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I. CONSILIUL UE 

 

1. Declarația Înaltului Reprezentant, în numele UE, referitoare la alinierea 
anumitor țări terțe în ceea ce privește măsurile restrictive împotriva 
Belarusului (Afaceri externe şi relaţii internaţionale - 24 martie 2021) 

 
La 25 februarie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/353 a Consiliulu de 

modificare a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului. 

Decizia Consiliului prelungește măsurile restrictive împotriva Belarusului pentru o perioadă 

de un an, până la 28 februarie 2022. 

Republica Macedonia de Nord, Muntenegrul și Albania (Republica Macedonia de Nord, 

Muntenegrul și Albania continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere), țări 

candidate, și Islanda, Liechtensteinul și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic 

European, se aliniază acestei decizii a Consiliului. 

Ele se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu această decizie a Consiliului. 

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută. 

 

2. Principalele mesaje de la summitul social tripartit (Ocuparea forţei de muncă, 
afaceri sociale, Planul de redresare al UE - 24 martie 2021) 

Liderii UE și partenerii sociali s-au întâlnit, prin videoconferință, la summitul social tripartit 
pentru a discuta pe marginea întrebării „Cum se poate realiza o redresare echitabilă și 
durabilă?” Participanții la summit au intervenit pe următoarele trei teme: 

 gestionarea crizei sanitare, economice și sociale, în paralel cu menținerea măsurilor 
de urgență; 

 contribuția partenerilor sociali, la nivelul UE și la nivelul statelor membre, la 
redresarea economică și socială; 

 pregătirea summitului social de la Porto. 

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a menționat următoarele: „În condițiile 
în care menținem măsuri de urgență vitale pentru lucrători și întreprinderi, trebuie totodată să 
ne pregătim pentru viitor. Pachetul masiv de măsuri de redresare aprobat în luna iulie a anului 
trecut va fi esențial pentru impulsionarea ambițiilor noastre în domeniul climei și al 
digitalizării. Contribuția partenerilor sociali în cadrul dialogului social va fi esențială pentru 
punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare. La summitul social de la Porto, vom 
plasa Europa socială în prim-planul agendei noastre politice. Dorim o creștere durabilă, care 
să fie măsurată ținând cont și de alți factori în afara PIB-ului. Dorim o Europă prosperă, care 
să ne protejeze mediul, să investească în competențe, precum și să inoveze și să amelioreze 
bunăstarea.” 
 
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat următoarele: „Odată cu 
redresarea în urma acestei crize profunde, trebuie să ne concentrăm asupra creării de noi 
locuri de muncă de calitate și a înzestrării oamenilor cu competențele necesare. Pentru a 
realiza acest lucru, cred cu tărie în importanța dialogului social, care este un pilon central al 
economiei noastre sociale de piață. Summitul social de la Porto, organizat de președinția 
portugheză, va reprezenta o oportunitate pentru toți, pentru sindicate și angajatori, dar și 
pentru societatea civilă și instituții, de a ne reînnoi angajamentul comun privind Europa 
socială pe care dorim să o construim.” 
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Din partea președinției prin rotație a Consiliului UE, prim-ministrul Portugaliei, António 
Costa, a adăugat: „Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale 
constituie un răspuns crucial la criza actuală, dar și un răspuns la preocupările cetățenilor 
noștri. Nu putem întoarce spatele celor care suferă cel mai mult în această criză, însă trebuie 
totodată să considerăm acest plan de acțiune drept un instrument pentru viitor, corelându-l 
cu agenda noastră strategică pentru o redresare socială și economică propulsată de tranziția 
climatică și cea digitală. Este esențial ca factorii de decizie politică, partenerii sociali, 
societatea civilă și cetățenii să conlucreze pentru a impulsiona redresarea. Tocmai pentru a 
promova acest mix de eforturi și de angajamente, președinția portugheză organizează un 
summit social, care va avea loc la Porto în luna mai.” 
 
Secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor (CES), Luca Visentini, a 
menționat următoarele: „Europa are nevoie de o redresare echitabilă și durabilă în urma 
pandemiei, cu o tranziție justă din punct de vedere social către o economie verde și digitală. 
Acest lucru necesită o strategie industrială solidă pentru crearea de locuri de muncă de 
calitate, precum și sprijinirea de către UE și statele membre a Planului de acțiune privind 
Pilonul european al drepturilor sociale și un angajament al UE și al statelor membre pentru o 
Europă mai echitabilă și cu mai puține inegalități, asumat în cadrul summitului UE de la Porto. 
Trebuie să se ajungă rapid la un acord asupra unei noi legislații privind salariile minime, 
transparența salarială, lucrul pe platforme online, precum și obligația de diligență. Statele 
membre trebuie să valorifice pe deplin sprijinul UE pentru a prelungi protecția locurilor de 
muncă și a salariilor până la încheierea redresării și pentru a o extinde pentru a include toți 
lucrătorii. UE trebuie să garanteze că cheltuielile pentru redresare nu vor duce la austeritate. 
Jumătate din fondurile SURE ale UE pentru protejarea locurilor de muncă și a salariilor sunt 
neutilizate. Dacă statele membre nu utilizează împrumuturile din cadrul fondurilor de 
redresare ale UE, investițiile vor fi reduse cu 40%. Ar fi o ocazie irosită de a «reconstrui mai 
bine».” 
 
Președintele BUSINESSEUROPE, Pierre Gattaz, care reprezintă angajatorii 
(BUSINESSEUROPE, SGI Europe, UEAPME), a menționat următoarele: „Europa se confruntă 
cu cea mai mare provocare economică de la Al Doilea Război Mondial. Factorii de decizie 
europeni se concentrează pe limitarea circulației virusului, pe măsuri de sprijin imediate 
pentru întreprinderile și lucrătorii afectați de restricțiile instituite și pe accelerarea 
programelor de vaccinare. Sprijinul financiar acordat de UE a fost esențial în ultimul an pentru 
a face față crizei. Acesta este în continuare necesar pentru a evita insolvența întreprinderilor 
viabile și este deosebit de important pentru IMM-urile care au înregistrat o creștere a datoriei 
din cauza restricțiilor legate de COVID-19. Mecanismul de redresare și reziliență va fi esențial 
pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă în viitor. Este esențial să se utilizeze 
optim fondurile de redresare ale UE pentru a fi investite în mod eficace și eficient, prin 
atragerea de investiții private și prin dezvoltarea infrastructurilor fizice și sociale necesare. În 
plus, trebuie să se acorde o atenție sporită părții nefinanciare a Planului de redresare al UE. 
Reglementarea simplificată este o modalitate necostisitoare de sprijinire a redresării și de 
îmbunătățire a competitivității. Întreprinderile nu pot absorbi sarcina de reglementare 
suplimentară pe lângă criză.” 
 
Punctele de vedere menționate în acest text aparțin persoanei/organizației în cauză și 
nu constituie în ansamblu punctul de vedere al Consiliului sau al Consiliului European. 
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II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei privind poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abordare a 
diseminării conținutului online cu caracter terorist 

Obiectul propunerii Comisiei Europene a fost acela de a sublinia utilizarea abuzivă a 
internetului ce prezintă scopul ademenirii, recrutării și pregătirii în activitatea teroristă. 
Propunerea Comisiei a fost de a institui un cadru juridic armonizat prin care să se prevină 
utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu 
caracter terorist și să se garanteze buna funcționare a pieței unice digitale. Regulamentul 
propus conține o serie de măsuri de salvgardare menite să asigure respectarea deplină a 
drepturilor considerate fundamentale într-o societate democratică, precum libertatea de 
exprimare și de informare. Obligațiile statelor membre prevăzute în propunerea de 
regulament vor contribui la realizarea acestor obiective.  

Poziția Consiliului a subliniat diferențe importante între propunerea Comisiei și textul 
convenit la nivel politic. Au fost clarificate următoarele lucruri:  

 materialele diseminate în scopuri educaționale, jurnalistice, artistice sau de cercetare 
ori în scopul prevenirii sau combaterii terorismului nu trebuie considerate conținut 
cu caracter terorist 

 regulamentul nu aduce atingere Directivei privind comerțul electronic și nici 
Directivei serviciilor mass-media audiovizuale 

 regulamentul se aplică doar furnizorilor de servicii de găzduire care diseminează 
informații către public 

 chiar dacă toate statele membre au dreptul de a emite ordine de eliminare adresate 
oricărui furnizor de servicii de găzduire, indiferent de locul său de stabilire, se 
introduce un nou articol privind procedurile aplicabile în cazul ordinelor de eliminare 
transfrontaliere (articolul 4), care îi permite autorității competente din statul 
membru „gazdă” să examineze un ordin de eliminare pentru a stabili dacă acesta 
conține sau nu încălcări evidente sau grave ale drepturilor fundamentale sau ale 
regulamentului 

 articolul privind sancțiunile include posibilitatea explicită ca statele membre să 
decidă dacă impun sau nu sancțiuni în cazuri individuale 

 statele membre trebuie să desemneze autoritățile competente în conformitate cu 
cerințele regulamentului 

Acordul politic la care s-a ajuns menține principalele obiective ale propunerii Comisiei. 
Comisia Europeană a acceptat poziția adoptată de Consiliu.  
 

