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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Decizia de a nu formula obiecții la o măsură de punere în aplicare: Cerințele în 
materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 

 
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al 

Comisiei de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, 

(UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 și (UE) 2019/2024 în 

ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile serverelor și 

produselor pentru stocarea datelor, motoarelor electrice și variatoarelor de viteză, aparatelor 

frigorifice, surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate, afișajelor electronice, 

mașinilor de spălat vase de uz casnic, mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de 

spălat și uscat rufe de uz casnic, precum și aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă. 

Context: 

La 5 decembrie 2020 Comisia a transmis Parlamentului proiectul de regulament al 

Comisiei, deschizând perioada de control de două luni în care Parlamentul poate ridica obiecții 

față de regulamentul respectiv. 

În 2019 Comisia a adoptat regulamentele (UE) 2019/424(3), (UE) 2019/1781(4), (UE) 

2019/2019(5), (UE) 2019/2020(6), (UE) 2019/2021(7), (UE) 2019/2022(8), (UE) 

2019/2023(9) și (UE) 2019/2024(10) („regulamentele modificate”) în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile serverelor și produselor pentru 

stocarea datelor, motoarelor electrice și variatoarelor de viteză, aparatelor frigorifice, 

surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate, afișajelor electronice, mașinilor de 

spălat vase de uz casnic, mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat 

rufe de uz casnic, precum și aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare direct. 

Au fost descoperite probleme tehnice care ar periclita punerea în aplicare 

corespunzătoare a regulamentelor modificate odată ce acestea încep să se aplice în 2021; prin 

urmare, Comisia a pregătit un proiect de regulament pentru a soluționa aceste probleme 

tehnice și pentru a clarifica și alinia anumite dispoziții din regulamentele modificate; printre 

altele, proiectul de regulament al Comisiei prevede o definiție comună a „valorii declarate”, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_3
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_4
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_6
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_7
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_8
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_9
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html#def_1_10
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pentru a clarifica valorile care trebuie transmise autorităților de supraveghere a pieței în 

scopul verificării conformității și, în special, al testării fizice. 

Proiectul de regulament al Comisiei ar trebui să intre în vigoare până la 1 martie 2021, 

astfel încât modificările aduse regulamentelor modificate să înceapă să se aplice de la aceeași 

dată ca majoritatea regulamentelor modificate. 

 
Parlamentul European, 

a) Declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei. 

b) Încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre 

informare, Consiliului. 

 

2. Rezoluţia Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la noul 
plan de acțiune privind economia circulară 

Context: 
În raportul său intitulat „Perspectiva resurselor globale 2019”, Comitetul internațional 

pentru gestionarea durabilă a resurselor estimează că extracția de resurse și prelucrarea 

acestora generează jumătate din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră și sunt responsabile 

pentru pierderea a peste 90 % din biodiversitate și pentru producerea a 90 % din stresul 

hidric; întrucât economia mondială utilizează resurse echivalente cu resursele a 1,5 planete și 

am avea nevoie încă de pe acum de trei planete dacă toți oamenii ar consuma la nivelul la care 

consumă un locuitor mediu al UE și întrucât a reduce semnificativ utilizarea generală a 

resurselor naturale și generarea de deșeuri ar trebui să fie obiectivul primordial al economiei 

circulare; întrucât acest lucru va necesita o decuplare a creșterii economice de utilizarea 

resurselor, ținând seama de diferența dintre decuplarea absolută și cea relativă. 

Aceste cifre demonstrează că utilizarea sustenabilă a resurselor, în special a materiilor 

prime principale, joacă un rol central și că este necesar să se intensifice acțiunilor la toate 

nivelurile și în întreaga lume; întrucât conceptul de economie circulară are un caracter 

orizontal și va contribui în mod semnificativ la realizarea altor obiective de mediu, inclusiv a 

obiectivelor Acordului de la Paris. 

Tranziția către o economie circulară joacă un rol crucial în reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră ale UE, în realizarea obiectivului Uniunii în materie de climă pentru 2030 și a 

obiectivului de a avea o economie cu zero emisii nete de GES până cel târziu în 2050 și necesită 

transformarea profundă a lanțurilor valorice din întreaga economie. 

Parlamentul European, 
Invită Comisia să prezinte toate inițiativele din cadrul planului de acțiune, respectând 

datele stabilite în anexa la comunicare, și să întemeieze fiecare propunere legislativă pe o 

evaluare cuprinzătoare a impactului; subliniază că este important să se ia în considerare și 

costurile lipsei de acțiune. 

 Accentuează că economia circulară poate oferi soluții la noile provocări generate și 

puse în lumină de criza cauzată de pandemia de COVID-19 prin întărirea lanțurilor valorice în 

UE și la nivel mondial și prin reducerea vulnerabilității lor, precum și prin creșterea rezilienței, 

sustenabilității, competitivității și rentabilității ecosistemelor industriale europene; observă 

că acest lucru va promova autonomia strategică a UE și va contribui la crearea de locuri de 

muncă; subliniază că pandemia de COVID-19 a demonstrat că este nevoie de un mediu 

favorabil economiei circulare; invită statele membre să integreze economia circulară în 

planurile lor naționale de redresare și reziliență. 
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Îndeamnă Comisia și statele membre să canalizeze investițiile către extinderea 

inițiativelor economiei circulare și către sprijinirea inovării; consideră că planul de redresare 

economică al UE („Next Generation EU”), precum și Fondul pentru o tranziție justă și 

programul Orizont Europa ar trebui folosite pentru a pune în practică și a promova inițiative, 

practici, infrastructuri și tehnologii ale economiei circulare. 

Invită Comisia să propună obiective obligatorii ale UE pentru 2030 de a reduce 

semnificativ atât amprenta UE asupra materiilor prime, cât și amprenta UE în materie de 

consum și să le aducă în limitele planetei până în 2050, cu ajutorul indicatorilor care urmează 

să fie adoptați până la sfârșitul anului 2021 în cadrul de monitorizare actualizat; invită 

Comisia să se bazeze pe exemplele oferite de cele mai ambițioase state membre, ținând seama 

în mod corespunzător de diferențele dintre statele membre în ceea ce privește punctele de 

pornire și capacitățile. 

Invită statele membre să acorde prioritate opțiunilor care prevăd sarcini 

administrative minime și să consolideze dezvoltarea parteneriatelor public-privat în 

domeniul cercetării și dezvoltării care oferă soluții sistemice și globale. 

Îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze dezvoltarea unor infrastructuri de 

înaltă calitate de colectare, sortare, reutilizare și reciclare a materialelor și să sprijine 

cercetarea în vederea dezvoltării de noi tehnologii inovatoare care să reducă la minimum 

utilizarea resurselor și generarea de deșeuri reziduale, să îmbunătățească randamentul și 

calitatea materialelor secundare reciclabile și reutilizabile, să decontamineze materialele 

reciclate și să reducă amprenta globală asupra mediului – inclusiv amprenta energetică și 

climatic. 

Îndeamnă Comisia și statele membre să permită intrarea în funcțiune a anumitor 

tehnologii digitale, cum ar fi tehnologia blockchain și filigranele digitale, și să asigure 

interoperabilitatea acestora, astfel încât ele să poată sprijini dezvoltarea economiei circulare 

prin localizarea, urmărirea și cartografierea utilizării resurselor și a fluxurilor de produse în 

toate etapele ciclului de viață. 

Invită statele membre să ia în considerare obiectivele economiei circulare în toate 

actele legislative naționale relevante și să se asigure că acestea sunt pe deplin aliniate la 

obiectivele și măsurile Strategiei UE privind economia circulară; în plus, invită Comisia să se 

concentreze pe punerea în aplicare a legislației referitoare la economia circulară cu scopul de 

a asigura condiții de concurență echitabile pentru procesele de producție și modelele de 

afaceri circulare. 

Îndeamnă Comisia și statele membre să creeze un cadru consecvent în materie de 

transparență și obligații de raportare pentru toate părțile implicate în lanțul valoric privind 

producția, comercializarea, utilizarea și gestionarea materialelor plastice la sfârșitul ciclului 

lor de viață. 

