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I.  CONSILII UE 

1. Cooperarea UE în domeniul apărării: Consiliul lansează cel de al 4-lea val de noi 
proiecte PESCO (16 noiembrie, Afaceri externe și relații internaționale, 
Securitate și apărare) 

 
La 16 noiembrie, Consiliul a adoptat o decizie de actualizare a listei de proiecte care 

urmează să fie realizate în cadrul cooperării structurate permanente a UE (PESCO). Prin 

urmare, 14 proiecte noi vor fi adăugate la lista celor 46 de proiecte existente care au fost 

dezvoltate în cadrul PESCO începând din decembrie 2017. 

Noile proiecte reprezintă încă un pas înainte în direcția obiectivului de a investi și de 

a dezvolta împreună în domeniul apărării, cu precădere în domeniul aeronautic și în cel 

spațial. De exemplu, Strategic Air Transport for Outsized Cargo (SATOC) acoperă un deficit 

critic prin dezvoltarea unei soluții europene pentru transportul de mărfuri 

supradimensionate și grele, folosind o abordare treptată. Medium size Semi-Autonomous 

Surface Vehicle (M-SASV) va dezvolta un vehicul cu multiple module de misiune și va oferi o 

mai mare flexibilitate operațională și o mai mare protecție a echipajului, putând fi utilizat 

pentru operațiunile pe litoral, precum și pentru grupurile operative navale. Next Generation 

Small RPAS (NGSR) va dezvolta următoarea generație de drone tactice menite să fie utilizate 

de unitățile militare în domeniile maritim și aerian, precum și pentru dubla utilizare (civilă-

apărare), și anume de organizațiile de aplicare a legii sau de agențiile de intervenție în caz de 

dezastre/de urgență. Defence of Space Assets (DoSA) va spori eficiența operațională a UE în 

domeniul spațial prin utilizarea optimă a activelor spațiale actuale și viitoare prin funcții 

spațiale transversale de acces, de apărare pasivă și de eficiență operațională prin formare. 

Lista noilor proiecte mai cuprinde: Essential Elements of European Escort (4E) 

pentru zona maritimă, Future Medium-size Tactical Cargo (FMTC), Rotorcraft Docking 

Station for Drones, Small Scalable Weapons (SSW), și Air Power pentru sistemele aeriene. 

Main Battle Tank Simulation and Testing Centre (MBT-SIMTEC) și EU Military Partnership 

(EU MilPart) sunt incluse în domeniul sistemelor terestre, iar Common Hub for 

Governmental Imagery (CoHGI) face parte din domeniul spațial. În cele din urmă, Automated 

Modelling, Identification and Damage Assessment of Urban Terrain (AMIDA-UT) și Cyber 

Ranges Federations (CRF) sunt incluse în sistemele de apărare cibernetică și C4ISR 

(comandă, control, comunicații, calculatoare). 

De asemenea, Consiliul a adoptat două recomandări care stabilesc obiective mai 

precise pentru cea de a doua fază inițială a PESCO 2021-2025 și privind progresele 

înregistrate de membrii proiectului în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor lor. 

 

Context și etapele următoare 

Cooperarea structurată permanentă sau PESCO este una dintre pietrele de temelie ale 

politicii de apărare a UE. A fost instituită în 2017, pentru a le permite statelor membre ale UE 

să coopereze mai strâns în domeniul securității și al apărării. Acest cadru permanent de 

cooperare în domeniul apărării le permite acelor state membre care doresc și sunt capabile 

să facă acest lucru să dezvolte în comun capabilități de apărare, să investească în proiecte 

comune și să îmbunătățească contribuția și disponibilitatea operațională a forțelor lor 

armate. 

Până în prezent, 25 de state membre ale UE și-au asumat angajamentele mai stricte 

care stau la baza PESCO. Prin decizia de astăzi, numărul proiectelor de colaborare a crescut 

la 60, acoperind diverse domenii, cum ar fi: centrele de formare, sistemele de formațiuni 
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terestre, sistemele maritime și aeriene, cibernetică și facilitarea serviciilor multiple comune 

sau spațiu. 

O listă inițială de 17 proiecte de dezvoltat în cadrul PESCO a fost adoptată de Consiliu 

la 6 martie 2018. Un al doilea lot de 17 proiecte de dezvoltat în cadrul PESCO a fost adoptat 

de Consiliu la 19 noiembrie 2018. Și, în cele din urmă, un al treilea lot de 13 proiecte 

suplimentare de dezvoltat în cadrul PESCO a fost adoptat de Consiliu la 12 noiembrie 2019. 

