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I. CONSILIUL UE 

 

1. Consiliul adoptă norme privind îmbunătățirea drepturilor călătorilor din 
transportul feroviar (Consiliul UE din 25 ianuarie 2021 –Protecția 
consumatorului, Transporturi) 

O reformă a drepturilor călătorilor din transportul feroviar din UE va consolida 

drepturile tuturor călătorilor și în special ale celor cu handicap sau cu mobilitate 

redusă. De asemenea, reforma va facilita transportul bicicletelor în trenuri. Consiliul a 

adoptat astăzi normele revizuite care includ, de asemenea, multe alte îmbunătățiri, cum ar fi 

dispoziții consolidate privind redirecționarea și utilizarea biletelor directe, menite să 

îmbunătățească protecția călătorilor în cazul pierderii legăturilor.  

Principalele modificări față de normele actuale 

Călătorii se vor bucura de o mai bună protecție în cadrul unui număr sporit de servicii 

feroviare diferite, deoarece un număr mare de exceptări permise de regulamentul actual 

vor fi eliminate. 

Pe viitor se vor aplica drepturi consolidate pentru persoanele cu handicap sau cu 

mobilitate redusă, deoarece actuala exceptare a trenurilor regionale de la majoritatea 

dispozițiilor referitoare la persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă va fi eliminată 

complet până în 2023. Începând din acel moment, dreptul de a beneficia de asistență la 

îmbarcarea și debarcarea din trenuri se va aplica tuturor trenurilor regionale și de lung 

parcurs din UE, cu condiția să existe în serviciu personal instruit. Printre alte îmbunătățiri se 

numără dreptul de a cumpăra o legitimație de transport la bord în cazul în care nu există 

nicio alternativă accesibilă pentru cumpărarea acesteia în prealabil, o mai bună informare, o 

mai bună formare a personalului și norme mai clare privind despăgubirile pentru 

echipamentele de mobilitate pierdute sau deteriorate. Termenul în care persoanele cu 

handicap sau cu mobilitate redusă care necesită asistență trebuie să notifice acest lucru în 

avans va fi redus de la minimum 48 de ore la 24 de ore și vor fi încurajate mecanisme 

voluntare care să prevadă perioade de notificare prealabilă mai scurte. 

Pentru a încuraja mobilitatea verde, va deveni mai ușor pentru călători să își 

transporte bicicletele la bordul trenurilor. Întreprinderile feroviare vor fi obligate să 

creeze locuri pentru biciclete, iar călătorii vor fi informați cu privire la capacitatea 

disponibilă. Regula generală va fi ca fiecare tren să dispună de cel puțin patru locuri pentru 

biciclete. După consultarea publicului, întreprinderile feroviare pot decide să instaleze alt 

număr de locuri pentru biciclete în funcție de tipul de serviciu, de dimensiunea trenului și de 

cererea de transport de biciclete care poate fi prevăzută. Statele membre pot stabili, de 

asemenea, un număr mai mare de locuri pentru biciclete dacă există o cerere mai mare 

pentru transportul bicicletelor în tren. Cerințele privind locurile pentru biciclete se vor 

aplica atunci când o întreprindere feroviară comandă material rulant nou sau realizează o 

modernizare semnificativă a materialului rulant mai vechi. 

Societățile feroviare vor fi încurajate să își mărească oferta de bilete directe. Acestea 

sunt bilete unice care sunt valabile pentru segmentele succesive ale unei călătorii și 

garantează drepturile la redirecționare și despăgubiri în caz de întârzieri sau de pierdere a 

legăturilor. Biletele directe vor fi obligatorii în cazul în care trenurile de legătură sunt 
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administrate de aceeași întreprindere feroviară, spre exemplu atunci când călătoria 

presupune o legătură între un tren regional și un tren de lung parcurs. 

Călătorii trebuie informați în mod clar dacă biletele cumpărate într-o singură tranzacție 

constituie un bilet direct. În caz contrar, întreprinderea feroviară va fi responsabilă la fel ca 

și în cazul în care aceste bilete ar reprezenta bilete directe. 