Invită Comisia și statele membre să se asigure că colectarea separată a deșeurilor 

biologice, astfel cum a fost introdusă prin Directiva-cadru privind deșeurile, vizează 

producerea de compost de înaltă calitate pentru îmbunătățirea solului, de substanțe chimice 

nepericuloase, de alte produse și de energie din surse regenerabile, acolo unde acest lucru 

este fezabil și benefic pentru mediu. 

Reamintește că toate statele membre au obligația de a asigura că, până la 31 decembrie 

2023, deșeurile biologice fie sunt separate și reciclate la sursă, fie sunt colectate separat și nu 

sunt amestecate cu alte tipuri de deșeuri; îndeamnă Comisia și statele membre să direcționeze 

investițiile pentru a extinde colectarea și compostarea deșeurilor organice. 
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3. Rezoluţia Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la 
siguranța centralei nucleare de la Ostroveț (Belarus) 

 

Context: 
Siguranța nucleară este o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană, atât în interiorul 

său, cât și în afara frontierelor sale externe. 
Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) reunește o 

expertiză vastă, dobândită în evaluări colegiale ale centralelor nucleare situate atât în 
interiorul, cât și în afara UE. O echipă de evaluare colegială a ENSREG a vizitat Belarus și 
centrala nucleară de la Ostroveț în martie 2018, după activitățile pregătitoare necesare, cum 
ar fi primirea de răspunsuri la întrebările scrise adresate de echipa de evaluare colegială, și a 
publicat un raport final în iulie 2018. 

Belarus a publicat planul național de acțiune în august 2019, dar a aprobat o nouă 
evaluare colegială de către ENSREG abia în iunie 2020, după solicitări repetate și presiuni 
considerabile la nivel înalt din partea UE. Noua evaluare colegială este în curs și ENSREG își 
va finaliza și publica constatările privind siguranța centralei nucleare în lunile următoare și 
își propune să definitiveze un raport preliminar emis de plenul ENSREG și transmis 
Belarusului înainte de exploatarea comercială a centralei, planificată pentru martie 2021 de 
către autoritățile belaruse. 

 Centrala a început să producă energie electrică la 3 noiembrie 2020, în pofida 
numeroaselor probleme de siguranță nerezolvate și fără să existe dovezi privind aplicarea 
recomandărilor formulate în evaluarea colegială din 2018 de UE și a celor formulate de 
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Centrala a început să funcționeze fără 
autorizație de funcționare, dat fiind că procedura de acordare a autorizațiilor a fost modificată 
în iulie 2020. Livrările de energie electrică între Belarus și UE au încetat la 3 noiembrie 2020, 
când centrala de la Ostroveț a fost conectată la rețeaua de energie electrică, ca urmare a 
deciziei comune a statelor baltice din august 2020 de a înceta schimburile comerciale de 
energie electrică cu Belarus de îndată ce centrala de la Ostroveț va începe să producă energie 
electric. 

Parlamentul European, 
Își exprimă îngrijorarea cu privire la amplasarea centralei nucleare de la Ostroveț la 

50 km de Vilnius (Lituania) și în imediata apropiere a altor țări membre ale UE, cum ar fi 
Polonia, Letonia și Estonia. 

Constată cu îngrijorare că centrala a fost construită ca un proiect geopolitic gândit de 
Belarus și Rusia și că construcția și exploatarea sa viitoare reprezintă o posibilă amenințare 
pentru Uniunea Europeană și statele sale membre la nivel de siguranță, sănătate și protecția 
mediului. 

Rămâne preocupat de inaugurarea grăbită a unei centrale nucleare care nu respectă 
cele mai ambițioase standarde internaționale de mediu și de securitate nucleară și nici 
recomandările AIEA. 

Regretă lipsa persistentă de transparență și de informații oficiale cu privire la opririle 
repetate de urgență ale reactorului și la defectarea echipamentelor în faza de începere a 
exploatării centralei în 2020, inclusiv defectarea a patru transformatoare de tensiune și 
funcționarea necorespunzătoare a sistemelor de răcire, deși se știe că s-au produs opt 
incidente în timpul construcției centralei, printre care două incidente legate de vasul de 
presiune al reactorului. 

Solicită insistent autorităților din Belarus să asigure respectarea deplină a 
standardelor internaționale de siguranță nucleară și de mediu, precum și să coopereze în mod 
transparent, incluziv și constructiv cu autoritățile internaționale, fără întârziere; invită 
Belarus să nu mai aplice în mod „selectiv” standardele AIEA și recomandările cuprinse în 
evaluările colegiale. 

Subliniază că standardele de siguranță nucleară trebuie să aibă prioritate maximă nu 
numai în timpul etapelor de proiectare și construcție, ci și pe durata funcționării centralei 
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nucleare și trebuie supravegheate în mod constant de către o autoritate de reglementare 
independent. 

Este preocupat de faptul că autoritatea de reglementare din Belarus actualmente 
responsabilă (Gosatomnadzor — Departamentul pentru siguranța nucleară și radiologică din 
cadrul Ministerului pentru situații de urgență) se află sub presiune politică constantă și nu 
dispune de suficientă independență nici în ceea ce privește forma, nici fondul; evidențiază 
așadar că o evaluare colegială transparentă și minuțioasă este, de asemenea, esențială și în 
faza de funcționare a centralei. 

Solicită insistent autorităților belaruse să coopereze pe deplin cu ENSREG în procesul 
de simulare a situațiilor de criză, care prevede o revizuire formală și o punere în aplicare de 
urgență a planului național de acțiune al Belarusului. 

Își exprimă solidaritatea deplină cu cetățenii belaruși și cu cetățenii țărilor UE direct 
interesați de construirea și funcționarea centralei de la Ostroveț și solicită o implicare mai 
accentuată la nivel înalt a Uniunii Europene și a instituțiilor sale în această chestiune de 
maximă importanță europeană. 
 

4. Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la Raportul 
anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020 

 
        Context: 

Previziunile economice ale Comisiei Europene din vara anului 2020, care iau în 
considerare șocurile economice cauzate de pandemia de COVID-19, estimează că economia 
zonei euro se va contracta cu 8,7 % în 2020 și va crește cu 6,1 % în 2021, iar economia UE-27 
se va contracta cu 8,3 % în 2020 și va crește cu 5,8 % în 2021; 

Potrivit Eurostat, rata șomajului în august 2020 a fost de 7,4 % în UE și 8,1 % în zona 
euro; întrucât se estimează că rata șomajului va crește; întrucât rata șomajului este inegală pe 
teritoriul Uniunii; întrucât persistă inegalitățile regionale extraordinare în ceea ce privește 
șomajul, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea; întrucât o rată ridicată a 
șomajului în rândul tinerilor rămâne o problemă gravă care trebuie soluționată în UE; 

 
Parlamentul European, 
Salută rolul BCE în asigurarea stabilității monedei euro; subliniază că statutul de 

independență al BCE, astfel cum este prevăzut în tratate, este o condiție esențială pentru 
îndeplinirea mandatului său, precum și pentru protejarea legitimității sale democratice; 
subliniază că independența impune obligația ca BCE să nu solicite și să nu primească 
instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii, ori din partea vreunui guvern al 
unui stat membru sau din partea oricărui alt organism; subliniază că această independență nu 
trebuie încălcată și evidențiază, în plus, că independența băncii centrale ar trebui să fie 
întotdeauna completată de un nivel corespunzător de răspundere; subliniază că TFUE 
prevede că, pe lângă mandatul său principal de a menține stabilitatea prețurilor, BCE trebuie 
să sprijine și politicile economice generale în Uniune, pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii, atât timp cât acestea nu contravin mandatului său principal; subliniază 
că dezvoltarea durabilă, convergența, ocuparea integrală a forței de muncă și progresul social 
sunt obiective generale ale Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 3 din TFUE; 

Subliniază că moneda unică este ireversibilă; subliniază că moneda euro este nu numai 
un proiect monetar, ci și unul politic; 

Este preocupat de criza sanitară, economică și socială fără precedent cauzată de 
pandemia de COVID-19, cu o contracție puternică a economiei zonei euro și deteriorarea 
rapidă a condițiilor de pe piața forței de muncă, inclusiv creșterea ratei șomajului; ia act de 
faptul că se preconizează o revenire a activității din zona euro, deși viteza și amploarea 
redresării rămân extrem de incerte și inegale între statele membre; 