Un proiect PESCO din primul lot a fost închis oficial de către membrii săi. 

S-au înregistrat progrese în ceea ce privește proiectele care au fost adoptate și care 

sunt în desfășurare. Echipele de răspuns rapid în domeniul cibernetic și Comandamentul 

medical european sunt operaționale în prezent. Eforturile ar trebui să se axeze acum pe 

obținerea de rezultate concrete pentru cât mai multe proiecte – peste o treime până în 2025. 

Cele 25 de state membre care participă la PESCO sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, 

Ungaria. 

 
2. Consiliul aprobă concluzii privind Convenția privind anumite categorii de arme 

clasice (15 noiembrie, Afaceri externe și relații internaționale, Securitate și 
apărare) 

 
La 15 noiembrie, Consiliul a aprobat concluzii prin care salută cea de a șasea 

Conferință viitoare de revizuire a Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii 

anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte 

traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare (CCW). Conferința de revizuire va avea 

loc la Geneva în perioada 13-17 decembrie 2021. 

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind CCW este un instrument-cheie al 

dreptului internațional umanitar și contribuie ca atare la prevenirea și reducerea suferinței 

atât a civililor, cât și a combatanților. 

UE subliniază importanța promovării universalizării Convenției CCW și a 

protocoalelor acesteia și subliniază că conferința de revizuire reprezintă o oportunitate de a 

consolida punerea în aplicare a convenției, de a menține capacitatea de răspuns a convenției 

la noile evoluții și de a asigura soliditatea financiară și organizațională a acesteia. 

În acest scop, UE va oferi sprijin financiar în valoare de 1,6 milioane EUR pe o 

perioadă de doi ani pentru consolidarea, punerea în aplicare și universalizarea CCW. 

 
3. Neproliferarea armelor nucleare: Consiliul subliniază necesitatea de a pune în 

aplicare pe deplin și de a universaliza Tratatul TNP (15 noiembrie, Afaceri 

externe și relații internaționale, Securitate și apărare, Cercetare și dezvoltare 

tehnologică) 

La 15 noiembrie, Consiliul a aprobat concluzii prin care salută cea de a zecea 

Conferință viitoare de revizuire a părților la Tratatul cu privire la neproliferarea armelor 

nucleare (TNP), care va avea loc la New York în perioada 4-28 ianuarie 2022. 

Concluziile reafirmă sprijinul fără echivoc al UE pentru TNP ca piatră de temelie a 

regimului de neproliferare a armelor nucleare la nivel mondial, temeiul esențial pentru 

realizarea dezarmării nucleare și un element important pentru dezvoltarea aplicațiilor 

energiei nucleare în scopuri pașnice. Concluziile subliniază, de asemenea, importanța 

universalizării TNP și solicită tuturor statelor care nu au aderat încă la tratat să facă acest 
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lucru, în calitate de state care nu dețin arme nucleare, și, în așteptarea aderării, să adere la 

condițiile acestuia. 

Consiliul sprijină cu fermitate toți cei trei piloni ai TNP și va continua să promoveze 

punerea în aplicare deplină, cuprinzătoare, echilibrată și consistentă a planului de acțiune al 

Conferinței de revizuire din 2010. Consiliul subliniază importanța obținerii unui rezultat 

pozitiv și substanțial în urma celei de a zecea Conferințe de revizuire a TNP. 

 

II. ȘTIRI 

1. Uniunea europeană a sănătății: undă verde pentru două noi terapii 

împotriva COVID-19 

 

La data de 11 noiembrie, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a emis un 

aviz pozitiv cu privire la două tratamente împotriva COVID-19. 

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a emis un aviz pozitiv cu privire la 

două tratamente împotriva COVID-19 – Ronapreve și Regkirona – identificate de Comisie ca 

fiind terapii promițătoare în cadrul Strategiei UE privind mijloacele terapeutice împotriva 

COVID-19. Ambele sunt tratamente care se utilizează în stadiile timpurii ale infecției și sunt 

pe bază de anticorpi monoclonali antivirali. 

