare ale UE, cum ar fi contribuția la Strategia UE de combatere a antisemitismului și 

de susținere a vieții evreiești, precum și la Anul european al tineretului. 

Sectoarele culturale și creative sunt de asemenea încurajate să utilizeze CulturEU, 

ghidul online lansat recent, pentru toate finanțările UE care le sunt accesibile. Site-ul 

interactiv reunește un total de 75 de oportunități de finanțare din 21 de programe diferite 

ale UE, de la „Europa creativă” și Orizont Europa la fonduri structurale și InvestEU. 

Sectoarele culturale și creative au reprezentat dintotdeauna o fațetă bogată a vieții 

europene, contribuind nu numai la coeziunea și diversitatea socială a Europei, ci și 

la economia sa — având în vedere că reprezintă 4,2 % din PIB-ul total al UE și 3,7 % din 

forța de muncă din UE. 

Bugetul total disponibil pentru programul „Europa creativă” aferent perioadei 2021-

2027 se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de euro, o creștere de 63 % față de perioada 2014-

2020. Bugetul sporit reflectă angajamentul Uniunii Europene de a ajuta sectorul să se refacă 

și să devină mai rezilient în anii ce urmează. Programul are trei componente: 

- Componenta „Cultură” acoperă toate domeniile sectoarelor culturale și 

creative, cu excepția sectorului audiovizual și a celui al mass-mediei de știri; 

- Componenta „MEDIA” oferă sprijin pentru sectorul audiovizual și cel 

cinematografic; 

- Componenta transsectorială oferă oportunități de colaborare transsectorială. 

Organismele publice și private care își desfășoară activitatea în sectoarele creative 

pot solicita finanțare cu ajutorul birourilor „Europa creativă”, cu sedii în toate statele 

membre ale UE și în țări terțe asociate programului. 

Detalii privind acțiunile specifice și termenele aferente de depunere a cererilor de finanțare 

sunt disponibile pe site-ul dedicat. 
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 Parlamentul European 
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 Reprezentanța CE în România 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
https://europa.eu/investeu/home_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/culture/resources/creative-europe-desks
https://ec.europa.eu/culture/resources/annual-work-programmes
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