Este preocupat de faptul că echilibrul riscurilor cu privire la perspectivele de creștere 
rămâne negativ, în contextul unei incertitudini excepționale, în care amploarea contracției și 
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a redresării va depinde de durata și eficacitatea măsurilor de izolare, de succesul politicilor 
bugetare și monetare de atenuare a impactului negativ asupra veniturilor și a ocupării forței 
de muncă și de măsura în care capacitatea ofertei, cererea internă și lanțurile de aprovizionare 
internaționale sunt afectate în mod permanent; 

Solicită o reevaluare urgentă a riscului sistemic în sectorul financiar în urma 
pandemiei; salută, în acest sens, înființarea unui comitet de lucru privind pandemia în cadrul 
Comitetului european pentru risc sistemic; recomandă includerea unei evaluări calitative a 
riscului idiosincratic în viitoarele teste de rezistență; 

Salută eforturile BCE pentru menținerea stabilității prețurilor; constată că ținta pentru 
inflație nu a fost atinsă în mod sistematic și că este necesară o vigilență suplimentară; 
subliniază că zona euro a înregistrat deflație în ultimele luni; subliniază că deflația prezintă 
riscuri semnificative pentru economiile zonei euro, care pot necesita o intervenție puternică 
din partea BCE; 

Salută faptul că BCE discută despre adaptarea măsurătorilor sale privind inflația; ia act 
de faptul că IACP este un concept foarte restrâns privind măsurarea inflației, care 
subestimează inflația din zona euro din cauza unei cote inadecvate a costurilor pentru 
locuințe, solicită reajustarea coșului pentru a reflecta faptul că gospodăriile europene 
cheltuiesc 24 % din venitul lor pentru costurile legate de locuințe; încurajează BCE să ia în 
considerare și inflația prețurilor activelor cauzată, printre altele, de ratele scăzute ale 
dobânzilor; recunoaște provocările transmisiei politicii monetare; 

Ia act de apelul ferm al președintei Lagarde la „alinierea deplină a politicilor bugetare 
și monetare”, precum și de angajamentul „de a utiliza toate instrumentele care vor produce 
rezultatul cel mai eficace, mai eficient și mai proporțional” pentru a sprijini redresarea 
economică a zonei euro; subliniază că există complementarități puternice între politicile 
bugetare și monetare;  

Salută programul BCE de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie menit 
să sprijine redresarea economică a zonei euro. 

 

II.  CONSILIUL UE 

1. Noua agendă privind consumatorii: Consiliul adoptă concluzii (Consiliul UE din 
22 februarie 2021 – Protecția consumatorului, Piața internă) 

 
Consiliul a adoptat astăzi un set de concluzii ca răspuns la comunicarea Comisiei 

intitulată „Noua agendă privind consumatorii: Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru 
o redresare durabilă” („agenda”), care prezintă o viziune de ansamblu asupra politicii UE de 
protecție a consumatorilor pentru perioada 2020-2025. 

Concluziile urmăresc să ofere orientări politice cu privire la gama largă de acțiuni 
anunțate de Comisie în cadrul agendei, subliniind necesitatea de a aborda preocupările 
consumatorilor în cadrul altor politici sectoriale ale UE, cum ar fi cele legate de tranziția verde 
și cea digitală. Acestea fac referire, de asemenea, la importanța încrederii consumatorilor 
pentru stimularea redresării economice în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. 

Consiliul salută intenția Comisiei de a aborda, în viitoarele propuneri legislative, 
aspecte precum „dreptul la reparare”, protecția consumatorilor online și offline și siguranța 
produselor, precum și prevenirea supraîndatorării. Totodată, acesta subliniază necesitatea 
coerenței cu propunerile recente în domeniul digitalizării, cum ar fi Actul legislativ privind 
serviciile digitale, care ar trebui să stabilească un nivel ridicat de protecție pentru toți 
consumatorii. 

La 25 februarie 2021, miniștrii responsabili de piața internă și de industrie vor 
organiza, prin intermediul unei teleconferințe prezidate de ministrul de stat portughez al 
economiei și tranziției digitale, Pedro Siza Vieira, o dezbatere de orientare referitoare la Noua 
agendă privind consumatorii, cu scopul de a discuta rolul întreprinderilor și al consumatorilor 
în promovarea redresării economice și a rezilienței. 
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2.   Drepturile omului: Consiliul adoptă concluzii privind prioritățile UE pentru 

2021 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului 
(Consiliul UE din 22 februarie 2021 – Afaceri externe și relații internaționale) 
La 22 februarie, Consiliul a adoptat concluzii privind prioritățile UE pentru 2021 în 

cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului. Concluziile reafirmă faptul 

că UE se angajează să respecte, să apere și să garanteze exercitarea drepturilor omului, 

democrația și statul de drept și să rămână unită în ceea ce privește susținerea sistemului 

ONU pentru drepturile omului, considerat piatra de temelie a acțiunii sale externe. 

În special în contextul pandemiei de COVID-19, UE se va asigura că toate drepturile 

omului rămân în centrul răspunsului său la pandemie și al redresării la nivel mondial. 

UE va continua să monitorizeze situația drepturilor omului la nivel mondial și 

va denunța încălcările și abuzurile comise împotriva drepturilor omului, indiferent de 

locul în care acestea au loc, utilizând toate instrumentele disponibile, inclusiv regimul global 

de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului. 

UE va sprijini fără rezerve activitatea și mandatul înaltei comisare a Națiunilor Unite 

pentru drepturile omului și ale oficiului acesteia și va solicita tuturor statelor să îi respecte 

independența, să coopereze pentru a asigura îndeplinirea cu succes a mandatului acesteia și 

să asigure finanțarea adecvată. 

UE va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a-și duce la 

îndeplinire angajamentele asumate cu privire la drepturile omului, inclusiv în cadrul 

Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, al Adunării Generale a ONU, al Consiliului de 

Securitate al ONU și al oricărui alt for relevant. 

Concluziile Consiliului privind prioritățile UE în cadrul forurilor ONU însărcinate cu 

apărarea drepturilor omului se adoptă anual. 

 

3. COVID-19: Consiliul adoptă concluzii privind o redresare bazată pe drepturile 
omului (Consiliul UE din 22 februarie 2021 – Afaceri externe și relații 
internaționale) 
Astăzi, Consiliul a aprobat concluzii prin care reafirmă angajamentul UE față de 

drepturile omului în contextul redresării în urma pandemiei de COVID-19. 

UE recunoaște că actuala pandemie de COVID-19 și consecințele sale socioeconomice au 

un impact negativ crescând asupra drepturilor omului, democrației și statului de drept, 

inclusiv asupra spațiului civic. Pandemia adâncește și mai mult inegalitățile deja existente 

și crește presiunea asupra persoanelor aflate în situații vulnerabile. 

Având în vedere această situație, UE reafirmă că un răspuns socioeconomic în centrul 

căruia se află drepturile omului va face posibilă o redresare mai de calitate și mai durabilă. 

UE se angajează să garanteze faptul că răspunsul său la COVID-19 respectă demnitatea 

și drepturile omului în cazul oricărei persoane, fără niciun fel de discriminare. Nimeni nu ar 

trebui lăsat în urmă și niciun drept al omului nu ar trebui ignorat. 

Drepturile omului, democrația și statul de drept vor rămâne, prin urmare, în centrul 

răspunsului UE la pandemia de COVID-19, astfel cum se menționează în Concluziile Consiliului 

privind Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2020-2024. 

Acțiunea UE ar trebui să fie ghidată de Acordul de la Paris privind schimbările climatice 

și de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, deoarece pandemia de COVID-19 reprezintă 
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totodată un semnal de alarmă care atrage atenția asupra amenințării și mai mari reprezentate 

de schimbările climatice și de degradarea mediului înconjurător. 

În cele din urmă, Consiliul recunoaște contribuțiile importante aduse de toți 

membrii Echipei Europa, ca parte a răspunsului UE pe plan mondial la COVID-19, precum și 

contribuția acestora la demonstrarea poziției de lider mondial a UE, a responsabilității și 

a solidarității de care aceasta dă dovadă. 

 

4.  Convenția de la Ottawa: Consiliul se preocupă de amenințarea pe care o reprezintă 
minele și resturile explozive de război (Consiliul UE din 19 februarie 2021 – 
Afaceri externe și relații internaționale) 

 
Consiliul a adoptat o decizie în sprijinul Planului de acțiune de la Oslo pentru punerea în 

aplicare a Convenției din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și 

transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora. 