Strategia UE privind mijloacele terapeutice vizează crearea unui portofoliu larg de 

mijloace terapeutice împotriva COVID-19 cu scopul de a dispune de trei până la cinci 

mijloace terapeutice noi până la sfârșitul anului. Ea cuprinde întregul ciclu de viață al 

medicamentelor, de la cercetare, dezvoltare, selectarea celor promițătoare, aprobare 

reglementară rapidă, fabricare și punere la dispoziție pe scară largă, până la utilizarea finală. 

O primă listă de cinci mijloace terapeutice promițătoare a fost publicată în iunie 2021. 

În Octombrie 2021, Comisia a realizat o acțiune-cheie prin crearea unui portofoliu de 10 

mijloace terapeutice potențiale împotriva COVID-19. Lista este stabilită pe baza unor avize 

științifice independente și cuprinde în principal mijloacele terapeutice potențial eficace 

împotriva COVID-19 care au șanse mari să fie autorizate și, prin urmare, să fie disponibile 

curând pe piața europeană. Aceste mijloace terapeutice vor fi disponibile cât mai rapid 

posibil pentru pacienții din întreaga UE, cu condiția ca siguranța și eficacitatea lor să fie 

confirmate de Agenția Europeană pentru Medicamente. Atât Ronapreve cât și Regkirona au 

fost incluse pe lista Comisiei de cinci mijloace terapeutice promițătoare în iunie 2021, 

solicitând autorizația de introducere pe piață în octombrie 2021. 

Strategia face parte dintr-o puternică uniune europeană a sănătății, utilizând o 

abordare coordonată la nivelul UE pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor noștri, 

pentru a dota UE și statele sale membre cu mijloace menite să prevină și să contracareze mai 

bine viitoarele pandemii, precum și pentru a îmbunătăți reziliența sistemelor de sănătate din 

Europa. 

 

2. Sectorul digital: Comisia invită România și alte trei state membre să respecte pe 

deplin legislația UE în domeniul digital și al mass-mediei 

Sectorul digital: Comisia invită România și alte trei state membre să respecte pe 

deplin legislația UE în domeniul digital și al mass-mediei. 

Comisia a decis să trimită avize motivate pentru a solicita României și Franței să 

finalizeze transpunerea Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, iar Belgiei și 
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Cehiei să transpună integral Codul european al comunicațiilor electronice în legislațiile lor 

naționale. 

Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale, care a fost revizuită în 2018, 

urmărește să asigure o piață unică echitabilă pentru serviciile de radiodifuziune, care să țină 

pasul cu evoluțiile tehnologice, pentru crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai 

echitabil și mai divers, incluzând atât transmisiile de televiziune tradiționale, cât și serviciile 

video la cerere și platformele de partajare a materialelor video. 

Codul european al comunicațiilor electronice modernizează normele UE în domeniul 

telecomunicațiilor pentru a le oferi consumatorilor mai multe drepturi și mai multe opțiuni, 

precum și o mai bună calitate a serviciilor de comunicații electronice, garantând în același 

timp previzibilitatea în materie de reglementare pentru operatori și încurajând investițiile în 

rețele mai bune și mai rapide. 

Cele două directive vizează crearea unui cadru de reglementare adecvat pentru era 

digitală și trebuiau să fie transpuse în ultimul trimestru al anului 2020. Avizele motivate 

trimise astăzi urmează scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie către 23 de 

state membre în noiembrie 2020 pentru neadoptarea măsurilor de transpunere a Directivei 

privind serviciile mass-media audiovizuale și scrisorilor de punere în întârziere trimise unui 

număr de 24 de state membre la 4 februarie 2021 pentru netranspunerea Codului european 

al comunicațiilor electronice. Întrucât autoritățile lor au notificat legi naționale incomplete, 

statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a adopta și 

notifica măsurile naționale de transpunere a acestor acte legislative ale UE. 

În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

cu privire la aceste cazuri. Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor 

membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, 

care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea 

corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

 
3.  Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2021: raportul pentru România 

La data de 12 noiembrie 2021, Comisia Europeană a publicat rezultatele (DESI) 2021, 

care urmărește progresele înregistrate în statele membre ale UE în ceea ce privește 

competitivitatea digitală. 

Context 

Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual, măsoară progresele 

realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, pe 

baza atât a datelor furnizate de Eurostat, cât și a unor studii specializate și a unor metode de 

colectare. Indicele ajută țările din UE să identifice sectoarele prioritare care necesită 

investiții și măsuri specifice. DESI este, de asemenea, instrumentul-cheie utilizat pentru 

analizarea aspectelor digitale în cadrul semestrului european. 