2. Comunicare a Comisiei privind poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea 
Fondului european de apărare 

Obiectul propunerii Comisiei Europene l-a constituit schimbarea în mod dramatic a 
ultimului deceniu, situația fiind instabilă. Apărarea europeană și industria de apărare 
europeană se confruntă cu importante ineficiențe ale pieței în legătură cu neexploatarea 
economiilor de scară și cu suprapunerea resurselor la nivel național. Lipsa de cooperare 
dintre statele membre afectează și mai mult capacitatea industriei de apărare a UE de a 
susține capacitățile industriale și tehnologice necesare pentru păstrarea autonomiei 
strategice a UE și de a-și satisface actualele și viitoarele necesități în materie de apărare și de 
securitate. Obiectivul fondului European de apărare ste aceka de a genera programe de 
cooperare care nu ar fi posibile fără contribuția UE.  
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Poziția Consiliului reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. Printre modificările 
cele mai importante introduse în comparație cu propunerea Comisiei se numără 
următoarele: 
 pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021- 2027 

se ridică la 7 953 000 000 EUR în prețuri curente 
 programele anuale de lucru ale FED și deciziile de atribuire atât pentru acțiunile de 

cercetare, cât și pentru cele de dezvoltare, se adoptă sub forma unor acte de punere în 
aplicare cu utilizarea procedurii de examinare, prin care proiectul de act de punere în 
aplicare nu poate fi adoptat în cazul în care nu se emite niciun aviz 

 acțiunile de dezvoltare a armelor letale autonome fără posibilitatea unui control 
uman semnificativ asupra deciziilor de selecție și de implicare atunci RO 3 RO când se 
efectuează atacuri împotriva oamenilor nu sunt eligibile pentru sprijin din partea 
fondului 

 în ceea ce privește tehnologia disruptivă, cel puțin 4 % și până la 8 % din pachetul 
financiar se alocă cererilor de propuneri sau finanțărilor acordate pentru sprijinirea 
tehnologiilor disruptive pentru apărare, marcând astfel o creștere a plafonului de 5 % 
propus inițial de Comisia Europeană 

 excluderea rezultatelor care fac obiectul unui control sau al unor restricții din partea 
unei țări terțe neasociate sau a unei entități dintr-o țară terță neasociată și notificarea 
ex ante către Comisie sunt obligatorii, limitând astfel marja de apreciere a Comisiei în 
aplicarea acestor condiții de la caz la caz 

 comisia a declarat că intenționează să ofere solicitanților orientări privind etica în 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării, precum și experților independenți 
însărcinați cu evaluări etice și evaluări ale propunerilor. 

Comisia consideră că acordul la care s-a ajuns păstrează obiectivele propunerii inițiale a 
Comisiei și accept poziția adoptată de Consiliu.  
 

3. Comunicare a Comisiei privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 

Scopul prezentei propuneri este să instituie un instrument de cheltuieli vizând 
valorificarea la maximum a beneficiilor transformării digitale pentru cetățenii, 
întreprinderile și administrațiile publice din UE, și anume prin consolidarea capacităților 
digitale ale UE în cinci domenii principale (așa-numitele „obiective specifice”): calculul de 
înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și încrederea, competențele 
digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacității digitale și 
interoperabilitatea. Europa digitală este un program de investiții axat pe consolidarea 
capacităților digitale strategice ale UE și pe facilitarea implementării pe scară largă a 
tehnologiilor digitale, în vederea utilizării lor de către cetățenii și întreprinderile din Europa. 
Acest program ia în calcul prioritățile-cheie ale Uniunii, în special tranziția verde și cea 
digitală, precum și reziliența pieței unice. Programul se va concentra pe domeniile în care 
niciun stat membru nu poate atinge, de unul singur, nivelul necesar pentru succesul digital. 
De asemenea, se va pune accentul pe domeniile în care cheltuielile publice au cel mai mare 
impact. Pachetul financiar global convenit este de 7,59 miliarde EUR (în prețuri curente). 