UE va pune la dispoziție 2,6 milioane EUR pentru o perioadă de patru ani, cu obiectivul 

de a contribui la punerea în aplicare deplină a Planului de acțiune de la Oslo și a acțiunilor 

concrete prevăzute în acesta. Aceasta va lua diverse măsuri pentru a promova universalizarea 

convenției și va oferi sprijin țărilor prin organizarea de dialoguri cu părțile interesate la nivel 

național și/sau regional. 

UE are o tradiție îndelungată în materie de sprijinire a acțiunilor care abordează 

amenințarea reprezentată de mine și de resturi explozive de război. Asistența oferită de UE în 

acest domeniu acoperă toate aspectele-cheie, inclusiv deminarea, educația cu privire la 

riscuri, acordarea de asistență victimelor, distrugerea stocurilor, consolidarea capacităților, 

cercetarea și dezvoltarea în domeniul detectării minelor și tehnologia de deminare. 

La douăzeci de ani de la intrarea sa în vigoare, Convenția de la Ottawa a devenit o poveste 

de succes a diplomației în materie de dezarmare și un exemplu pentru ceea ce susține UE: o 

ordine internațională bazată pe norme, care se întemeiază pe respectarea drepturilor omului 

și a dreptului internațional umanitar. 

În cadrul celei de a patra conferințe de revizuire, care a avut loc la Oslo în 2019, statele 

părți la convenție au adoptat Planul de acțiune de la Oslo pentru perioada 2020-2024, care 

sprijină punerea în aplicare a convenției, pe baza rezultatelor obținute în cadrul planurilor de 

acțiune anterioare. În cadrul mandatului său, Unitatea de sprijin pentru punerea în aplicare 

(ISU) sprijină statele părți la convenție în îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor lor. 

UE își menține angajamentul de a sprijini țările afectate de mine în eforturile lor de 

deminare și de distrugere a stocurilor, de a promova educația cu privire la riscurile pe care le 

prezintă minele și de a oferi asistență victimelor, familiilor și comunităților acestora. 

 

III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Raport privind rezultatele studiilor-pilot realizate de statele membre în ceea ce 
privește statisticile privind transportul de călători pe căi navigabile interioare 
conform articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/974  

 
Prezentul raport prezintă rezultatele studiilor-pilot privind fezabilitatea colectării de 

noi date și calitatea lor statistică, metodologia aferentă, precum și costurile și sarcinile pentru 

statele membre și, în plus, rezultatele unei anchete la nivel de țară privind statisticile 

referitoare la transportul de călători pe căile navigabile interioare, realizate în martie 2020. 
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Ancheta a urmărit să ofere o imagine de ansamblu a situației din statele membre, în afara celor 

șapte țări ce au efectuat studii-pilot. 

Comisia constată că cele șapte studii-pilot au examinat, în mod detaliat, fezabilitatea 

colectării datelor privind transportul de călători pe căile navigabile interioare. Țările 

implicate consideră că se poate realiza colectarea datelor privind transportul de călători, într-

o măsură mai mare sau mai mică. Studiile au evidențiat diferențe în ceea ce privește 

parametrii ce afectează colectarea datelor privind transportul de călători în fiecare țară, cum 

ar fi sursele de date, tipurile de nave utilizate pentru transportul pe căile navigabile interioare 

și geografia fizică a țărilor. Deși toate studiile-pilot identifică o gamă largă de surse de date, de 

la date administrative până la extragerea de informații de pe site-uri web, acestea recunosc, 

de asemenea, necesitatea limitării sarcinii de raportare pentru întreprinderile mici. Ele 

subliniază faptul că efortul ce trebuie depus trebuie să fie proporțional cu ponderea căilor 

navigabile interioare, în cadrul tuturor modurilor de transport de călători. De asemenea, s-au 

exprimat preocupări cu privire la aspectele legate de calitate și la lacunele în materie de date. 

Costul colectării datelor diferă în mod semnificativ de la o țară la alta și este legat de măsura 

în care căile navigabile interioare sunt utilizate pentru transportul de călători în fiecare țară. 

Studiile-pilot au arătat că, în cele șapte țări participante, colectarea de date privind 

transportul de călători pe căile navigabile interioare ar fi fezabilă, într-o anumită măsură, însă 

aceasta ar trebui să echilibreze nevoia de date cu disponibilitatea informațiilor și cu sarcina 

suportată de respondenți. 

 
2. Raport al comisiei privind utilizarea personalului contractual în 2017 și 2018  

 
 Prezentul raport răspunde obligației statutare care rezultă din articolul 79 alineatul 

(3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, care prevede: „Comisia prezintă 
un raport anual privind utilizarea agenților contractuali, în care se indică numărul agenților, 
nivelul și tipul de posturi, distribuția geografică și resursele bugetare corespunzătoare fiecărei 
grupe de funcții”.  

 Raportul include informațiile referitoare la anii 2017 și 2018, datele fiind valabile la 31 
decembrie. Prezentul raport cuprinde date privind 57 de entități: a) instituțiile definite la 
articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu excepția Băncii Centrale Europene; b) 
organismele asimilate instituțiilor conform articolului 1b din Statutul funcționarilor și c) 
organismele cărora li se aplică Statutul funcționarilor în temeiul actelor Uniunii prin care sunt 
înființate.  

 Aceste organisme includ agențiile executive și descentralizate, întreprinderile comune 
(IC)2 și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).  

 Datele referitoare la Comisie includ toți agenții contractuali, și anume personalul 
finanțat din liniile bugetare administrative, operaționale și de cercetare, precum și din 
venituri obținute din acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu alte instituții și 
organisme. 

 Categoria agenților contractuali a fost creată în 2004, cu ocazia reformei Statutului. De 
atunci, agenții contractuali și-au adus o contribuție utilă la activitatea instituțiilor, efectuând, 
cu costuri mai reduse, activități de sprijin administrativ și punând la dispoziție competențe de 
care instituțiile nu dispuneau întotdeauna.  

Agenții contractuali pot fi angajați, cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, într-
un post care nu este prevăzut în schema de personal:  

• în cadrul serviciilor instituțiilor: pentru a efectua exclusiv atribuții manuale și de 
sprijin administrativ în grupa de funcții I. 

• în cadrul reprezentanțelor și delegațiilor UE, al agențiilor și al altor entități ale UE. 
Această categorie de personal beneficiază de un contract care, după prima reînnoire, poate fi 
transformat într-un contract pe durată nedeterminată.  
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• pentru a înlocui un funcționar sau un agent temporar care se află temporar în 
imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Această categorie de personal este angajată pe 
perioade scurte, care variază de la cel puțin 3 luni până la cel mult 6 ani.  

 Trebuie menționat faptul că, la fel ca în cazul funcționarilor și al agenților temporari , 
agenții contractuali sunt angajați în baza profilului căutat, precum și a competențelor și a 
cunoștințelor lingvistice ale candidaților, fără stabilirea unor cote naționale.  

 În 2017, la fel ca în 2018, toate statele membre erau reprezentate în toate grupele de 
funcții, cu excepția Austriei și Suediei. 

 Naționalitățile statelor membre cele mai reprezentate în rândul agenților contractuali 
sunt - în ordine descrescătoare - următoarele: italiană, belgiană, franceză, spaniolă și greacă, 
urmate de cea română și polonă. Ponderea primelor patru naționalități enumerate s-a 
menținut din 2005 (aproximativ 60 %). Naționalitățile britanică, germană, poloneză și 
neerlandeză sunt relativ slab reprezentate în raport cu populația lor. 

În schimb, naționalitățile belgiană și italiană sunt suprareprezentate în raport cu 
populația lor. Distribuția pe naționalități depinde de o serie de factori, în special de 
proximitatea geografică față de locația în care se află sediile instituțiilor (în cazul Comisiei, în 
principal Bruxelles, Luxemburg și Ispra), de nivelurile de salarizare și de durata contractelor 
propuse. 

