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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2021 referitoare la poziția 
Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2022 

 
Context 
În contextul sprijinirii redresării economice în urma crizei provocate de pandemia de 

COVID-19, Parlamentul European a definit priorități politice clare pentru bugetul pe 2022 în 
rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la orientările generale pentru pregătirea 
bugetului pe 2022, pentru a stimula investițiile și a combate șomajul, precum și pentru a 
pune bazele unei Uniuni mai reziliente și durabile. Parlamentul European își reafirmă 
angajamentul ferm față de aceste priorități și își prezintă poziția expusă în continuare, 
menită să asigure un nivel adecvat de finanțare pentru realizarea lor. De asemenea, bugetul 
Uniunii Europene trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a putea reacționa la 
mai multe situații de criză în același timp. 

Parlamentul European, 
Reamintește că anul 2022 ar trebui să fie un an de execuție bugetară completă, iar 

bugetul pe 2022 ar trebui să joace un rol esențial în asigurarea unui impact pozitiv și concret 
asupra vieții cetățenilor. În acest context, sprijină introducerea unor majorări, pentru a 
stimula investițiile, punând accentul în mod deosebit pe IMM-uri, care reprezintă un motor 
esențial al economiei Uniunii și joacă un rol vital în asigurarea unor investiții de o calitate 
excelentă și în crearea de locuri de muncă în toate statele membre, pentru a intensifica 
eforturile depuse în direcția tranziției verzi și a celei digitale, pentru a oferi noi oportunități 
tinerilor și a proteja copiii, pentru a construi o Uniune Europeană a sănătății puternică și a 
sprijini programul COVAX. 

Decide să ofere, totodată, un sprijin sporit priorităților în domeniile securității, 
migrației, azilului și integrării, drepturilor fundamentale și valorilor Uniunii, recunoscând în 
același timp deteriorarea recentă a situației în sfera politicii externe și a ajutorului umanitar, 
precum și necesitatea de a garanta capacitatea de reacție rapidă, și pe termen mediu și lung, 
la provocările viitoare. 

Ia act de poziția Consiliului privind PB, care reduce creditele de angajament aferente 
rubricilor din CFM cu 1,43 miliarde EUR față de propunerea Comisiei.  

Consideră că reducerile propuse de Consiliu urmează abordarea descendentă 
obișnuită de punere în aplicare a unui obiectiv general arbitrar de reducere, care nu este 
întemeiată nici pe o evaluare obiectivă a tendințelor de punere în aplicare, nici pe 
capacitățile de absorbție și care nu reflectă multitudinea de provocări cărora trebuie să le 
facă față Uniunea sau angajamentele asumate de Uniune. 

Acceptă înscrierea în rezervă a sumei de 1 299 de milioane EUR din bugetul pe 2022, 
atât în credite de angajament, cât și în credite de plată, aceasta urmând să fie alocată 
rezervei de ajustare la Brexit (RAB), deoarece acest lucru reflectă acordul politic cu privire la 
Regulamentul privind RAB. 

Insistă asupra faptului că noile priorități sau sarcini politice trebuie să fie însoțite de 
resurse suplimentare și că înființarea unei agenții sau extinderea mandatului acesteia nu ar 
trebui să se realizeze în detrimentul programelor sau al agențiilor existente. 

Decide să compenseze, prin urmare, reducerile creditelor pentru programele de 
finanțare propuse de Comisia Europeană, cu scopul de a consolida pachetele financiare ale 
agențiilor descentralizate. 

Subliniază că sunt necesare o coordonare și sinergii adecvate între agenții pentru a 
crește eficacitatea activității lor, în special în cazurile în care poate fi identificată o 
convergență în efortul de îndeplinire a obiectivelor de politică specifice, astfel încât banii 
publici să poată fi utilizați în mod echitabil și eficace. 

Subliniază necesitatea de a restabili nivelul din PB pentru costurile de finanțare ale 
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (EURI), pentru a evita transmiterea unui 
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semnal negativ piețelor financiare, în așteptarea unei eventuale reevaluări a nevoilor 
preconizate de către Comisie în cadrul procedurii de conciliere. De asemenea, își reiterează 
poziția clară, astfel cum a fost susținută în cadrul negocierilor privind CFM 2021-2027, 
potrivit căreia costurile asociate NGEU care sunt generate de rambursări și de plata dobânzii 
ar trebui să fie contabilizate peste plafoanele CFM. 