Cu un buget de 723,8 miliarde EUR, adoptat în februarie 2021, este cel mai mare 

program din cadrul instrumentului Next Generation EU. 

Comisia a publicat astăzi rezultatele (DESI) 2021, care urmărește progresele 

înregistrate în statele membre ale UE în ceea ce privește competitivitatea digitală în domenii 

precum capitalul uman, conectivitatea în bandă largă, integrarea tehnologiilor digitale de 

către întreprinderi și serviciile publice digitale. 

România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2021 

a Indicelui economiei și societății digitale (DESI). În ceea ce privește capitalul uman, 
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România se situează pe locul 26, obținând un punctaj sub medie pentru majoritatea 

indicatorilor. România se situează pe locul 10 în privința conectivității și pe locul 25 în UE în 

ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale în activitățile întreprinderilor. La categoria 

„servicii publice digitale", România se situează pe ultimul loc în rândul statelor membre, 

deoarece toți indicatorii sunt cu mult sub media UE.  

Rapoartele DESI 2021 prezintă, în cea mai mare parte, date din primul sau din cel de al 

doilea trimestru al anului 2020, oferind o perspectivă asupra principalelor evoluții ale 

economiei și ale societății digitale pe parcursul primului an al pandemiei de COVID-19. Cu 

toate acestea, efectele pandemiei de COVID-19 asupra utilizării și a furnizării de servicii 

digitale și rezultatele politicilor puse în aplicare de atunci nu sunt incluse în datele sus-

menționate și vor fi expuse mai clar în ediția din 2022. 

Toate statele membre ale UE au înregistrat progrese în domeniul digitalizării, însă nu 

există o imagine de ansamblu omogenă în rândul lor în acest sens. În pofida unei anumite 

convergențe, continuă să existe un decalaj mare între țările UE care dețin poziții fruntașe și 

cele cu punctajele cele mai mici în cadrul DESI. În ciuda acestor îmbunătățiri, toate statele 

membre vor trebui să depună eforturi concertate pentru a îndeplini obiectivele pentru 2030. 

Statele membre ale UE s-au angajat să consacre sectorului digital cel puțin 20 % din 

alocările lor naționale din cadrul planului de redresare și reziliență; până în prezent, statele 

membre ating sau depășesc cu mult acest obiectiv. Rapoartele de țară DESI includ o sinteză a 

investițiilor și a reformelor digitale prevăzute în planurile de redresare și reziliență pentru 

cele 22 de planuri care au fost deja adoptate de Consiliu. 

 

Principalele constatări ale raportului DESI 2021 în cele patru domenii 

În ceea ce privește competențele digitale, 56 % dintre persoanele din UE au cel puțin 

competențe digitale elementare. Datele arată o ușoară creștere a numărului de specialiști 

TIC în câmpul muncii: în 2020, UE avea 8,4 milioane de specialiști TIC, față de 7,8 milioane în 

anul precedent. Având în vedere că 55 % dintre întreprinderi au raportat dificultăți în 

recrutarea de specialiști TIC în 2020, această lipsă de angajați cu competențe digitale 

avansate este, de asemenea, un factor care contribuie la încetinirea transformării digitale a 

întreprinderilor în multe state membre. Datele indică o nevoie clară de sporire a ofertelor și 

a oportunităților în materie de formare pentru a atinge obiectivele Deceniului digital pentru 

competențe, care prevăd ca 80 % din populație să dețină competențe digitale elementare și 

să existe 20 de milioane de specialiști TIC. Se preconizează îmbunătățiri semnificative în anii 

următori, în parte datorită faptului că 17 % din investițiile în domeniul digital din planurile 

de redresare și reziliență care au fost adoptate până în prezent de Consiliu sunt consacrate 

competențelor digitale (aproximativ 20 de miliarde EUR dintr-un total de 117 miliarde EUR). 

Există încă un decalaj substanțial între femei și bărbați în ceea ce privește 

competențele digitale specializate. Doar 19 % dintre specialiștii în domeniul TIC și 

aproximativ o treime dintre absolvenții de științe, tehnologie, inginerie și matematică sunt 

femei. 