 

IV.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Model orientativ suplimentar privind ajutoarele de stat, pentru sprijinirea 
capacităților de cloud, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

 
Comisia Europeană a publicat astăzi recent un nou model orientativ privind ajutoarele 

de stat, pentru ajutarea statelor membre în conceperea planurilor naționale de redresare și 
reziliență, în conformitate cu normele UE, în ceea ce privește sprijinirea capacităților de 
prelucrare a datelor de tip cloud și edge. Acesta se succedă publicării, la 21 decembrie 2020, 
a unui număr de 11 modele orientative privind ajutoarele de stat, respectiv a modelului 
orientativ privind sprijinirea digitalizării mediei specializate pe difuzarea știrilor, la 11 
februarie 2021. 

În cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, fiecare plan național va trebui să 
aloce un nivel minim de 20% din cheltuieli, pentru sprijinirea tranziției digitale. Investițiile în 
capacități de tip cloud și edge sunt esențiale pentru consolidarea performanței inovatoare a 
Europei în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea următoarei generații de prelucrare 
a datelor. Modelul publicat recent acoperă proiectele de investiții din cadrul inițiativei 
emblematice „Scale Up” din cadrul Strategiei anuale a Comisiei privind creșterea durabilă 
pentru 2021.  

Astfel de investiții vor contribui, în mod direct, la obiectivul de dublare a ponderii 
companiilor din UE ce utilizează servicii avansate de cloud computing și volume mari de date, 
până în 2025 și vor contribui la realizarea Strategiei europene privind datele. În plus, 
tehnologiile digitale vor fi esențiale pentru atingerea obiectivelor de durabilitate ale Pactului 
verde. În acest context, investițiile în cloud și edge computing pot contribui la accelerarea și 
maximizarea impactului politicilor de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a 
mediului. Modelul orientativ este, la fel ca celelalte modele orientative, un document tehnic 
menit să ofere orientări specifice sectorului în cazurile în care: (i) sprijinul nu implică ajutor 
de stat și, prin urmare, nu este necesară notificarea prealabilă a Comisiei; (ii) sprijinul ar 
implica ajutor de stat, dar nu este necesară nicio notificare, deoarece intră sub incidența unei 
exceptări pe categorii și (iii) sprijinul ar implica ajutor de stat și este necesară o notificare cu 
trimitere la principalele norme aplicabile privind ajutoarele de stat. 
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Conform modelului orientativ, proiectele privind capacitățile de tip cloud și edge ce pot 
beneficia de ajutoare de stat pot, de exemplu, să se axeze pe cercetare și dezvoltare și inovare, 
pe protecția mediului, pe eficiența energetică, pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) și a întreprinderilor nou-înființate și pe dezvoltarea regională. Statele membre pot 
utiliza căsuța poștală și linia telefonică puse la dispoziție de Comisie, pentru întrebări cu 
privire la acest model și la alte modele orientative. 
 

2. Strategia comercială pentru următorii ani 

Comisia Europeană și-a prezentat strategia comercială pentru următorii ani. 
Reflectând conceptul de autonomie strategică deschisă, aceasta se bazează pe voința Uniunea 
Europeană de a contribui la redresarea economică prin sprijinirea transformărilor verzi și 
digitale, precum și pe un accent reînnoit pe consolidarea multilateralismului și pe reformarea 
normelor comerțului mondial pentru a se asigura că acestea sunt echitabile și durabile. Dacă 
este necesar, Uniunea Europeană va adopta o poziție mai fermă în apărarea intereselor și 
valorilor sale, inclusiv prin intermediul unor noi instrumente. 

Comisia Europeană plasează durabilitatea în centrul noii sale strategii comerciale, 
sprijinind transformarea fundamentală a economiei sale pentru ca aceasta să devină neutră 
din punct de vedere climatic. Strategia include o serie de acțiuni principale care vizează 
consolidarea norme comerciale la nivel mondial și contribuția la redresarea economică a 
Uniunii Europene. 

Ca răspuns la provocările actuale, strategia acordă prioritate unei reforme majore a 
Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv angajamente globale privind comerțul și clima, 
noi norme pentru comerțul digital, norme consolidate pentru combaterea denaturărilor 
concurenței și restabilirea sistemului său de soluționare obligatorie a litigiilor. 

Noua strategie va consolida capacitatea comerțului de a sprijini tranziția digitală și cea 
climatică. În primul rând, contribuind la realizarea obiectivelor Pactului verde european. În al 
doilea rând, prin eliminarea barierelor comerciale nejustificate din economia digitală pentru 
a profita de beneficiile tehnologiilor digitale în comerț. Prin consolidarea alianțelor sale, cum 
ar fi parteneriatul transatlantic, împreună cu un accent mai puternic pe țările învecinate și 
Africa, Uniunea Europeană va fi mai în măsură să modeleze schimbările globale. 

În paralel, Uniunea Europeană va adopta o abordare mai strictă și mai fermă în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea respectării acordurilor sale comerciale, combaterea 
comerțului inechitabil și abordarea preocupărilor legate de sustenabilitate. Uniunea 
Europeană își intensifică eforturile pentru a se asigura că acordurile sale aduc beneficii 
negociate lucrătorilor, fermierilor și cetățenilor săi. 

Această strategie se bazează pe o consultare publică amplă și favorabilă incluziunii, 
care include peste 400 de contribuții din partea unei game largi de părți interesate, 
evenimente publice în aproape fiecare stat membru și o colaborare strânsă cu Parlamentul 
European, cu guvernele Uniunii Europene, cu întreprinderile, cu societatea civilă și cu publicul 
larg. 

3. Ajutoare de stat: Comisia aprobă un ajutor în valoare de 254 milioane EUR 
pentru sprijinirea reabilitării sistemului de termoficare din București  

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, 
planurile României de a sprijini modernizarea sistemului de termoficare al municipiului 
București. 

România a prezentat Comisiei planul de a acorda un ajutor public în valoare de 
aproximativ 254 de milioane EUR (1 208 miliarde RON) pentru reabilitarea rețelei de 
distribuție (în special a conductelor prin care apa caldă ajunge în principalele puncte de 
distribuție) a sistemului de termoficare din zona urbană București. Sprijinul preconizat va fi 
acordat sub forma unui grant direct finanțat din fondurile structurale ale UE gestionate de 
România. 
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Ca mărime, sistemul de termoficare din București este primul din UE și al doilea din 
lume, deservind 1,2 milioane de locuitori prin circa 940 km de conducte termice pentru 
sistemul de transport și 2 800 km de conducte pentru sistemul de distribuție. Reabilitarea 
sistemului de termoficare a municipiului București va consta în înlocuirea unor secțiuni ale 
principalelor conducte de transport al apei calde, reprezentând aproximativ 10 % din 
lungimea totală a rețelei. Această investiție va reduce pierderile de căldură și de apă, precum 
și alte tipuri de pierderi, generând costuri mai mici de întreținere a rețelei. Prin urmare, 
măsura va contribui la economii de energie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și de alți poluanți. 

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul 
concurenței, a declarat: „Această măsură de ajutor în valoare de 254 de milioane EUR, finanțată 
prin intermediul fondurilor structurale ale UE, va ajuta România să își atingă obiectivele în 
materie de eficiență energetică și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
de alți poluanți, fără a denatura în mod nejustificat concurența.” 

4. Un multilateralism reînnoit, potrivit pentru secolul 21: agenda UE  

La 17 februarie, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă o nouă strategie de 

consolidare a contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme. Comunicarea comună 

stabilește așteptările și ambițiile UE în ceea ce privește sistemul multilateral. Propunerea de 

astăzi sugerează utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune UE, inclusiv a sprijinului 

său politic, diplomatic și financiar amplu pentru a promova pacea și securitatea la nivel 

mondial, pentru a apăra drepturile omului și dreptul internațional și pentru a promova soluții 

multilaterale la provocările globale. 

Provocările secolului 21 impun o guvernanță multilaterală mai largă și o cooperare 

internațională bazată pe norme. UE a definit priorități strategice clare în domenii pe care nicio 

țară nu le poate gestiona singură: pacea și securitatea, drepturile omului și statul de drept, 

dezvoltarea durabilă, sănătatea publică sau clima. În prezent, UE trebuie să promoveze aceste 

priorități într-o manieră multilaterală printr-o abordare strategică pentru a asigura o lume 

mai sigură și o redresare globală durabilă și favorabilă incluziunii. 