Noile norme vor clarifica și vor extinde protecția în cazurile în care călătorii au nevoie 

de redirecționare către destinația lor finală. Operatorul feroviar va trebui să încerce să 

redirecționeze călătorii în toate situațiile, inclusiv în cazurile în care sunt necesare moduri 

de transport alternative. În cazul în care operatorul nu a reușit să comunice călătorului 

opțiunile disponibile în termen de 100 de minute, călătorul poate lua, din proprie inițiativă, 

un mijloc de transport terestru public alternativ, iar societatea de transport feroviar trebuie 

să ramburseze costurile necesare. 

Despăgubirea minimă pentru întârzieri va rămâne neschimbată (25% din prețul 

biletului pentru o întârziere între 60 și 119 minute și 50% din prețul biletului pentru o 

întârziere de 120 de minute sau mai mare). 

O clauză de forță majoră care vizează despăgubirea pentru serviciile feroviare 

întârziate va oferi claritate juridică și va crea condiții de concurență mai echitabile în raport 

cu alte moduri de transport, pentru care există deja astfel de clauze. Societățile feroviare nu 

vor trebui să plătească despăgubiri pentru întârzieri sau anulări cauzate de circumstanțe 

care nu ar fi putut fi evitate, cum ar fi condițiile meteorologice extreme, dezastrele naturale 

majore sau crizele majore în domeniul sănătății publice, inclusiv pandemiile. Exceptarea nu 

se aplică în cazul grevelor personalului feroviar. În plus, obligațiile de redirecționare se vor 

aplica chiar și în caz de forță majoră. 

Întrucât regulamentul stabilește un nivel minim de protecție, întreprinderile 

feroviare au libertatea și sunt încurajate să introducă norme mai stricte pentru a 

proteja drepturile călătorilor. 

Procedura 

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

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

înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul revizuit va intra în vigoare la 

douăzeci de zile după publicarea sa. Acesta va începe să se aplice doi ani mai târziu, cu 

excepția cerințelor privind locurile pentru biciclete, care vor fi aplicabile la patru ani de la 

intrarea în vigoare a regulamentului. 

Adoptarea formală a fost pregătită de un acord provizoriu la care s-a ajuns între 

președinția Consiliului și Parlamentul European la 1 octombrie 2020. Textul convenit a fost 

aprobat de Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului la 21 octombrie 2020. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu și Banca Centrală Europeană – Abordarea problemei creditelor 
neperformante în urma pandemiei de COVID-19 

 
Prezenta Comunicare expune o strategie la nivelul UE de anticipare a unei viitoare 

acumulări de credite neperformante în bilanțurile băncilor, asigurând în același timp un 

nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Strategia se axează pe reducerea riscurilor (și 

anume prin abordarea timpurie a creditelor neperformante, evitându-se astfel o nouă 

posibilă acumulare în bilanțurile băncilor în viitor) și, prin urmare, pe asigurarea faptului că 

băncile sunt în măsură să sprijine redresarea economică. Această nouă abordare se bazează 

pe acțiunile care au fost aprobate de miniștrii de finanțe în 2017, finalizând unele dintre 

elementele care nu au fost încă puse în aplicare. Abordarea ar utiliza aceste acțiuni ca bază 

pentru măsuri suplimentare. 

Comisia Europeană este pregătită să ofere sprijin statelor membre prin intermediul 

instrumentului de sprijin tehnic, printre altele, în următoarele domenii: (i) elaborarea de 

strategii naționale privind creditele neperformante; (ii) consolidarea capacității autorităților 

de supraveghere de a face față creșterii nivelului creditelor neperformante; (iii) instituirea 

unei SAI la nivel național, în conformitate cu modelul SAI și cu cele mai bune practici; (iv) 

dezvoltarea și îmbunătățirea arhitecturii de gestionare a datelor de supraveghere și 

continuarea inovării în domeniul SupTech; și (v) consolidarea cadrelor care reglementează 

colectarea datoriilor, insolvența și restructurarea datoriilor. 