Poziția Consiliului reflectă pe deplin acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. 
Printre modificările cele mai importante introduse în comparație cu propunerea Comisiei se 
numără următoarele: – Protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Un considerent care 
face trimitere la regimul general de condiționalitate pentru protejarea bugetului Uniunii 
împotriva încălcărilor principiilor statului de drept care afectează buna sa gestiune 
financiară sau protecția intereselor financiare ale Uniunii a fost aliniat la textul convenit al 
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mecanismului. Comisia Europeană a sprijinit această aliniere. Alinierea programului Europa 
digitală la durata CFM 2021-2027.  

Comisia Europeană a sprijinit obiectivul ce viza asigurarea continuității în cazul 
apariției unor întârzieri în tranziția către viitorul cadru financiar multianual, fără a 
interpreta dispozițiile convenite ca prescriind o prelungire automată a programului. 

Au fost adăugate dispoziții privind retroactivitatea pentru a asigura continuitatea 
sprijinului adus acțiunilor existente, sprijinite în prezent în cadrul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei și al soluțiilor de interoperabilitate pentru administrațiile publice, 
întreprinderi și cetățeni (ISA2), precum și pentru a permite punerea lor în aplicare de la 
începutul CFM 2021-2027. Comisia a sprijinit acest demers.  

 Obiectivul global privind cheltuielile legate de climă a fost actualizat pentru a ajunge 
la 30 % din cheltuieli pentru întregul CFM (inițial era de 25 %). Obiectivul privind 
biodiversitatea. Conținutul considerentului standard privind biodiversitatea, și anume 
contribuția la obiectivul privind cheltuielile în materie de biodiversitate, a fost adăugat în 
considerentul care prevede un obiectiv climatic. Comisia a fost de acord cu actualizarea 
obiectivului climatic și cu adăugarea obiectivului privind biodiversitatea.  

  Repartizarea bugetului între obiectivele specifice și pachetul financiar pentru 
„Interoperabilitate”. Sumele alocate obiectivelor specifice au fost reduse proporțional, 
reflectând ponderea și echilibrul propunerii inițiale (reducere lineară/proporțională pentru 
toate obiectivele specifice), protejând totodată pachetul financiar pentru interoperabilitate. 
Comisia a sprijinit menținerea ponderii și a echilibrului propunerii inițiale.  

  Alinierea orizontală a dispozițiilor referitoare la transferarea înapoi a fondurilor 
neutilizate, transferate anterior către programul Europa digitală din resursele care RO 2 RO 
fac obiectul gestiunii partajate. Au fost introduse dispoziții referitoare la transferarea înapoi 
a fondurilor neutilizate, transferate anterior către programul Europa digitală din resursele 
care fac obiectul gestiunii partajate, în concordanță cu abordarea adoptată pentru programul 
Orizont Europa. La 8 martie 2019, Comisia a făcut o declarație prin care și-a exprimat 
obiecțiile față de acord în ceea ce privește dispozițiile referitoare la transferul de fonduri 
[articolul 9 alineatul (5)] și la cofinanțare.  

Toate părțile au convenit ca programele de lucru să fie adoptate sub forma unor acte 
de punere în aplicare, utilizându-se procedura de examinare (comitologie). 

Au fost aduse clarificări suplimentare cu privire la punerea în aplicare a acțiunilor din 
cadrul obiectivului specific nr. 3, Securitatea cibernetică și încrederea, acest obiectiv specific 
urmând a fi pus în aplicare în principal prin intermediul Centrului de competențe european 
industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și al Rețelei de 
competențe în materie de securitate cibernetică (CCCN), care fac, în prezent, obiectul unei 
propuneri. 

Asocierea parțială a țărilor terțe la program, la nivelul anumitor obiective specifice, a 
fost făcută posibilă în mod explicit.  

Dispozițiile referitoare la marca de excelență au fost aliniate la dispozițiile 
echivalente din cadrul programului Orizont Europa, respectându-se totodată caracteristicile 
specifice ale celor două programe. Domeniul de aplicare al mărcii de excelență din cadrul 
programului Europa digitală a fost modificat pentru a exclude trimiterile la programe ale 
căror temeiuri juridice nu permit, printre criteriile lor de atribuire, să se întemeieze pe 
respectiva marcă de excelență. 

Acordul la care s-a ajuns păstrează obiectivele propunerii inițiale a Comisiei, 
menținând nivelul de ambiție și permițând o flexibilitate suficientă pentru punerea în 
aplicare a noilor norme.  