UE va promova mecanisme de coordonare mai eficiente în ceea ce privește prioritățile 

comune și utilizarea mai eficientă a forței sale colective, bazându-se în special pe abordarea 

Echipei Europa. Capacitățile sale democratice și unice în materie de reglementare reprezintă 

atuuri care contribuie la construirea unei lumi mai bune, în timp ce structurile sale de 

securitate și apărare sprijină eforturile mondiale de susținere și de consolidare a păcii și a 

securității internaționale. 

5. Combaterea spălării banilor: Comisia îndeamnă Germania, Portugalia și 
România să transpună în mod corect cea de a 4-a Directivă privind combaterea 
spălării banilor  

Comisia a trimis la 18 februarie, scrisori de punere în întârziere Germaniei, 

Portugaliei și României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind 

combaterea spălării banilor (DCSB4). Termenul de transpunere a DCSB4 a fost 27 iunie 2017. 

În urma unei evaluări a măsurilor de transpunere notificate de aceste state membre, Comisia 

a concluzionat că mai multe dispoziții din directivă nu au fost transpuse corect în legislația 

națională. 

Comisia a decis că statele membre în cauză trebuie să abordeze aspecte fundamentale 

ale cadrului de combatere a spălării banilor, cum ar fi schimbul adecvat de informații cu 

unitățile de informații financiare (FIU), cerințele de precauție privind clientela și cooperarea 

adecvată între FIU-uri, sau transparența registrelor centrale ale beneficiarilor reali. Germania, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
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Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde în mod satisfăcător 

argumentelor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz 

motivat. 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia 

Europeană 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. 

 
6. Un nou regulament privind roamingul gratuit pentru persoanele care călătoresc 

în UE 
 

Comisia a propus un nou regulament privind roamingul, pentru a se asigura că 
cetățenii continuă să beneficieze de acesta, fără costuri suplimentare, atunci când călătoresc 
în UE. Într-un moment în care călătoriile neesențiale sunt descurajate, aceasta este o acțiune 
importantă pentru pregătirea unui viitor mai bun. Noul regulament va prelungi normele 
actuale, ce urmează să expire în 2022, pentru încă 10 ani. Acesta va asigura, de asemenea, 
servicii de roaming îmbunătățite pentru persoanele care călătoresc. De exemplu, 
consumatorii vor avea dreptul ca atunci când se află în străinătate, să beneficieze de aceeași 
calitate și viteză a conexiunii la rețeaua mobilă ca și în țara lor, dacă sunt disponibile rețele 
echivalente. Noile norme vor asigura, de asemenea, un acces eficient la serviciile de urgență, 
inclusiv prin sporirea gradului de informare în legătură cu modalitățile alternative de acces 
pentru persoanele cu handicap și vor îmbunătăți cunoștințele consumatorilor cu privire la 
posibilele costuri generate de utilizarea în roaming a serviciilor cu valoare adăugată. 

Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era 
digitală, a declarat: „Oriunde ne aflăm în Europa, putem să păstrăm legătura cu cei dragi, să 
avem discuții de afaceri sau să facem schimb de experiențe, atunci când călătorim, fără să ne 
îngrijorăm că vom plăti facturi exorbitante. Eliminarea tarifelor de roaming este un exemplu 
important al modului în care UE conectează milioane de cetățeni și le îmbunătățește viața. Noile 
norme nu numai că vor menține serviciile de roaming la prețurile naționale, dar le vor și 
îmbunătăți suplimentar.” 
 
Roaming la prețurile de pe piața națională 
 

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, jumătate dintre europenii care dețin un 
telefon mobil au călătorit în altă țară din UE în ultimii doi ani. Datorită actualului Regulament 
privind roamingul, tarifele de roaming ale UE au fost eliminate la 15 iunie 2017 și, de atunci, 
aproape 170 de milioane de cetățeni beneficiază de roaming gratuit și pot rămâne conectați 
când călătoresc în cadrul pieței unice. Utilizarea serviciilor de date în roaming a crescut de 17 
ori în vara anului 2019, comparativ cu vara dinaintea eliminării suprataxelor de roaming (vara 
anului 2016). Creșterea rapidă și masivă a traficului în roaming începând din iunie 2017 arată 
că eliminarea tarifelor de roaming a permis valorificarea cererii latente de servicii mobile a 
consumatorilor care călătoresc în cele 27 de state membre ale UE, precum și în Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia. Normele actuale expiră la 30 iunie 2022, iar condițiile de pe piața 
telecomunicațiilor mobile nu sunt încă favorabile unor servicii sustenabile de roaming la 
prețurile de pe piața națională, pentru toate întreprinderile și clienții care călătoresc în UE. 
Prin urmare, este important ca normele să fie prelungite. 
 
Aceeași calitate a serviciilor în țara de origine și în străinătate 
 

Conform celor mai recente date Eurobarometru, când au călătorit în altă țară din UE, 
33% dintre cetățeni declară că au avut o viteză mai scăzută a internetului mobil decât în țara 
lor de domiciliu, iar 28% că standardul de rețea era mai redus decât în țara lor de origine (de 
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exemplu 3G în loc de 4G). Noile norme au scopul garantării faptului că cetățenii și 
întreprinderile beneficiază de aceeași calitate a serviciilor ca în țara lor de origine. Aceasta 
înseamnă că, dacă abonamentul lor include viteze 4G și, din ce în ce mai frecvent, 5G, 
consumatorii nu ar trebui să aibă viteze mai scăzute în roaming, atunci când aceste rețele sunt 
disponibile. În ceea ce privește serviciile 5G, consumatorii vor trebui să fie informați că pot 
utiliza anumite aplicații și servicii în roaming. În plus, operatorii din țara vizitată ar trebui să 
ofere acces la toate tehnologiile și generațiile de rețea, în urma unei cereri rezonabile de acces 
cu ridicata pentru servicii de roaming. 
 
Accesul efectiv la serviciile de urgență în străinătate 
 

Propunerea de regulament urmărește să garanteze că, atunci când clienții utilizează 
servicii de roaming, aceștia au acces la serviciile de urgență și beneficiază de transmiterea 
informației de localizare a apelantului, în mod neîntrerupt și gratuit, inclusiv prin alte mijloace 
decât apelurile vocale, de exemplu SMS-uri sau aplicații pentru situații de urgență. În plus, 
persoanele care călătoresc ar trebui informate cu privire la modalitățile de contactare a 
serviciilor de urgență, inclusiv cele destinate persoanelor cu handicap, în țara UE pe care o 
vizitează. 
 
Prevenirea costurilor și a facturilor neașteptat de ridicate 
 

Pe durata roamingului, persoanele care călătoresc ar trebui să aibă posibilitatea de a 
apela cu încredere numerele de acces la servicii cu valoare adăugată, cum ar fi serviciile de 
asistență tehnică, serviciile de suport pentru clienți ale companiilor aeriene sau ale 
companiilor de asigurări sau chiar numerele de telefon gratuite, ce pot genera tarife 
neașteptate în roaming. Noile norme privind roamingul impun ca operatorii să le furnizeze 
consumatorilor suficiente informații cu privire la eventualele costuri suplimentare, generate 
de utilizarea în roaming a serviciilor cu valoare adăugată. 
 
Sustenabilitatea pentru operatori a serviciilor de roaming 
 

Noile norme vor asigura faptul că serviciile gratuite de roaming și avantajele sporite 
pentru consumatori sunt sustenabile din punctul de vedere al operatorilor. Normele prevăd 
reduceri suplimentare ale tarifelor de roaming cu ridicata, mai exact tarifele pe care 
operatorii le percep reciproc pentru utilizarea rețelei lor, atunci când clienții călătoresc în 
străinătate. Plafoanele tarifare între operatori sunt stabilite la un nivel care să le permită 
operatorilor să recupereze costul furnizării serviciilor de roaming. În același timp, acestea 
mențin stimulentele pentru investiții în rețele și evită denaturarea concurenței pe piețele 
naționale ale țărilor vizitate. 

7. Coronavirusul: Comitetul pentru securitate sanitară al UE convine asupra unei 
liste comune de teste antigenice rapide pentru COVID-19 

În data de 18 februarie, Comitetul pentru securitate sanitară al UE a convenit asupra 
unei liste comune de teste antigenice rapide pentru COVID-19, a unei selecții de teste 
antigenice rapide ale căror rezultate vor fi reciproc recunoscute de statele membre, precum 
și asupra unui set standardizat comun de date care să fie incluse în certificatele cu rezultatele 
testelor pentru COVID-19.  