Datele privind conectivitatea arată o îmbunătățire a „rețelelor de foarte mare 

capacitate” (VHCN), demonstrând în special faptul că acestea sunt disponibile în 59 % dintre 

gospodăriile din UE. Procentul a crescut față de situația de acum un an, când rețelele 

respective erau disponibile numai în proporție de 50 %, însă este încă departe de acoperirea 

universală cu rețele gigabit (obiectivul deceniului digital pentru 2030). Acoperirea VHCN la 

nivel rural a crescut de la 22 % în 2019 la 28 % în 2020. În plus, 25 de state membre au 

alocat o parte din spectrul 5G, față de 16 state membre în urmă cu un an. Tehnologia 5G a 



7 
 

fost lansată comercial în 13 state membre, acoperind în principal zonele urbane. Trebuie 

remarcat faptul că 11 % din investițiile digitale din cadrul planurilor de redresare și 

reziliență adoptate de Consiliu (aproximativ 13 miliarde EUR dintr-un total de 117 miliarde 

EUR) sunt consacrate conectivității. 

În ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale, s-a înregistrat o creștere 

semnificativă a utilizării tehnologiilor de tip cloud (de la 16 % dintre întreprinderi în 2018 la 

26 % în 2020). Întreprinderile mari continuă să fie deschizătoare de drumuri în ceea ce 

privește utilizarea tehnologiilor digitale: de exemplu, acestea utilizează schimbul electronic 

de informații prin intermediul sistemelor de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) și 

software în cloud mult mai frecvent decât IMM-urile (80 % față de 35 % în ceea ce privește 

ERP și, respectiv, 48 % față de 25 % în ceea ce privește tehnologiile cloud). Cu toate acestea, 

doar o mică parte din întreprinderi utilizează tehnologii digitale avansate (14 % folosesc 

volume mari de date, 25 % ‒ IA și 26 % ‒ tehnologii cloud). Aceste date indică faptul că, 

având în vedere stadiul actual de adoptare a tehnologiilor digitale, obiectivele Deceniului 

digital sunt departe de a fi îndeplinite; ambiția UE pentru 2030 este ca 90 % dintre IMM-uri 

să aibă cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală, în raport cu obiectivul de referință 

de 60 % în 2020, și ca cel puțin 75 % dintre întreprinderi să utilizeze tehnologii digitale 

avansate până în 2030. În prezent, doar o mică parte din întreprinderi utilizează volume 

mari de date chiar și în mai multe dintre țările cu cele mai bune rezultate, față de obiectivul 

de 75 %. Un aspect important este faptul că aproximativ 15 % din investițiile digitale din 

cadrul planurilor de redresare și reziliență adoptate de Consiliu (aproape 18 miliarde EUR 

dintr-un total de 117 miliarde EUR) sunt consacrate capacităților digitale și cercetării și 

dezvoltării în sectorul digital. 

În completarea datelor prezentate în raportul DESI, astăzi a fost publicat și un studiu 

care a analizat contribuția, care arată că 66 % dintre întreprinderile care au participat la 

sondaj au declarat că utilizează soluții TIC ca o modalitate de a-și reduce amprenta de mediu. 

Îmbunătățirea majoră a serviciilor de e-guvernare nu se reflectă încă în datele privind 

serviciile publice digitale. În primul an al pandemiei, mai multe state membre au creat sau au 

îmbunătățit platformele digitale pentru a furniza mai multe servicii online. 37 % din 

investițiile în domeniul digital din cadrul planurilor de redresare și reziliență care au fost 

adoptate de Consiliu (aproximativ 43 de miliarde EUR dintr-un total de 117 miliarde EUR) 

sunt consacrate serviciilor publice digitale, astfel încât se preconizează îmbunătățiri 

semnificative în următorii ani. Comisia a pus, de asemenea, la dispoziție, care evaluează 

utilizarea de către cetățenii din 36 de țări europene a serviciilor de guvernare digitală. 

4.  Comisia Europeană salută acordul privind bugetul anual al UE pentru 2022 
 

La data de 15 noiembrie 2021, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 

pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au ajuns la un acord politic informal privind 

bugetul UE pentru 2022, al doilea în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-

2027 

Acordul are ca obiect angajamente în valoare de 169,5 miliarde EUR și plăți în valoare 

de 170,6 miliarde EUR. Odată adoptat, bugetul ar permite UE să mobilizeze fonduri 

semnificative pentru un răspuns continuu al UE la pandemia de COVID-19 și la consecințele 

acesteia, pentru a lansa o redresare durabilă, precum și pentru a proteja și a crea locuri de 

muncă. Acesta ar atrage investiții suplimentare într-o Europă mai verde, mai digitală și mai 

rezilientă, protejând în același timp persoanele cele mai vulnerabile din vecinătatea sa și din 

întreaga lume. 
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Bugetul convenit ieri va direcționa fondurile către domeniile în care acestea pot avea 

cel mai mare impact, în funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale 

statelor membre ale UE și ale partenerilor UE din întreaga lume. 