Subliniază importanța sprijinirii politicilor în domeniul climei și a protecției mediului 
prin furnizarea de resurse suplimentare pentru programele și instrumentele relevante ale 
Uniunii în 2022. 

Reliefează încă o dată faptul că, în spiritul integrării aspectelor legate de climă, ar 
trebui intensificate eforturile în toate domeniile de politică în vederea atingerii obiectivului 
global care prevede ca, pe parcursul întregului CFM 2021-2027, cel puțin 30 % din 
cheltuielile totale realizate din bugetul Uniunii și din EURI să se facă în favoarea acțiunilor în 
domeniul climei. 

Subliniază, de asemenea, necesitatea de a depune eforturi continue pentru a aloca, în 
2024, 7,5 % din cheltuielile anuale aferente CFM pentru obiectivele în materie de 
biodiversitate și pentru a majora acest procent până la 10 % începând din 2026. 

Evidențiază faptul că, Comisia trebuie să stabilească o metodologie eficace, în special 
pentru monitorizarea, stoparea și inversarea declinului biodiversității, înainte de 
prezentarea proiectului de buget pentru 2023, cu scopul de a garanta că obiectivul stabilit 
pentru 2024 în Acordul interinstituțional poate fi îndeplinit efectiv.  

Reamintește că, în scopul punerii în aplicare a Pactului verde, este esențial ca 
finanțarea să fie acordată numai pentru activități care sunt în conformitate cu principiul de 
„a nu aduce prejudicii semnificative” și în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris. 
Subliniază că orientările publicate în ceea ce privește Mecanismul de redresare și reziliență 
ar trebui considerate drept principii de referință pentru toate celelalte cheltuieli de aceeași 
natură și, în special, trebuie să servească drept bază pentru punerea în aplicare a politicii de 
coeziune.  

Reamintește că femeile au fost afectate în mod disproporționat de consecințele crizei 
provocate de pandemia de COVID-19. 

Subliniază importanța integrării perspectivei de gen în toate programele relevante 
din bugetul pe 2022 și a punerii în aplicare a unui buget care să țină seama de dimensiunea 
de gen, pentru a se asigura că femeile și bărbații beneficiază în mod egal de cheltuielile 
publice.  

Invită, în acest context, Comisia să accelereze introducerea unei metodologii eficiente, 
transparente și cuprinzătoare, pentru a măsura cheltuielile relevante pentru egalitatea de 
gen, astfel cum se prevede în Acordul interinstituțional, cu scopul de a putea obține rezultate 
tangibile pentru bugetul pe 2022 și de a extinde metodologia la toate programele CFM și, 
având în vedere aceste considerente, solicită mai ales colectarea și analizarea sistematică și 
cuprinzătoare a datelor în contextul tuturor politicilor și programelor Uniunii, pentru a 
măsura impactul respectiv al acestora asupra egalității de gen din perspectiva tuturor 
aspectelor care țin de pregătirea, monitorizarea, punerea în aplicare și evaluarea bugetului, 
precum și în toate etapele acestui process. 

Solicită, de asemenea, punerea rapidă în aplicare a Strategiei UE privind egalitatea de 
gen 2020-2025 și subliniază necesitatea de a adopta obiective obligatorii specifice și acțiuni 
suplimentare, în special în domeniul formării, precum și inițiative pentru promovarea 
egalității de gen și combaterea prejudecăților de gen. 

Stabilește, prin urmare, nivelul global al creditelor în cadrul bugetului pe 2022 (toate 
secțiunile) la 171 802 114 290 EUR în credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 4 008 766 380 EUR față de PB. De asemenea, decide, în plus, să pună la dispoziție suma de 
486 000 000 EUR sub formă de credite de angajament în urma dezangajărilor, în temeiul 
articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar.  