 Comisia Europeană invită Parlamentul European, Consiliul și statele membre să se 

asigure că strategia de abordare a creditelor neperformante este pusă în aplicare în mod 

coordonat la nivelul Uniunii și la nivel național și solicită adoptarea rapidă a măsurilor care 

au fost deja propuse. Acest lucru include propunerea de directivă privind administratorii de 

credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale. Comisia Europeană solicită, 

de asemenea, un sprijin constructiv în punerea în aplicare a măsurilor prezentate în 

prezenta comunicare, precum și o abordare proactivă din partea statelor membre în ceea ce 

privește abordarea oricăror deficiențe ale cadrelor naționale. Acest lucru ar ajuta băncile în 

pregătirea pentru gestionarea cât mai eficientă a unei posibile creșteri a creditelor 

neperformante. Deși se iau măsuri de politică structurală pentru economie în ansamblul său, 

cadrul Uniunii de gestionare a crizelor bancare și cel al ajutoarelor de stat dispun de 

instrumentele necesare pentru a aborda dificultățile specifice care pot apărea în sectorul 

bancar din cauza pandemiei de COVID-19. În special, pot fi aplicate măsuri de recapitalizare 

preventivă pentru ca băncile viabile să reacționeze la posibilul impact al pandemiei de 

COVID-19 și pentru a permite sectorului bancar să facă parte în continuare din soluția la 

criză. 

 

2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
înființare a rezervei de ajustare la Brexit 

 
La 1 februarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în 

continuare „Regatul Unit” sau „UK”) s-a retras din Uniunea Europeană („UE”) și din 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) – denumite, în continuare, 
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împreună „Uniunea”. Acordul de retragere1 încheiat între Uniune și Regatul Unit a intrat în 

vigoare la acea dată, asigurând ieșirea ordonată a Regatului Unit din Uniune, precum și 

securitatea juridică în domenii importante, inclusiv drepturile cetățenilor, reglementările 

financiare și evitarea unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda. Prin urmare, 

concluziile Consiliului European, convenite în cadrul reuniunii sale speciale din 17-21 iulie 

2020, prevăd instituirea unei noi rezerve speciale de ajustare la Brexit (denumită în 

continuare „rezerva”) în cadrul instrumentelor speciale din afara plafoanelor bugetare ale 

UE din cadrul financiar multianual „pentru a contracara consecințele neprevăzute și negative 

în statele membre și sectoarele care sunt cel mai grav afectate”. Consiliul European a invitat 

Comisia să prezinte o propunere. Rezerva instituită în temeiul prezentului regulament va 

oferi sprijin statelor membre, regiunilor și sectoarelor, în special celor care sunt cel mai grav 

afectate de consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune, atenuând astfel 

impactul acesteia asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. Rezerva va furniza 

contribuții financiare pentru acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor publice 

suplimentare suportate de statele membre, în special de cele care se bazează cel mai mult pe 

relațiile comerciale și economice cu Regatul Unit, pentru măsurile direct legate de retragere. 

Rezerva completează alte instrumente existente disponibile în cadrul Next Generation EU și 

al următorului buget pe termen lung al UE. 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală 
Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2021: evaluare 
generală 

 
Prezenta comunicare sintetizează evaluarea realizată de Comisie a proiectelor de 

planuri bugetare pentru 2021 transmise de statele membre din zona euro în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 473/2013. Evaluarea Comisiei Europene ia în considerare actuala 

criză sanitară, nivelul ridicat de incertitudine și recesiunea economică gravă cauzată de 

epidemia de COVID-19. Evaluarea se bazează pe recomandarea privind politica bugetară 

adoptată de Consiliu la 20 iulie 2020 și ia în considerare activarea clauzei derogatorii 

generale din Pactul de stabilitate și de creștere. Astfel cum se indică în Strategia anuală 

privind creșterea durabilă pentru 2021, statele membre trebuie să continue să ofere sprijin 

bugetar specific și temporar în 2021 pentru a combate în mod eficace pandemia, a susține 

economia și a sprijini redresarea. Atunci când condițiile economice o permit, politicile 

bugetare trebuie să urmărească obținerea unor poziții bugetare prudente pe termen mediu 

și asigurarea sustenabilității datoriei, precum și intensificarea investițiilor Prezenta 

comunicare sintetizează evaluarea proiectelor de planuri bugetare individuale și situația 

bugetară globală din zona euro, inclusiv orientarea bugetară agregată. 