Mai exact, s-a convenit să se aloce: 

• 49,7 miliarde EUR în angajamente pentru a sprijini redresarea, stimulând investițiile 

în coeziunea economică, socială și teritorială; 

• 53,1 miliarde EUR politicii agricole comune și 971,9 milioane EUR Fondului european 

pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru 

consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru 

asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor. 

• 12,2 miliarde EUR programului Orizont Europa, pentru a sprijini cercetarea UE în 

domenii precum sănătatea, sectorul digital, industria, domeniul spațial, clima, energia și 

mobilitatea și 613,5 milioane EUR Programului privind piața unică, sprijinind 

competitivitatea și IMM-urile, inclusiv în sectorul turismului; 

• 839,7 milioane EUR programului „UE pentru sănătate” în vederea sprijinirii uniunii 

europene a sănătății și pentru a oferi un răspuns cuprinzător la nevoile în materie de 

sănătate ale cetățenilor europeni; 

• 1,2 milioane EUR în cadrul Fondului pentru o tranziție justă pentru a asigura faptul că 

tranziția către neutralitatea climatică este benefică pentru toți și 755,5 milioane EUR în 

cadrul programului LIFE pentru sprijinirea acțiunilor în domeniul mediului și al combaterii 

schimbărilor climatice; 

• 2,8 miliarde EUR Mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă destinată 

investițiilor într-o infrastructură de transport modernă, de înaltă performanță, pentru a 

facilita conexiunile transfrontaliere; 

• 3,4 miliarde EUR programului Erasmus+, pentru a investi în tineri, și 406 milioane 

EUR pentru sectorul cultural și cel creativ, prin intermediul programului Europa creativă; 

• 1,1 miliarde EUR Fondului pentru azil migrație și integrare și 809,3 milioane EUR 

Fondului de gestionare integrată a frontierelor în vederea intensificării cooperării în 

domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv 25 de milioane EUR pentru protecția 

frontierei cu Belarus, precum și în ceea ce privește politica în domeniul migrației și azilului, 

care include, de asemenea, fonduri suplimentare pentru angajamentele de relocare; 

• 227,1 milioane EUR Fondului pentru securitate internă și 945,7 milioane EUR 

Fondului european de apărare pentru a sprijini autonomia strategică și securitatea 

europeană; 

• 15,2 miliarde EUR pentru sprijinirea vecinilor noștri și a dezvoltării și cooperării 

internaționale. Acordul include majorări specifice pentru Instrumentul de vecinătate, 

cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – Europa globală (190 de 

milioane EUR, cu o atenție deosebită acordată Afganistanului și Siriei, precum și pentru 

programul de ajutor umanitar (211 milioane EUR) pentru a aborda situațiile de criză din 

întreaga lume. 

Împreună cu bugetul pentru 2022, instituțiile UE au convenit să aprobe 

amendamentele propuse la bugetul 2021, astfel cum au fost prezentate de Comisie la 

începutul acestui an în proiectele de buget rectificativ 5 și 6. După finalizarea procesului de 

aprobare, Comisia va fi în măsură să majoreze ajutorul umanitar pentru refugiații sirieni din 

Turcia și să contribuie la accelerarea vaccinărilor la nivel mondial prin furnizarea unui 

număr suplimentar de 200 de milioane de doze pentru țările cu venituri reduse. 
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În paralel cu bugetul anual pentru 2022, țările UE se vor baza în continuare pe 

sprijinul oferit de instrumentul de redresare NextGenerationEU și de Mecanismul de 

redresare și reziliență. 

Comisia a adoptat în prezent evaluări pozitive ale planurilor de redresare și reziliență 

prezentate de 22 de state membre. Ulterior, Consiliul a aprobat fiecare dintre aceste 

evaluări. Până în prezent, Comisia a plătit 52,3 miliarde EUR sub formă de plăți de 

prefinanțare către șaptesprezece state membre. 