Comisia Europeană sprijină rezultatele negocierilor interinstituționale și acceptă, 
prin urmare, poziția adoptată de Consiliu. 
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4. Raport al Comisiei privind statisticile pe termen scurt, în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului 

Statisticile europene de întreprindere pe termen scurt (STS) oferă un set cuprinzător de 
indicatori care vizează, printre altele, producția, cifra de afaceri, prețurile de producție, 
numărul persoanelor angajate, orele lucrate și salariile brute. Acești indicatori STS se 
încadrează în patru domenii economice majore: industria, construcțiile, comerțul cu 
amănuntul și serviciile (cu excepția serviciilor financiare și publice). 

Cei mai importanți utilizatori de statistici pe termen scurt sunt Banca Centrală Europeană și 
băncile centrale naționale, însă datele au, de asemenea, o importanță deosebită pentru 
Comisia Europeană, guvernele naționale, institutele de cercetare, precum și pentru 
întreprinderi și organizațiile de întreprinderi. În plus, statisticile pe termen scurt au o 
contribuție esențială în alte domenii statistice, precum conturile naționale. 

Pentru a asigura relevanța statisticilor pe termen scurt pentru utilizatorii lor și pentru a 
îmbunătăți în continuare calitatea datelor, Eurostat a întreprins o serie de inițiative de la 
raportul anterior privind statisticile pe termen scurt, care a fost adoptat în august 2017. 

În prima jumătate a anului 2020, pandemia de COVID-19 a cauzat provocări importante 
pentru statisticile pe termen scurt. Ca urmare a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor 
și a altor măsuri, deseori întreprinderile nu au putut fi contactate în scopul colectării de 
date. Scăderile și creșterile fără precedent ale activităților economice au făcut ca estimările 
să fie mai dificile. Prelungirea termenelor de raportare fiscală și alte măsuri similare menite 
să reducă sarcina de răspuns a întreprinderilor au redus disponibilitatea datelor 
administrative pentru statistici. Cu scopul de a sprijini autoritățile statistice naționale, 
Eurostat a organizat o reuniune online pentru a dezbate problemele și soluțiile și pentru a 
oferi orientări metodologice cu privire la aspecte precum estimările și abordarea datelor 
lipsă. În pofida dificultăților, publicarea datelor pe termen scurt nu a fost perturbată în mod 
semnificativ și toate termenele de publicare au fost respectate. 

În pofida definițiilor uniforme, nu este obligatoriu ca abordările în materie de elaborare a 
datelor statistice să fie identice în toate statele membre. Conform principiului subsidiarității 
și pentru a ține seama de diferențele naționale, de exemplu, în ceea ce privește 
dimensiunea, structura economică și disponibilitatea datelor administrative, Regulamentul 
STS oferă statelor membre libertatea de a decide cu privire la cele mai eficiente și mai 
eficace metode de colectare și de prelucrare a datelor. 
Statisticile pe termen scurt se numără printre primele date oficiale care oferă o indicație a 
evoluțiilor economice celor mai recente. 

În cazul statisticilor pe termen scurt, Eurostat publică anual 48 de comunicate de presă, și 
anume, comunicate de presă lunare pentru patru indicatori principali (producția 
industrială, prețurile producției industriale, producția în sectorul construcțiilor și volumul 
comerțului cu amănuntul). În ultimii ani, toate comunicatele de presă au fost publicate 
conform calendarului. Toate datele statistice europene pe termen scurt sunt accesibile pe 
site-ul internet al Eurostat, accesul la aceste date fiind gratuit. Metadatele pentru agregatele 
UE, precum și metadatele naționale referitoare la diferiți indicatori statistici pe termen 
scurt au fost completate recent cu indicatori de calitate și de performanță și pot fi accesate 
inclusiv prin intermediul secțiunii dedicate. Articole concise cu privire la toți indicatorii 
statistici pe termen scurt, precum și numeroase articole de fond metodologice sunt 
publicate în Statistics Explained (Statistici explicate), o platformă online de tip wiki. 

S-a dovedit a fi foarte dificil să se evalueze costurile (suportate de sistemele statistice 
pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor) și sarcina de răspuns (suportată de 
întreprinderile care furnizează datele) implicate de statisticile pe termen scurt. În 
conformitate cu principiul subsidiarității, institutele de statistică aplică diferite metode 
pentru colectarea și producerea de date. De exemplu, sursele de date variază: unele țări 
utilizează date din anchete, altele se bazează pe surse administrative secundare, iar altele 
chiar combină datele din anchete cu datele administrative. În plus, atunci când se evaluează 
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costurile și sarcina de răspuns aferente statisticilor pe termen scurt, trebuie luate în 
considerare și beneficiile, întrucât aceste date oferă o contribuție importantă pentru alte 
statistici (în special pentru conturile naționale). 