 

4. Recomandare de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei 
euro; 
 
  Prezenta recomandare pentru statele membre are ca obiectiv să ia măsuri, în mod 

individual, inclusiv prin intermediul planurilor lor de redresare și reziliență și, în mod 

colectiv, în cadrul Eurogrupului, pentru perioada 2021-2022, în vederea atingerii 

următoarelor obiective: 

a. asigurarea unei orientări politice care sprijină redresarea; 
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b. îmbunătățirea în continuare a convergenței, a rezilienței și a creșterii durabile și 

favorabile incluziunii; 

c. consolidarea cadrelor instituționale naționale; 

d. asigurarea stabilității macrofinanciare; 

e. finalizarea UEM și consolidarea rolului internațional al monedei euro. 

Zona euro are nevoie de o combinație de politici care să aducă un sprijin, să fie 

coordonate, cuprinzătoare și coerente pentru a atenua impactul pandemiei de COVID-19. 

Scopul este să se limiteze orice impact negativ pe termen lung asupra pieței muncii, să se 

reducă divergențele economice și sociale semnificative, să se remedieze dezechilibrele și alte 

riscuri de importanță globală și, în sens mai larg, să se evite consecințele negative asupra 

creșterii economice potențiale pe termen mediu. Coerența între cele trei dimensiuni de bază 

ale mixului de politici privind zona euro – monetară, fiscală și structurală – este esențială 

pentru asigurarea unei orientări politice globale favorabile zonei euro. 

 

5. Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană și Comitetul Economic și Social European - Raport privind 
mecanismul de alertă 2021 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din 
Regulamentul (UE) nr.1176/2011 privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice] 

 

Prezentul raport privind mecanismul de alertă (RMA) inițiază a zecea rundă anuală a 

procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM). Procedura are ca obiectiv atât 

detectarea, prevenirea și corectarea dezechilibrelor care împiedică funcționarea corectă a 

economiilor statelor membre, a uniunii economice și monetare sau a Uniunii în ansamblu, 

cât și încurajarea unor răspunsuri adecvate la nivel de politică. Implementarea PDM este 

integrată în semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, pentru a se 

asigura coerența cu analizele și cu recomandările formulate în cadrul altor instrumente de 

supraveghere economică. Ciclul de supraveghere din cadrul semestrului european din acest 

an, inclusiv implementarea PDM, este ajustat pentru a se ține cont de crearea Mecanismului 

de redresare și reziliență (MRR). Strategia anuală privind creșterea durabilă (ASGS), 

adoptată la jumătatea lunii septembrie 2020, a trecut în revistă situația economică și socială 

din Europa, a stabilit priorități politice generale pentru UE și a furnizat orientări strategice 

pentru implementarea MRR. Analiza RMA se bazează pe lectura economică a unui tablou de 

bord cu indicatori selecționați, completați de un set mai larg de indicatori auxiliari, de 

instrumente analitice, de cadre de evaluare și de informații relevante suplimentare, inclusiv 

date și previziuni publicate recent. RMA din acest an include o evaluare prospectivă 

consolidată a riscurilor la adresa stabilității macroeconomice și a evoluției dezechilibrelor 

macroeconomice. RMA include, de asemenea, o analiză a implicațiilor la nivelul zonei euro 

ale dezechilibrelor macroeconomice din statele membre. RMA identifică statele membre 

pentru care ar trebui realizate bilanțuri aprofundate pentru a se evalua dacă acestea sunt 

afectate de dezechilibre care necesită adoptarea unor măsuri de politică [articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 1176/2011]. Luând în considerare discuțiile privind RMA cu 

Parlamentul European, precum și dezbaterile din cadrul Consiliului și al Eurogrupului, 

Comisia va pregăti ulterior bilanțuri aprofundate pentru statele membre în cauză. Bilanțurile 

aprofundate vor fi publicate în primăvara anului 2021 și vor furniza baza pentru evaluarea 
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efectuată de Comisie cu privire la existența și gravitatea dezechilibrelor macroeconomice și 

pentru identificarea lacunelor în materie de politici. 