Aceste trei elemente, convenite de statele membre și solicitate în Recomandarea 
Consiliului din 21 ianuarie cadru comun pentru utilizarea testelor antigenice rapide, vor fi 
reanalizate și actualizate în permanență. 

 Lista testelor publicată pe site-ul Comisiei Europene: 
•  Abbott Rapid Diagnostics, PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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•  AMEDA Labordiagnostik GmbH, AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag  

•  Becton Dickinson, BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2  
•  Beijing Lepu Medical Technology, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal 

Gold immunochromatography)  
•  BIOSYNEX SWISS SA, BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS  
•  CerTest Biotect S.L., CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST  
•  Hangzhou Clongene Biotech, Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit  
•  Healgen Scientific Limited, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)  
•  LumiraDX UK LTd, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test  
•  Nal von minden GmbH, NADAL COVID -19 Ag Test  
•  Quidel Corporation, Sofia 2 SARS Antigen FIA  
•  SD BIOSENSOR, Inc.; Roche, STANDARD F COVID-19 Ag FIA  
•  SD BIOSENSOR, Inc.; Roche, STANDARD Q COVID-19 Ag Test  
•  Siemens Healthineers, CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test  
•  Xiamen Boson Biotech Co, Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card  
•  Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) 
  
Comisia Europeană mai precizează că Centrul Comun de Cercetare actualizează în 

prezent baza sa de date cu dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro pentru COVID-19, 
cu scopul de a integra toate informațiile privind testele antigenice rapide care au fost colectate 
și aprobate de Comitetul pentru securitate sanitară. 
 

8. Construirea unui viitor rezilient la schimbările climatice – O nouă strategie a UE 
privind adaptarea la schimbările climatice 

 
La 24 februarie, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie a UE privind adaptarea 

la schimbările climatice, care definește calea de urmat pentru a face față consecințelor 

inevitabile ale schimbărilor climatice. De la valuri de căldură mortale și secete devastatoare la 

distrugerea pădurilor și la eroziunea litoralului ca urmare a creșterii nivelului mării, 

schimbările climatice își fac deja simțite efectele în Europa și în întreaga lume. 

Comisia Europeană a anunțat această nouă strategie, mai ambițioasă, a UE privind 

adaptarea la schimbările climatice în Comunicarea privind Pactul verde european, în urma 

unei evaluări a Strategiei Europa 2013, evaluare efectuată în 2018, și a unei consultări publice 

deschise care s-a derulat în perioada mai-august 2020. Propunerea privind Legea europeană 

a climei constituie baza pentru stabilirea unor obiective mai ambițioase și pentru 

consolidarea coerenței politicilor în materie de adaptare. Această propunere integrează în 

legislația UE obiectivul global în materie de adaptare prevăzut la articolul 7 din Acordul de la 

Paris și acțiunea din cadrul Obiectivului nr. 13 de dezvoltare durabilă. Propunerea îndeamnă 

UE și statele membre să facă în continuare progrese pentru a stimula capacitatea de adaptare, 

pentru a consolida reziliența și a reduce vulnerabilitatea față de schimbările climatice. Noua 

strategie de adaptare va contribui la transpunerea în realitate a acestor progrese. 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 

declarat: „Pandemia de COVID-19 ne-a reamintit cu fermitate că un nivel de pregătire insuficient 

poate avea consecințe dezastruoase. Nu există niciun vaccin împotriva crizei climatice, dar 

putem totuși să o combatem și să ne pregătim pentru efectele sale ineluctabile. Impactul 

schimbărilor climatice se resimte deja atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene. Noua 

strategie de adaptare la schimbările climatice ne permite să ne accelerăm și să ne aprofundăm 

pregătirile. Dacă ne pregătim încă de pe acum, putem să construim un viitor rezilient la 

schimbările climatice.” 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=COM:2018:738:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
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Pierderile economice cauzate de multiplicarea fenomenelor meteorologice extreme 

sunt în creștere. În UE, luând în calcul numai aceste pierderi, constatăm că ele depășesc deja, 

în medie, 12 miliarde EUR pe an. Schimbările climatice afectează nu numai economia, ci și 

sănătatea și bunăstarea europenilor, care suferă din ce în ce mai mult din cauza valurilor de 

căldură. La nivel mondial, catastrofa naturală cea mai letală din 2019 a fost valul de căldură 

din Europa, în urma căruia 2 500 de persoane și-au pierdut viața. 

Măsurile de adaptare trebuie să se bazeze pe date solide și pe instrumente de evaluare 

a riscurilor care să fie puse la dispoziția tuturor: de la familiile care cumpără, construiesc și 

renovează o locuință la întreprinderile din regiunile de coastă sau la fermierii care își planifică 

culturile. Pentru a realiza acest lucru, strategia propune acțiuni menite să deplaseze limitele 

cunoștințelor referitoare la adaptare astfel încât să putem colecta mai multe date, de mai 

bună calitate, asupra riscurilor și a pierderilor legate de climă, punându-le la dispoziția 

tuturor. Climate-ADAPT, platforma europeană pentru cunoștințe în materie de adaptare, 

care va fi consolidată și extinsă, se va adăuga un observator specific în domeniul sănătății 

pentru a se urmări, a se analiza și a se preveni cu mai multă acuratețe impactul schimbărilor 

climatice asupra sănătății. 

Comisia va continua să includă considerații privind reziliența la schimbările climatice 

în toate domeniile de politică relevante. Aceasta va sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare 

în continuare a strategiilor și a planurilor de adaptare, cu trei priorități transversale: 

integrarea adaptării în politica macrobugetară, găsirea unor soluții bazate pe natură în 

materie de adaptare și luarea unor măsuri de adaptare locale. 

 

9. UE urmează să instituie noi parteneriate europene și să investească aproape 10 
miliarde EUR pentru tranziția verde și digitală 

 
La 23 februarie, Comisia a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene între 

Uniunea Europeană, statele membre și/sau sectorul de profil. Obiectivul este de a accelera 
tranziția către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și 
digitală, precum și de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă și mai 
competitivă. 

UE va asigura finanțare de aproape 10 miliarde EUR, partenerii contribuind la rândul 
lor cu investiții de o valoare cel puțin echivalentă finanțării UE. Se estimează că prin corelarea 
contribuțiilor se vor mobiliza investiții suplimentare care să sprijine tranziția și că se vor crea 
efecte pozitive pe termen lung în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, mediul și 
societatea. 

Parteneriatele europene instituționalizate propuse au scopul de a îmbunătăți gradul 
de pregătire și răspunsul UE la bolile infecțioase, de a dezvolta aeronave eficiente cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru aviația curată, de a sprijini utilizarea materiilor prime 
biologice regenerabile în producția de energie, de a asigura poziția de lider a Europei în 
domeniul tehnologiilor și infrastructurilor digitale și de a asigura o mai mare competitivitate 
a transportului feroviar. 

Cele zece parteneriate, dintre care unele au la bază întreprinderi comune existente, 
sunt: 

➢ Sănătatea la nivel mondial, EDCTP3: parteneriatul va oferi noi soluții pentru 

reducerea incidenței bolilor infecțioase în Africa Subsahariană și va consolida 

capacitățile de cercetare pentru a gestiona cazurile de reapariție a bolilor 

infecțioase în Africa Subsahariană și în întreaga lume și a răspunde la acestea. 