Consideră că un program de cercetare și inovare de succes este esențial pentru 
prosperitatea viitoare a Uniunii. 
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Subliniază că Orizont Europa, care are o valoare adăugată europeană foarte ridicată, 
va avea o contribuție extrem de importantă la Pactul verde și la eforturile de realizare a unei 
economii neutre din punct de vedere climatic, la o tranziție digitală de succes și la redresarea 
economiei Uniunii în urma pandemiei. 

Subliniază, în special, necesitatea de a consolida investițiile Uniunii în cercetarea în 
domeniul sănătății, inclusiv finanțarea pentru cercetarea în domeniul cancerului. 

Subliniază rata excelentă de execuție a acestui program, care reflectă capacitatea sa 
de a absorbi credite suplimentare pe durata exercițiului financiar următor.  

Subliniază necesitatea de a reduce decalajul digital și de a consolida reziliența și 
suveranitatea digitală a Uniunii. 

Sprijină majorarea creditelor de angajament pentru diferitele componente ale 
clusterului „Piața unică”, peste nivelul din PB, cu o sumă totală care va depăși ușor 37 de 
milioane EUR. 

Subliniază importanța unui program privind piața unică finanțat în mod adecvat 
pentru a stimula competitivitatea, a promova antreprenoriatul și a sprijini în mod eficace 
întreprinderile mici, inclusiv întreprinderile nou-înființate, în efortul lor de a face față dublei 
provocări semnificative a tranziției verzi și digitale. 

Atrage atenția, prin urmare, în mod deosebit asupra necesității de a majora în mod 
semnificativ linia bugetară dedicată îmbunătățirii competitivității întreprinderilor și a 
accesului acestora la piețe, având în vedere în special consecințele grave și de lungă durată 
ale crizei sanitare asupra IMM-urilor. 

Evidențiază faptul că protecția și promovarea drepturilor omului și a democrației la 
nivel mondial, precum și autonomizarea femeilor și protecția grupurilor vulnerabile, precum 
copiii, continuă să prezinte un interes fundamental pentru acțiunile externe ale Uniunii. 
Astfel, decide, prin urmare, să majoreze finanțarea acestor linii bugetare. 

 
II. CONSILII UE 

 

1. Principalele rezultate ale Consiliul Afaceri Externe, 18 octombrie 2021 
 

Regiunea Golfului 
Consiliul a purtat o discuție strategică privind abordarea UE față de Golf și modalitățile 
de consolidare a prezenței UE în regiune. 
Miniștrii au recunoscut rolul-cheie pe care partenerii din Golf îl pot juca în chestiuni de 
politică externă, cum ar fi criza din Afganistan. Aceștia au discutat despre necesitatea de a 
sprijini și de a însoți în mod activ dinamica pozitivă din regiune în domenii care pot favoriza 
consolidarea încrederii, contribuind totodată la agenda globală a UE (de exemplu, tranziția 
verde, dimensiunea digitală, comerțul). Consiliul s-a concentrat, de asemenea, asupra 
necesității de a sprijini reformele socioeconomice și de a discuta în mod deschis chestiunile 
asupra cărora există divergențe, cum ar fi drepturile omului. 
Discuția ministerială va contribui la pregătirea unei comunicări comune privind un 
„Parteneriat cu Golful”, care ar urma să fie adoptată în primul trimestru al anului 2022. La 
începutul anului 2022 va avea loc, de asemenea, o reuniune la nivelul Consiliului mixt UE-
CCG. 
Parteneriatul estic 
Miniștrii afacerilor externe au avut un schimb de opinii referitor la relațiile UE cu 
Parteneriatul estic, în vederea pregătirii reuniunii ministeriale care se va desfășura în 
noiembrie și a summitului Parteneriatului estic programat să aibă loc în decembrie la 
Bruxelles. 
Miniștrii au discutat contextul geopolitic dificil în care se află unele țări partenere din 
regiune și au convenit că UE va continua să promoveze valori fundamentale precum 
democrația, drepturile omului, statul de drept și combaterea corupției. În același timp, UE va 
continua să se concentreze pe redresarea socioeconomică pe termen lung, asigurându-se 
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că aceasta este durabilă și favorabilă incluziunii și că produce rezultate concrete pentru 
cetățeni. 
De asemenea, UE va oferi sprijin partenerilor în ceea ce privește vaccinurile, certificatele de 
vaccinare și combaterea dezinformării. 
Etiopia 
În timpul prânzului, Consiliul Afaceri Externe a desfășurat un schimb de opinii cu privire la 
situația din Etiopia, având în vedere cele mai recente evoluții din țara respectivă și 
din regiunea Tigray, la un an de la începutul conflictului. 