În cursul ultimilor 20 de ani, ponderea serviciilor comerciale (cu excepția serviciilor 
bancare și de asigurări) a crescut de la 43,0 % la 47,6 %14. Pentru a reprezenta în mod 
adecvat această importanță sporită a sectorului serviciilor în statisticile pe termen scurt, 
Eurostat, în cooperare cu statele membre și după o consultare aprofundată a utilizatorilor-
cheie, a pregătit o propunere de extindere și îmbunătățire cuprinzătoare a bazei legislative 
pentru statisticile pe termen scurt, cu scopul de a asigura o mai bună acoperire a 
sectoarelor serviciilor.  

 Noile cerințe privind statisticile de întreprindere pe termen scurt fac obiectul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 și al Regulamentului de punere în aplicare aferent (UE) 
2020/1197 al Comisiei15.  În special, conform Regulamentului (UE) 2019/2152, un 
indicator de producție (volum) pentru sectoarele serviciilor (exclusiv serviciile financiare și 
publice) va fi inclus, începând cu ianuarie 2021, în setul de indicatori statistici pe termen 
scurt. Sfera de cuprindere a sectoarelor serviciilor vizate de diferiți indicatori statistici pe 
termen scurt va fi, de asemenea, extinsă.  

Noul indicator al producției de servicii (indicator of services production - ISP) va avea o 
perioadă de referință lunară și va trebui să fie disponibil 60 de zile după perioada de 
referință. Pe lângă acoperirea îmbunătățită a sectoarelor serviciilor, statisticile pe termen 
scurt vor fi raționalizate și mai armonizate în mai multe alte privințe, de exemplu, cu privire 
la termenele de transmitere, utilizarea unităților statistice și definirea claselor de mărime 
ale țărilor.  

Toate modificările se vor aplica începând cu perioada de referință ianuarie 2021 sau cu 
primul trimestru al anului 2021.  

Modificările vor garanta faptul că statisticile pe termen scurt continuă să își îndeplinească 
misiunea de a măsura în mod corect și adecvat evoluția ciclului de afaceri într-un mediu 
economic aflat în rapidă schimbare.  

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/2152, Regulamentul STS va fi 
abrogat cu efect de la 1 ianuarie 2024. 

 

III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Comisia propune o adeverință electronică verde 

 
La 17 martie, Comisia Europeană a propus crearea unei adeverințe electronice verzi pentru 
a facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în interiorul UE în timpul pandemiei de 
COVID-19. Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat 
împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul 
SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19. 

Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în format digital sau pe suport de hârtie, și vor 
include un cod QR care să le garanteze securitatea și autenticitatea. Comisia va institui un 
portal pentru a se asigura că toate adeverințele pot fi controlate în întreaga UE și va sprijini 
statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a 
adeverințelor. Statele membre au în continuare responsabilitatea de a decide ce restricții în 
materie de sănătate publică pot fi eliminate pentru călători, dar vor trebui să aplice aceste 
derogări în același mod și călătorilor care dețin o adeverință electronică verde. 

Elementele-cheie ale regulamentului propus astăzi de Comisie sunt următoarele: 

Adeverințe accesibile și sigure pentru toți cetățenii UE: 
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 Adeverința electronică verde va acoperi trei tipuri de adeverințe – adeverințele 
de vaccinare, adeverințele privind testarea pentru SARS-CoV-2 (prin teste RT-PCR 
sau teste antigenice rapide) și adeverințele pentru persoanele care s-au vindecat de 
COVID-19. 

 Adeverințele vor fi eliberate în format digital sau pe suport de hârtie. Ambele 
vor avea un cod QR care va conține informații esențiale necesare, precum și o 
semnătură digitală care să ateste autenticitatea adeverinței. 

 Comisia va institui un portal și va sprijini statele membre să dezvolte programe 
informatice pe care autoritățile să le poată utiliza pentru a verifica toate semnăturile 
de pe adeverințe în întreaga UE. Datele cu caracter personal ale deținătorilor de 
adeverințe nu sunt transmise către portal și nu sunt păstrate de statul membru care 
efectuează verificarea. 

 Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în limba sau limbile oficiale ale statului 
membru emitent, precum și în limba engleză. 