Parteneriatul își propune ca până în 2030 să dezvolte și să implementeze cel puțin 

două noi tehnologii de combatere a bolilor infecțioase și să sprijine cel puțin 100 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry


18 

 

de institute de cercetare din 30 de țări să dezvolte tehnologii medicale 

suplimentare împotriva epidemiilor reapărute; 

➢ Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății: inițiativa va contribui la 
crearea unui ecosistem de cercetare și inovare în domeniul sănătății la nivelul UE 
care să faciliteze transpunerea cunoștințelor științifice în inovații concrete. Vor fi 
abordate aspectele legate de prevenire, diagnosticare, tratament și gestionarea 
bolilor. Inițiativa va contribui la atingerea obiectivelor Planului european de 
combatere a cancerului, ale noii Strategii industriale pentru Europa și 
ale Strategiei farmaceutice pentru Europa; 

➢ Tehnologii digitale esențiale: acestea cuprind componente electronice, 

proiectarea, fabricarea și integrarea lor în sisteme și software-ul care definește 

modul în care funcționează respectivele componente. Obiectivul general al 

parteneriatului este de a sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor 

economice și societale și Pactul verde european, precum și de a sprijini cercetarea 

și inovarea în vederea următoarei generații de microprocesoare. Alături 

de Declarația referitoare la o inițiativă europeană privind procesoarele și 

tehnologiile semiconductorilor, semnată de 20 state membre, de o viitoare alianță 

privind microelectronica și de un posibil nou proiect important de interes 

european comun care este dezbătut de statele membre și care are scopul de 

promova inovația radicală, acest nou parteneriat va contribui la stimularea 

competitivității și a suveranității tehnologice a Europei; 

➢ Bioeconomie circulară în Europa: parteneriatul va contribui în mod semnificativ 
la obiectivele climatice pentru 2030, deschizând calea către neutralitatea climatică 
până în 2050, și va spori sustenabilitatea și circularitatea sistemelor de producție 
și consum, în conformitate cu Pactul verde european. Scopul parteneriatului este 
dezvoltarea și extinderea aprovizionării durabile cu biomasă și transformarea 
acesteia în bioproduse, precum și de a sprijini implementarea bioinovării la nivel 
regional, cu implicarea activă a actorilor locali și în vederea revitalizării regiunilor 
rurale, costiere și periferice; 

➢ Hidrogen curat: parteneriatul va accelera dezvoltarea și implementarea unui lanț 

valoric european pentru tehnologii pe bază de hidrogen curat, contribuind la 

sisteme energetice durabile, decarbonizate și pe deplin integrate. Alături de 

Alianța pentru hidrogen, parteneriatul va contribui la realizarea obiectivelor 

Uniunii prezentate în Strategia UE pentru hidrogen: pentru o Europă neutră 

climatic. Accentul se va pune pe producția, distribuția și stocarea de hidrogen 

curat, precum și pe aprovizionarea sectoarelor dificil de decarbonizat, cum ar fi 

industriile grele; 

➢ Aviație curată: parteneriatul deschide calea către neutralitate climatică pentru 
sectorul aviației, prin accelerarea dezvoltării și implementării de soluții rezultate 
din cercetarea disruptivă și inovare. Scopul parteneriatului este dezvoltarea 
următoarei generații de aeronave extrem de eficiente și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, cu noi surse de energie, motoare și sisteme, îmbunătățind 
competitivitatea și ocuparea forței de muncă în sectorul aviației, ceea ce va fi 
deosebit de important pentru redresare. 

➢ Sistemul feroviar al Europei: parteneriatul va accelera dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor inovatoare, în special a celor digitale și automatizate, 
pentru a obține transformarea radicală a sistemului feroviar și pentru a îndeplini 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/member-states-join-forces-european-initiative-processors-and-semiconductor-technologies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1259
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obiectivele Pactului verde european. Prin contribuția la îmbunătățirea 
competitivității, parteneriatul va sprijini poziția de lider tehnologic a Europei în 
sectorul feroviar; 

➢ Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic 
european 3: scopul inițiativei este accelerarea transformării tehnologice a 
managementului traficului aerian în Europa, aliniindu-l la era digitală, 
transformarea spațiului aerian european în cel mai eficient și mai ecologic spațiu 
european din lume și sprijinirea competitivității și a redresării sectorului aviației 
din Europa în urma crizei provocate de coronavirus; 

➢ Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic 
european 3: scopul inițiativei este accelerarea transformării tehnologice a 
managementului traficului aerian în Europa, aliniindu-l la era digitală, 
transformarea spațiului aerian european în cel mai eficient și mai ecologic spațiu 
european din lume și sprijinirea competitivității și a redresării sectorului aviației 
din Europa în urma crizei provocate de coronavirus; 

➢ Rețele și servicii inteligente: parteneriatul va sprijini suveranitatea tehnologică 
pentru rețelele și serviciile inteligente, în conformitate cu noua strategie 
industrială pentru Europa, cu noua Strategie de securitate cibernetică a UE și 
cu setul de instrumente pentru rețelele 5G. Scopul parteneriatului este de a 
contribui la soluționarea provocărilor societale și de a favoriza tranziția digitală și 
verde, precum și de a sprijini tehnologiile care vor contribui la redresarea 
economică. De asemenea, parteneriatul va permite actorilor europeni să dezvolte 
capacitățile tehnologice pentru sistemele 6G ca bază pentru viitoarele servicii 
digitale în perspectiva anului 2030; 

➢ Metrologie: parteneriatul urmărește să accelereze poziția de lider mondial a 
Europei în cercetarea metrologică, creând rețele europene autonome în domeniul 
metrologiei, menite să sprijine și să stimuleze noi produse inovatoare, să răspundă 
provocărilor societale și să favorizeze elaborarea și punerea în aplicare eficace a 
reglementărilor și a standardelor care stau la baza politicilor publice. 

Parteneriatele europene sunt abordări prevăzute de Orizont Europa, noul program al 

UE pentru cercetare și inovare (2021-2027). Scopul parteneriatelor este îmbunătățirea și 

accelerarea dezvoltării și adoptării de noi soluții inovatoare în diferite sectoare, prin 

mobilizarea resurselor publice și private. Parteneriatele vor contribui, de asemenea, la 

obiectivele Pactului verde european și vor consolida Spațiul european de cercetare. 

Parteneriatele sunt deschise unei game largi de parteneri publici și privați, cum ar fi sectoarele 

de profil, universitățile, organizațiile de cercetare, organismele cu misiune de serviciu public 

de la nivel local, regional, național sau internațional și organizațiile societății civile, inclusiv 

fundațiile și ONG-urile. 

Propunerea de regulament, actul de bază unic, de stabilire a nouă întreprinderi comune 

în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) va fi 

adoptată de Consiliul Uniunii Europene, în urma consultării Parlamentului European și a 

Comitetului Economic și Social European. Propunerea separată privind parteneriatul în 

domeniul metrologiei în temeiul articolului 185 din TFUE va fi adoptată printr-o decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului, în urma consultării Comitetului Economic și Social 

European. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1749
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10. Consiliul European pentru Cercetare urmează să lanseze primele cereri de 
propuneri din programul-cadru Orizont Europa 

 
La 22 februarie, Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 

al Consiliului European pentru Cercetare. Este primul program de lucru din noul program-
cadru european pentru cercetare și inovare Orizont Europa, aferent perioadei 2021-2027. 
Include trei cereri principale de propuneri pentru acțiuni de cercetare de frontieră în cuantum 
total de 1,9 miliarde EUR. Consiliul European pentru Cercetare (CEC) oferă granturi 
cercetătorilor de vârf de pretutindeni din lume care sunt gata să vină sau să rămână în Europa 
pentru a-și duce mai departe descoperirile științifice și tehnologice revoluționare care pot sta 
în viitor la baza unor noi industrii, piețe și inovații sociale. 

Consiliul European pentru Cercetare acordă granturi prin intermediul unor concursuri 
deschise unor proiecte conduse de cercetători debutanți și consacrați. Unicul criteriu de 
selecție este excelența științifică, iar scopul este de a atrage cercetători de vârf de pretutindeni 
din lume să vină și să rămână în Europa. Până acum, Consiliul European pentru Cercetare a 
finanțat peste 9 500 de cercetători de top aflați în diverse etape ale carierei și peste 70 000 de 
postdoctoranzi, doctoranzi și alte persoane care lucrează în echipele lor de cercetare. Un 
studiu independent din 2020 a arătat că aproximativ 80 % dintre proiectele finanțate 
reprezintă inovații sau progrese științifice majore în domeniul științei, ceea ce demonstrează 
calitatea excepțională a acestui tip de cercetare finanțată de UE. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 

spus: „Mă bucur foarte mult că am adoptat astăzi programul de lucru al Consiliului European 

pentru Cercetare. Pasul acesta important deschide calea către lansarea de cereri de propuneri 

care să sprijine cercetătorii de vârf și echipele lor să se dedice cercetării de frontieră în diferite 

etape ale carierelor lor. Prima cerere de propuneri îi va ajuta pe tinerii cercetători din toată 

Europa care pun bazele propriei echipe sau propriului program de cercetare independent. Ei 

sunt viitorul cercetării europene.” 
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