 
Miniștrii au convenit să acorde în continuare asistență umanitară Etiopiei și au sprijinit 
viitoarea misiune a comisarei UE pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, care se 
va deplasa în Etiopia împreună cu reprezentanta specială a UE pentru Cornul Africii, Annette 
Weber, pentru a transmite, în numele UE, un mesaj clar cu privire la necesitatea de a pune în 
sfârșit în aplicare un acord de încetare a focului și de a începe un proces politic care să 
includă toți actorii. 
Nicaragua 
În timpul prânzului, Consiliul Afaceri Externe a desfășurat, de asemenea, un schimb de opinii 
cu privire la situația din Nicaragua. Începând din 2018, reprimarea violentă a protestelor a 
ucis cel puțin 328 de persoane. 
Miniștrii au reflectat în special asupra necesității de a adapta politicile UE în raport cu 
următoarele alegeri generale care vor avea loc în această țară la 7 noiembrie 2021, pentru 
care perspectivele unui proces electoral credibil și legitim sunt foarte slabe. 
UE va continua să insiste asupra democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, de 
exemplu asupra eliberării prizonierilor politici sau a întoarcerii organizațiilor internaționale 
pentru apărarea drepturilor omului și a organizării de alegeri libere și corecte. 
Afaceri curente 
 Consiliul Afaceri Externe a purtat o discuție cu privire la deteriorarea situației 

umanitare și economice din Afganistan. Miniștrii au fost de acord că este necesară o 
prezență minimă a UE la Kabul pentru a sprijini poporul afgan și pentru a asigura 
trecerea în siguranță a afganilor aflați în pericol, dar că aceasta nu implică niciun fel 
de recunoaștere din partea UE. 

 Tunisia a făcut, de asemenea, obiectul discuțiilor în lumina ultimelor evoluții. 
Miniștrii au subliniat importanța menținerii acquis-ului democratic, a respectării 
separării puterilor și a revenirii la normalitate din punct de vedere instituțional. 
Recenta numire a unui nou guvern a fost considerată un prim pas pozitiv pe care UE 
va continua să îl monitorizeze îndeaproape. 

 Miniștrii au discutat apoi despre Balcanii de Vest, ca urmare a recentului summit de 
la Brdo și pe fondul recentelor tensiuni din nordul Kosovoului. UE își va continua 
implicarea fermă, la nivel politic, față de regiune, va da curs importantelor sarcini în 
materie de politică externă și de securitate care au fost stabilite la summit și va 
facilita dialogul privind normalizarea globală a relațiilor dintre Kosovo și Serbia. 

 În perspectiva viitoarei Conferințe a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
(COP26), Consiliul a discutat despre diplomația în domeniul climei. Miniștrii au 
subliniat că este important ca toate țările să prezinte fără întârziere planuri de 
atenuare și strategii pe termen lung pentru reducerea la zero a emisiilor. 

 Miniștrii au fost apoi informați cu privire la ultimele evoluții legate de Varosha și și-
au exprimat profunda solidaritate cu Grecia și Cipru în ceea ce privește intervențiile 
Turciei împotriva navelor care operează în zonele lor economice exclusive. Înaltul 
Reprezentant a subliniat că singura cale de rezolvare durabilă a acestor chestiuni este 
soluționarea problemei cipriote în conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
Consiliului de Securitate al ONU și cu principiile pe care se întemeiază UE. 

 Consiliul a purtat, de asemenea, o lungă discuție cu privire la Belarus și la 
chestiunea migranților care sunt împinși către frontiera UE. Miniștrii au avertizat 
cu privire la folosirea politică a migranților de către regimul belarus și au subliniat că 
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vor continua contactele cu țările de origine și de tranzit, precum și lucrările privind 
un răspuns adecvat din partea UE. 