 
6. Propunere de Raport a Comisiei și al Consiliului privind ocuparea forței de 

muncă 
 

Prezentul raport analizează impactul pandemiei de COVID-19 asupra ocupării forței 

de muncă și asupra situației sociale din Europa. Criza provocată de COVID-19 a întrerupt 

tendința de evoluție pozitivă de pe piața muncii, care dura de șase ani. Numărul total al 

persoanelor încadrate în muncă și rata de ocupare a forței de muncă au scăzut semnificativ, 

deși creșterea ratei șomajului a fost moderată până în prezent datorită adoptării rapide a 

schemelor de șomaj tehnic și a altor măsuri similare. Statele membre care se confruntau deja 

cu provocări socioeconomice grave înainte de pandemie sunt acum și mai expuse 

vulnerabilităților. Pe piața forței de muncă, șocul economic este resimțit în mod diferit de la 

un sector la altul și de la o categorie de lucrători la alta. Reducerea ocupării forței de muncă 

i-a afectat într-o măsură mai mare pe lucrătorii care practică forme atipice de muncă. 

Șomajul în rândul tinerilor a crescut mai mult decât șomajul pentru alte grupe de vârstă. 

Ponderea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare a crescut considerabil. De asemenea, au fost grav afectați 

lucrătorii născuți în afara UE. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape toate 

evoluțiile pieței forței de muncă și evoluțiile sociale, actualizând periodic. În cadrul 

semestrului european excepțional din 2021, raportul comun privind ocuparea forței de 

muncă va sprijini, în plus, statele membre în identificarea domeniilor prioritare pentru 

reforme și investiții care să fie incluse în planurile lor de redresare și reziliență, în contextul 

orientărilor privind ocuparea forței de muncă. 

 

7. Comunicare a Comisiei către Consiliu - Situația bugetară a României 

Pe baza previziunilor Comisiei din toamna anului 2020 și a analizei evoluțiilor 

macroeconomice și bugetare recente, România nu urmează să efectueze ajustările care ar fi 

necesare pentru a se asigura că deficitul excesiv identificat în recomandare este corectat în 

viitorul apropiat. Deteriorarea perspectivelor economice și introducerea unor măsuri de 

urgență pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale economice și 

sociale pot explica doar parțial creșterea preconizată a deficitului. Factorii determinanți 

importanți ai situației bugetare care existau deja înainte de izbucnirea pandemiei în 2020 nu 

sau modificat. Printre aceștia se numără majorări mari ale pensiilor, o creștere a alocațiilor 

pentru copii, reduceri ale impozitelor indirecte și reduceri ale contribuțiilor la asigurările 

sociale pentru anumite categorii de lucrători. Încercările guvernului de a modera impactul 

unora dintre aceste măsuri au fost respinse de parlament, iar rezultatul nu este cunoscut. Cu 

toate acestea, chiar dacă propunerile de moderare a creșterii cheltuielilor cu pensiile și a 

alocațiilor pentru copii sunt în cele din urmă adoptate, perspectivele bugetare vor rămâne 

foarte nefavorabile, deoarece cheltuielile aferente acestor posturi tot ar crește și nu există 

nicio dispoziție pentru finanțarea cheltuielilor mai mari din resurse suplimentare sau din 

economii de costuri. Prin urmare, autoritățile ar trebui să ia în considerare acțiuni 

structurale suplimentare substanțiale, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de 

cheltuieli, pentru a înscrie deficitul pe o traiectorie descendentă și pentru a preveni o 

creștere bruscă a ponderii datoriei în PIB. Din cauza incertitudinii actuale ridicate, riscurile 

legate de sustenabilitatea finanțelor publice vor fi reevaluate în primăvara anului 2021. 
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Având în vedere gradul ridicat de incertitudine în ceea ce privește evoluția pandemiei și 

consecințele socioeconomice ale acesteia, clauza derogatorie generală va rămâne activă în 

2021. În funcție de evoluția pandemiei, ar putea fi necesar ca măsurile de urgență să fie 

ajustate și combinate cu măsuri de sprijinire a redresării.  