 

Nediscriminare: 

 Toți cetățenii – fie că au fost sau nu vaccinați – ar trebui să beneficieze de o 
adeverință electronică verde atunci când călătoresc în UE. Pentru a preveni 
discriminarea persoanelor care nu sunt vaccinate, Comisia propune crearea nu numai 
a unei adeverințe de vaccinare interoperabile, ci și a unor adeverințe de testare pentru 
COVID-19 și a unor adeverințe pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19. 

 Același drept pentru călătorii care dețin o adeverință electronică verde – în cazul 
în care acceptă dovada vaccinării pentru a renunța la anumite restricții în materie de 
sănătate publică precum testarea sau carantina, statele membre ar trebui să accepte, 
în aceleași condiții, și adeverințele de vaccinare eliberate în cadrul sistemului de 
adeverințe electronice verzi. Această obligație s-ar limita la vaccinurile care au primit 
o autorizație de introducere pe piața UE, dar statele membre pot decide să accepte și 
alte vaccinuri. 

 Notificarea altor măsuri – în cazul în care un stat membru continuă să le solicite 
deținătorilor unei adeverințe electronice verzi să stea în carantină sau să efectueze un 
test, statul respectiv trebuie să notifice Comisia și toate celelalte state membre și să își 
argumenteze decizia de a fi luat astfel de măsuri. 

Numai informații esențiale și date cu caracter personal securizate: 

 Adeverințele vor include un set limitat de informații, cum ar fi numele, data 
nașterii, data eliberării, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un 
identificator unic al adeverinței. Aceste date pot fi verificate numai pentru a confirma 
și a verifica autenticitatea și valabilitatea adeverințelor. 

Adeverințele electronice verzi vor fi valabile în toate statele membre ale UE, iar 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția vor putea recurge la ele. Adeverințele electronice 
verzi ar trebui să fie eliberate pentru cetățenii UE și membrii de familie ai acestora, 
indiferent de naționalitatea lor. Aceste adeverințe ar trebui să li se elibereze și 
resortisanților țărilor terțe care își au reședința în UE și vizitatorilor care au dreptul de a 
călători în alte state membre. 

Sistemul de adeverințe electronice verzi este o măsură temporară. Această măsură va fi 
suspendată de îndată ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va declara sfârșitul urgenței 
la nivel internațional în domeniul sănătății cauzate de COVID-19. 

 

2. Drum expres între Craiova și Pitești: UE contribuie cu 726 mil EUR 

Comisia a aprobat recent construirea unui drum expres, între orașele Craiova și Pitești; un 
tronson de 121 km, în valoare de 726 mil EUR, va fi finanțat de Uniune, prin intermediul 
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politicii de coeziune. Proiectul, ce ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2023, face parte 
din rețeaua transeuropeană de transport, include construirea a două benzi de circulație în 
fiecare direcție, 10 tronsoane de racord și 75 de poduri sau pasaje. 

Noul drum expres va îmbunătăți traficul în regiune, unde în prezent deplasarea se 
desfășoară cu viteze medii sub 60 km/h, iar numărul deceselor este cu 5,8% peste media din 
România. Reducerea timpului de călătorie între Craiova și Pitești va diminua costurile de 
transport și va spori eficiența economică a rețelei rutiere din România. 

Eliminarea traficului pe distanțe lungi din zonele construite va reduce congestia, poluarea, 
precum și numărul accidentelor și va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Acest drum va 
crea locuri de muncă temporare și ar trebui să stimuleze comerțul în zonă, generând astfel 
dezvoltare economică și sporind accesul la locuri de muncă. 
 

3. Un raport confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește 
protejarea locurilor de muncă și a veniturilor 

 
Comisia a publicat în data de 22 martie, prima sa evaluare preliminară a impactului SURE, 
instrumentul în valoare de 100 de miliarde EUR conceput pentru a proteja locurile de muncă 
și veniturile afectate de pandemia de COVID-19. 

Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, în contextul răspunsului inițial al UE 
la pandemie. El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, ceea ce a reprezentat un semnal 
puternic al solidarității europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 septembrie 
2020, după ce toate statele membre au semnat acordurile de garantare. Prima plată a avut 
loc la cinci săptămâni după ce SURE a devenit disponibil. 

Raportul de astăzi este primul raport bianual privind SURE adresat Consiliului, 
Parlamentului European, Comitetului Economic și Financiar (CEF) și Comitetului pentru 
ocuparea forței de muncă (EMCO). În temeiul articolului 14 din Regulamentul SURE, Comisia 
are obligația juridică de a publica un astfel de raport în termen de 6 luni de la data la care 
instrumentul devine disponibil. Rapoartele următoare vor fi publicate o dată la șase luni, pe 
parcursul întregii perioade de disponibilitate a SURE. 