5.   Comisarul european Thierry BRETON vizitează România 

Comisarul european Thierry BRETON, responsabil pentru piața internă, va efectua o 

vizită la București în data de 18 noiembrie 2021. 

Înaltul oficial european se va întâlni cu dl. Klaus IOHANNIS, președintele României, cu 

dl. Cseke ATTILA, ministrul interimar al Sănătății și cu dl. Nicolae CIUCĂ, ministrul interimar 

al Apărării. Comisarul european va participa și la o conferință de presă cu dr. Raed ARAFAT, 

secretar de stat, și cu lt. col. medic dr. Valeriu GHEORGHIȚĂ, coordonatorul campaniei de 

vaccinare din România. În cadrul vizitei sale, comisarul va participa și la o masă rotundă cu 

privire la vaccinare. 

„Este important pentru mine să vin, personal, la București pentru a discuta cu liderii 

politici din România în mod special despre situația îngrijorătoare generată de COVID-19. 

Odată cu venirea iernii, rata scăzută de vaccinare pune sănătatea cetățenilor români -de 

toate vârstele și categoriile sociale - în pericol. Acest risc reprezintă totodată și o barieră în 

calea redresării depline a României și a Uniunii Europene în ansamblu. Europa a furnizat 

vaccinuri sigure și eficiente în timp record - România are tot ceea ce este necesar pentru a le 

folosi, a lupta împotriva reticenței la vaccinare și a opri răspândirea virusului. Trebuie 

încurajat efortul din partea tuturor părților interesate - Guvern, profesioniști din domeniul 

sănătății, ONG-uri și cetățeni - aștept cu interes aceste întâlniri productive", a declarat 

comisarul Thierry Breton înainte de vizită. 

6. UE investeşte peste 1 miliard EUR în proiecte inovatoare pentru 

decarbonizarea economiei 

 

Uniunea Europeană investește peste 1,1 miliarde EUR în 7 proiecte inovatoare de 

mare anvergură în cadrul Fondului pentru inovare.Granturile vor sprijini proiectele care 

vizează introducerea pe piață a tehnologiilor revoluționare în industriile energointensive, a 

hidrogenului, a captării dioxidului de carbon, a utilizării și stocării energiei și a energiei din 

surse regenerabile. Proiectele sunt situate în Belgia, Italia, Finlanda, Franța, Țările de Jos, 

Norvegia, Spania și Suedia. 

Context: Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate 

pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum în următoarea generație 

de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să ofere întreprinderilor din UE 

avantajul primului venit pentru a deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei. 

Fondul pentru inovare va fi pus în aplicare de Agenția Executivă pentru Rețele și 

Inovare (INEA), în timp ce Banca Europeană de Investiții va acorda asistență pentru 

dezvoltarea de proiecte unor proiecte promițătoare care nu sunt gata de a fi puse pe deplin 

în aplicare. 

https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/inea/en
https://www.eib.org/en/index.htm


10 
 

Cele 7 proiecte au fost selectate pentru finanțare în cadrul primei cereri de propuneri 

din cadrul Fondului pentru inovare care vizează proiecte de mare anvergură, și anume 

proiecte cu costuri totale de capital de peste 7,5 milioane EUR. Aceste proiecte au fost 

evaluate de experți independenți în ceea ce privește capacitatea lor de a reduce emisiile de 

gaze cu efect de seră în raport cu tehnologiile convenționale și de a inova dincolo de stadiul 

actual al tehnologiei, fiind, în același timp, suficient de mature pentru a permite 

implementarea lor rapidă. Printre celelalte criterii de selecție se număra potențialul de 

scalabilitate și de rentabilitate al proiectelor. 

Proiectele selectate vizează o gamă largă de sectoare relevante pentru 

decarbonizarea diferitelor părți ale industriei și ale sectoarelor energetice din Europa, cum 

ar fi industria chimică, industria siderurgică, industria cimentului, rafinăriile, energia 

electrică și energia termică. Toate proiectele fie fac deja parte din centre industriale, fie 

lansează clustere de decarbonizare ale industriilor interconectate. 

Prezentarea pe scurt a proiectelor: 

 Suedia vizează eliminarea completă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 

producția de oțel prin utilizarea hidrogenului din surse regenerabile în Gällivare și 

Oxelösund. De asemenea, va crea o instalație la scară largă de bioenergie cu captare și 

stocare a dioxidului de carbon în cadrul centralei sale existente de cogenerare a 

energiei termice și electrice pe bază de biomasă din Stockholm. 