 

8. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce priveste 
echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate 
în Regatul Unit 

 
Decizia 2003/17/CE a Consiliului recunoaște echivalența pentru anumite țări terțe în 

ceea ce privește inspecțiile în câmp și producția de semințe provenite de la anumite specii, 

care sunt efectuate în conformitate cu Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 

2002/55/CE și 2002/57/CE. 

Regatul Unit a prezentat Comisiei o cerere pentru ca semințele sale de plante furajere, 

semințele de cereale, semințele de sfeclă și semințele de plante oleaginoase și pentru fibră să 

fie declarate echivalente în conformitate cu Decizia 2003/17/CE.  

Comisia a efectuat o examinare a legislației aplicabile din Regatul Unit. S-a concluzionat că 

cerințele și sistemul în vigoare în Regatul Unit sunt echivalente cu cele din Uniune și oferă 

aceleași garanții ca cele oferite de sistemul Uniunii. 

Prin urmare, este oportunsă se recunoască semințele Regatului Unit ca fiind 

echivalente cu semințele respective recoltate, produse și controlate în Uniune. 

Regatul Unit a prezentat, de asemenea, Comisiei o cerere de recunoaștere, în temeiul 

Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE, a 

echivalenței în ceea ce privește controalele privind selecțiile conservative efectuate în 

Regatul Unit. 

În urma examinării Comisia a concluzionat că selecțiile conservative efectuate în 

Regatul Unit asigură aceleași garanții ca și cele efectuate de statele membre.  

Prin urmare, este oportun să se recunoască echivalența în ceea ce privește controalele 

oficiale privind selecțiile conservative, reglementate de directivele respective, în Regatul 

Unit. 

 

9. Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare  a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile 
pecifice de  acordare a unui sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca 
răspuns la epidemia de COVID-19 

 
Decizia 2008/971/CE a Consiliului stabilește norme privind echivalența materialului 

forestier de reproducere produs în țări terțe.  

În urmare tragerii Regatului Unit din Uniune la 1 februarie 2020 și având în vedere 

încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul privind retragerea Regatului Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice („Acordul de retragere”) la 31 decembrie 2020, Regatul Unit a adresat 

Comisiei o cerere de recunoaștere a echivalenței în ceea ce privește materialul forestier de 

reproducere produs în țara respectivă și care respectă cerințele din Directiva 1999/105/CE 

a Consiliului.  
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Regatul Unit a transpus și a pus efectiv în aplicare Directiva 1999/105/CE de la 

adoptarea sa. Regatul Unit a informat Comisia că legislația sa, care transpune respectiva 

directivă, nu se va modifica și va continua să se aplice de la 1 ianuarie 2021.  

Comisia a examinat legislația relevantă a Regatului Unit și a concluzionat că 

materialul forestier de reproducere produs în Regatul Unit este echivalent cu materialul 

forestier de reproducere produs în Uniune și în conformitate cu Directiva 1999/105/CE, 

oferind aceleași garanții în ceea ce privește autorizarea materialului de bază și măsurile 

luate pentru producerea acestuia în scopul comercializării ca și materialul forestier de 

reproducere produs în Uniune. 

Prezenta propunere este în conformitate cu obiectivele politicii comerciale și agricole 

a Uniunii deoarece va stimula comerțul cu material forestier de reproducere care respectă 

normele Uniunii. 

 

10. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
economic și social european și Comitetul regiunilor. Recomandări adresate 
statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă 
Comună 

 
Pactul verde european stabilește traiectoria care trebuie urmată pentru ca Europa să 

devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Aceasta trasează 

o noua strategie durabilă și favorabilă incluziunii, menită să stimuleze economia, să 

îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții, să asigure protecția naturii.  

În 2020 Comisia Europeană a adoptat Strategia” De la fermă la consumator” și 

Strategia privind biodiveristatea pentru 2030, precum și Planul pentru atingerea 

obiectivului pentru 2030 privind clima. În acest context, politica agricolă comuna (PAC) va 

avea rol esențial în gestionarea tranziției către un sistem alimentar sustenabil.  

PAC trebuie să se concentreze pe transformarea și modernizare a agriculturii, pe 

îmbunătățirea valorii, a calității și a sustenabilității de mediu a produselor agricole și a 

bioproduselor, precum și pe stimularea cooperării fermierilor în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu alimente. 