Pe lângă cele 18 state membre analizate în raport, Comisia a propus între timp acordarea de 
asistență financiară unui al 19-lea stat membru, Estonia, în valoare de 230 de milioane EUR. 
În plus, după data-limită a raportului, Comisia a mobilizat încă 9 miliarde EUR sub formă de 
obligațiuni SURE. 
 
Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a 
declarat: „Inițiativa SURE și-a dovedit valoarea prin faptul că le-a permis oamenilor să își 
păstreze locurile de muncă și întreprinderilor să se mențină pe linia de plutire în perioada 
crizei. Conceput ca una dintre cele trei plase de siguranță create pentru a remedia consecințele 
pe termen scurt ale crizei, SURE a sprijinit cu succes zeci de milioane de oameni și de firme din 
întreaga UE, oferindu-le protecție împotriva riscului de șomaj și a pierderii mijloacelor de 
subzistență. Pe măsură ce avansăm în direcția redresării, vom continua cu măsuri de sprijinire 
a unei redresări generatoare de locuri de muncă și vom oferi un sprijin activ lucrătorilor și 
piețelor forței de muncă.” 
 
Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Raportul 
de astăzi confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește protejarea locurilor de 
muncă și a veniturilor împotriva unui șoc care ar fi putut fi mult mai mare în perioada 
pandemiei. SURE a fost adoptat și pus în aplicare într-o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce 
a permis statelor membre să reacționeze cu promptitudine la criză. Milioane de lucrători, de 
companii și de persoane care desfășoară activități independente au beneficiat de acest 
instrument inovator. Diferitele modele de reducere a timpului de muncă puse în aplicare de 
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statele membre cu sprijinul financiar al SURE au contribuit, de asemenea, la menținerea în 
cadrul companiilor a competențelor care vor fi necesare pentru o redresare puternică.” 

Raportul a constatat că SURE a atenuat cu succes impactul socioeconomic grav al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, contribuind la asigurarea unei creșteri semnificativ 
mai reduse a ratei șomajului în statele membre beneficiare în cursul crizei actuale, 
comparativ cu perioada crizei financiare mondiale, în pofida faptului că statele respective au 
înregistrat, de această dată, o scădere mai mare a PIB-ului. 

Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE 
pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale 
pandemiei de COVID-19.  

Raportul Comisiei a constatat că, în 2020, instrumentul a sprijinit între 25 și 30 de milioane 
de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul salariaților din cele 18 state 
membre beneficiare. 

Raportul estimează, de asemenea, că între 1,5 și 2,5 milioane de firme afectate de pandemia 
de COVID-19 au beneficiat de sprijinul SURE, ceea ce le-a permis să își păstreze lucrătorii. 
Grație ratingului de credit ridicat al UE, statele membre care au recurs la SURE au realizat 
economii estimate la 5,8 miliarde EUR din plata dobânzilor, economii pe care nu le-ar fi 
putut realiza dacă ar fi emis datorie suverană. Plățile viitoare vor genera probabil economii 
suplimentare. 

Potrivit informațiilor transmise de beneficiari, sprijinul SURE a jucat un rol important în 
crearea sistemelor lor de șomaj tehnic și în ceea ce privește creșterea volumului și a gradului 
de acoperire ale acestor sisteme. 

Raportul se referă, de asemenea, la operațiunile de împrumut și de creditare pentru 
finanțarea SURE. Potrivit constatărilor, a existat o cerere foarte mare din partea statelor 
membre pentru acest instrument, astfel încât pachetul total de 100 de miliarde EUR 
disponibil prin SURE a fost deja alocat în proporție de peste 90 %. La fel de mare a fost și 
interesul investitorilor pentru obligațiunile SURE.  
 
Până la data-limită a raportului, Comisia a colectat 53,5 miliarde EUR din primele patru 
runde de emisiuni, care au fost, în medie, suprasubscrise de peste zece ori. Toate fondurile 
au fost colectate sub formă de obligațiuni cu impact social, ceea ce le-a dat încredere 
investitorilor în faptul că banii lor vor fi canalizați spre măsuri cu un scop social real, și 
anume acela de a sprijini veniturile familiilor în această perioadă de criză. Capacitatea UE de 
a colecta fonduri pentru SURE a fost sprijinită de o garanție în valoare de 25 de miliarde EUR 
din partea tuturor statelor membre, care a reprezentat un semnal puternic al solidarității 
europene. 
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