 Finlanda va demonstra două modalități de producere a hidrogenului curat la o 

rafinărie din Porvoo, prin intermediul energiei din surse regenerabile și prin captarea 

CO2 și stocarea permanentă a acestuia în Marea Nordului. 

 Franța, un proiect va capta emisii inevitabile într-o fabrică de ciment și, în parte, va 

stoca CO2 din punct de vedere geologic în Marea Nordului și, în parte, îl va integra în 

beton pentru a reduce emisiile în producția de hidrogen și de substanțe chimice. 

 Belgia va dezvolta un lanț valoric complet de captare, transport și stocare a 

carbonului în portul Anvers. 

 Italia va dezvolta o linie-pilot la scară industrială pentru fabricarea de celule 

fotovoltaice inovatoare și de înaltă performanță în Catania. 

 Spania va transforma deșeurile municipale solide nereciclabile din El Morell în 

metanol, un combustibil chimic de bază esențial și cu emisii reduse de dioxid de 

carbon. 

 

Vicepreședintele executiv Timmermans a declarat: Inovarea este esențială pentru a 

oferi soluțiile de care avem nevoie în acest deceniu pentru a menține nivelul încălzirii globale la 

1,5 grade. Alături de reducerea drastică a emisiilor, inovarea ne oferă o cale către îndeplinirea 

Acordului de la Paris. Prin decizia de astăzi se acordă sprijin concret proiectelor din domeniul 

tehnologiilor curate din întreaga Europă și, astfel, aceste proiecte pot să extindă tehnologiile 

revoluționare care sprijină și accelerează tranziția către neutralitatea climatică. Pachetul 

„Pregătiți pentru 55” propune majorarea Fondului pentru inovare, astfel încât și mai multe 

proiecte și idei europene inovatoare să poată avansa în cursa inovării climatice la nivel 

mondial. 

 



11 
 

Etapele următoare 

 Pentru proiectele câștigătoare încep să fie elaborate acorduri individuale de grant 

cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu(CINEA), organismul 

de punere în aplicare a fondului. Se preconizează că acestea vor fi finalizate în primul 

trimestru al anului 2022, permițând astfel Comisiei să adopte decizia corespunzătoare de 

acordare a grantului și să demareze procedura de distribuire a granturilor.La data de 26 

octombrie, Comisia a lansat a doua cerere de proiecte de mare anvergură, termenul-limită 

fiind 3 martie 2022. Toate proiectele care nu au fost câștigătoare în cadrul primei cereri de 

propuneri sunt invitate să se înscrie din nou. 

7. Comisia trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru 

nerespectarea hotărârii Curţii  

La data de 12 noiembrie, Comisia a hotărât să trimită din nou România în fața Curții 

de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotărârii Curții din 18 

octombrie 2018, care constata neîndeplinirea de către România a obligațiilor sale în temeiul 

Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE). Conform acestei hotărâri, 

România avea obligația ca, până la 16 iulie 2009, să închidă și să reabiliteze toate depozitele 

de deșeuri care nu au obținut o autorizație de funcționare. Curtea a constatat că România nu 

și-a respectat această obligație cu privire la 68 de depozite de deșeuri. Aceasta este a doua 

sesizare a Curții și poate duce la aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare intervalului de 

timp scurs de la prima hotărâre până la asigurarea conformității. 

Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde și oferă orientări pentru 

prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative ale depozitării deșeurilor 

asupra sănătății umane și asupra mediului. Pactul verde european și Planul de acțiune 

privind reducerea la zero a poluăriiau stabilit pentru UE obiectivul ambițios de a reduce la 

zero poluarea. Este important să se pună pe deplin în aplicare standardele consfințite în 

legislația UE, astfel încât să se asigure în mod eficace protecția sănătății umane și a mediului 

natural. 

La trei ani de la pronunțarea hotărârii, România a închis și a reabilitat 24 de depozite 

de deșeuri. Așadar, 44 de depozite nu au fost încă închise, iar pentru multe dintre ele nu au 

fost încă prevăzute lucrările necesare pentru reabilitarea lor. Pentru a se conforma hotărârii 

Curții, România trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că aceste 

depozite de deșeuri sunt cât mai curând posibil închise, sigilate și reabilitate din cauza 

riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate și pentru mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2345
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