Comisia a analizat situația diferitelor state membre în ceea ce privește cele nouă 

obiective specifice ale viitoarei PAC și obiectivul transversal privind cunoștințele, inovarea și 

digitalizarea, pe baza celor mai recente date disponibile. Această analiză include evaluarea 

situației fiecărui stat membru în lumina contribuției sale la fiecare dintre ambițiile și 

obiectivele Pactului verde european: obiectivele legate de utilizarea și riscurile pesticidelor, 

de vânzările de substanțe antimicrobiene, de pierderile de nutrienți (reducerea utilizării 

excesive a îngrășămintelor), de suprafața utilizată pentru agricultura ecologică, de 

elementele de peisaj de mare diversitate de pe terenurile agricole și de accesul la internet 

rapid în bandă largă în zonele rurale. 

În majoritatea statelor membre, este necesar să se avanseze către un sistem de sprijin 

direct mai echitabil și mai bine direcționat. Statele membre trebuie să răspundă mai bine 

nevoilor fermelor mici și mijlocii prin reducerea diferențelor de venit dintre fermele de 

diferite dimensiuni, utilizând mecanisme care permit redistribuirea în mod eficace, cum ar fi 

plafonarea, reducerea plăților și, în special, aplicarea sprijinului redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității. 
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III. ȘTIRI-REPREZENTANȚACOMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Noua listă cu posibile programe ecologice 

 
Comisia a publicat o listă a potențialelor practici agricole pe care programele 

ecologice le-ar putea sprijini, în cadrul viitoarei politici agricole comune (PAC). În cadrul 
reformei PAC, aflată în prezent în curs de negociere între Parlamentul European și Consiliu, 
programele ecologice reprezintă un nou instrument menit să recompenseze fermierii care 
aleg să meargă mai departe, în ceea ce privește protecția mediului și acțiunile în domeniul 
climei. Această listă urmărește să contribuie la dezbaterea privind reforma PAC și rolul 
acesteia în atingerea obiectivelor Pactului verde european. Lista sporește, de asemenea, 
transparența procesului de elaborare a planurilor strategice PAC și le oferă fermierilor, 
administrațiilor, oamenilor de știință și părților interesate o bază pentru discuțiile ulterioare 
cu privire la utilizarea optimă a acestui nou instrument. 

Viitoarea PAC va juca un rol vital în gestionarea tranziției către un sistem alimentar 
durabil și în sprijinirea fermierilor europeni pe tot parcursul acesteia. Programele ecologice 
vor contribui, în mod semnificativ, la această tranziție și la îndeplinirea obiectivelor Pactului 
verde. Comisia a publicat Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia în domeniul 
biodiversității, în mai 2020. Comisia și-a prezentat propunerile de reformă a PAC, în 2018, 
introducând o abordare mai flexibilă, mai bazată pe performanță și pe rezultate, ce ține 
seama de condițiile și de nevoile locale, sporind în același timp ambițiile la nivelul UE în ceea 
ce privește durabilitatea. 

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra pozițiilor lor de negociere 
privind reforma PAC, la 23, respectiv 21 octombrie 2020, ceea ce a permis începerea 
trilogurilor, la 10 noiembrie 2020. Comisia este hotărâtă să își joace pe deplin rolul la 
negocierile din cadrul trilogului privind PAC, în calitate de intermediar onest între 
colegiuitori și de forță motrice, către o mai mare sustenabilitate, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor Pactului verde european. 
 

2. 222 mil EUR pentru apă potabilă mai bună în România 

 
Comisia Europeană a aprobat o investiție majoră de peste 222 mil EUR din Fondul de 

coeziune, pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apă potabilă și de apă uzată, 
în județul Ilfov din România. Investiția va conecta mai multe persoane la rețeaua de 
canalizare și va asigura o calitate mai bună și mai puține scurgeri de ape reziduale. Prin 
această investiție se va furniza apă potabilă ce respectă standardele de calitate, pentru 
aproximativ 234 000 de persoane. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Această investiție 
demonstrează angajamentul UE pentru creșterea standardelor de trai ale europenilor. Deși 
prioritatea noastră este combaterea efectelor pandemiei, suntem angajați în îndeplinirea 
misiunii Fondului de Coeziune de reducere a disparităților dintre regiuni, astfel încât nimeni să 
nu fie lăsat în urmă.” 

Ca urmare a acestui proiect, rata de conectare la sistemul de alimentare cu apă va 
crește de la 57,1% la 99,6%, în 52 de comunități. În același timp, rețeaua de canalizare va fi 
extinsă cu 43,29%, pentru deservirea întregii populații a zonei. Proiectul ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la reducerea pierderilor de apă, va proteja biodiversitatea și va crea 
1 500 de locuri de muncă temporare, în faza de implementare și 72 de locuri de muncă 
permanente, în faza operațională. 
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3. Noul Bauhaus european: Comisia lansează faza de proiectare 

 
Comisia a lansat faza de proiectare a inițiativei noul Bauhaus european, anunțată de 

președintele von der Leyen în discursul său, din 2020 privind starea Uniunii. Noul Bauhaus 
european este un proiect economic, cultural și de mediu, menit să îmbine designul, 
sustenabilitatea, accesibilitatea, caracterul abordabil și investițiile, în perspectiva 
contribuției sale la realizarea Pactului verde european. 

Valorile fundamentale ale noului Bauhaus european sunt, prin urmare, 
sustenabilitatea, estetica și incluziunea. Scopul fazei de proiectare este folosirea unui proces 
de co-creare, pentru definirea conceptului, prin explorarea ideilor, identificarea celor mai 
urgente nevoi și provocări și crearea unei conexiuni între părțile interesate. Ca un element al 
fazei de proiectare, Comisia va lansa, în această primăvară, prima ediție a premiului noului 
Bauhaus european. 

Această fază de proiectare va conduce la lansarea, în toamna acestui an, a unor cereri 
de propuneri vizând concretizarea ideilor noului Bauhaus european, în cel puțin cinci locuri 
din statele membre ale UE, prin utilizarea fondurilor UE la nivel național și regional. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Noul Bauhaus 
european este un proiect dătător de speranță, pentru explorarea modului în care putem să 
trăim mai bine împreună, după pandemie. Este vorba despre combinarea sustenabilității cu 
stilul, pentru aducerea Pactului verde european mai aproape de mintea și de casele oamenilor. 
Avem nevoie de toate mințile creative: fie că e vorba de proiectanți, artiști, oameni de știință, 
arhitecți sau cetățeni, pentru ca noul Bauhaus european să fie un succes.” 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 
declarat: „Odată cu noul Bauhaus european, ambiția noastră este de a dezvolta un cadru 
inovator pentru sprijinirea, facilitarea și accelerarea transformării ecologice, prin îmbinarea 
sustenabilității cu estetica. Constituind o punte între lumea artei și culturii, pe de o parte și, 
lumea științei și tehnologiei, pe de cealaltă parte, vom garanta implicarea societății în 
ansamblul ei: artiștii noștri, studenții noștri, arhitecții noștri, inginerii noștri, mediul nostru 
academic, inovatorii noștri. Aceasta va declanșa o schimbare sistemică.” 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Noul Bauhaus 
european se referă la modul în care trăim împreună, la valorile noastre, la spațiile noastre 
comune de muncă și de recreere, la experiențele noastre colective și private. El este un proiect 
pentru toate regiunile și teritoriile din Europa. La promovarea soluțiilor accesibile, acesta ar 
trebui să contribuie la coeziunea socială și la soluționarea problemelor legate de locuințe. Dacă 
dorim să aducem o schimbare reală în jurul nostru – pentru o viață mai frumoasă și mai 
sustenabilă, trebuie să ne gândim la modul în care noul Bauhaus european poate face legătura 
între generarea de idei noi și punerea lor în aplicare în locuri fizice. Prin urmare, analizăm la 
nivelul întregiiComisii modul în care ar putea fi mobilizate instrumentele noastre, pentru 
lansarea unui prim set de acțiuni concrete ale noului Bauhaus european.” 
 
Surse de informare: 

Comisia Europeană  
Consiliul Uniunii Europene  
Reprezentanța Comisiei Europene în România 
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