 Înainte de încheierea reuniunii, Consiliul a discutat, de asemenea, despre Mali. 
Miniștrii au analizat pârghiile financiare și politice aflate la dispoziția UE, inclusiv 
posibilitatea de a lua în considerare măsuri restrictive, în sprijinul eforturilor depuse 
de Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) și în conformitate 
cu concluziile adoptate de Consiliul European din mai, împotriva celor care 
zădărnicesc programul de tranziție. 

 Consiliul a aprobat concluzii privind Bosnia și Herțegovina/operația EUFOR 
Althea: 
 Consiliul își reafirmă angajamentul neechivoc față de perspectiva Bosniei și 

Herțegovinei în cadrul UE, ca țară unică, unită și suverană. Consiliul regretă 
profund criza politică prelungită din această țară și condamnă blocarea 
instituțiilor statului. Consiliul îi îndeamnă pe toți actorii politici să renunțe la 
discursurile și la acțiunile provocatoare și care instigă la dezbinare, inclusiv prin 
punerea sub semnul întrebării a integrității teritoriale a țării, și să depună eforturi 
comune pentru îndeplinirea celor 14 priorități-cheie identificate în Avizul 
Comisiei privind cererea Bosniei și Herțegovinei de aderare la UE, care a fost 
aprobat de Consiliu în 2019 și care concordă cu interesele tuturor cetățenilor de a 
avansa în direcția Uniunii Europene.  

 Consiliul salută prezența continuă a operației Althea, care, în urma revizuirilor 
strategice din 2017 și 2019, s-a concentrat din nou asupra mandatului său 
principal de sprijinire a autorităților din Bosnia și Herțegovina în menținerea unui 
mediu de siguranță și securitate, pe baza unui model solid de informații 
predictive. În același timp, operația continuă să execute celelalte sarcini care 
decurg din Acordul-cadru general pentru pace, precum și instruirea colectivă a 
forțelor armate din Bosnia și Herțegovina.  

 Consiliul ia act de faptul că cea de a treia revizuire strategică a operației, 
prezentată în iunie 2021, a confirmat aceste priorități, inclusiv constatările 
potrivit cărora prezența operației continuă să joace un rol-cheie pentru 
stabilitatea și securitatea acestei țări, ca parte a strategiei globale a UE pentru 
Bosnia și Herțegovina. În acest context, Consiliul reafirmă disponibilitatea UE de a 
continua mandatul executiv al operației în temeiul unei autorizații reînnoite din 
partea ONU.  

 Consiliul remarcă faptul că, în cursul ultimului an, pandemia de COVID-19 și 
efectele acesteia au reprezentat în continuare o provocare majoră și felicită 
operația pentru că a rămas pe deplin operațională și a continuat să sprijine Bosnia 
și Herțegovina în aceste momente dificile.  

 Consiliul recunoaște importanța coordonării permanente a EUFOR Althea cu alți 
actori internaționali de la fața locului.  

 UE continuă să îndemne autoritățile din Bosnia și Herțegovina să își consolideze, 
cu sprijinul comunității internaționale, eforturile de eliminare în continuare a 
excedentului de muniție, arme și explozivi, precum și eforturile de deminare 
umanitară. În acest sens, UE este pregătită să sprijine în continuare activitățile de 
deminare umanitară din Bosnia și Herțegovina. 
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III. CONSILIUL EUROPEAN 
 

1. Principalele rezultate ale Consiliului European, 21 octombrie 2021 
 

COVID-19 - Vaccinuri 

Liderii UE au constatat că campaniile de vaccinare desfășurate în întreaga Europă au dus la 

progrese semnificative în lupta împotriva COVID-19. Cu toate acestea, situația din unele state 

membre rămâne foarte gravă. Liderii au solicitat intensificarea eforturilor de depășire a reticenței 

față de vaccinare, inclusiv prin combaterea dezinformării, mai ales pe platformele de comunicare 

socială. 

 

Călătorii 

Consiliul European a solicitat continuarea coordonării pentru a facilita libera circulație în 

cadrul UE și călătoriile către aceasta. A încurajat Comisia să își accelereze activitatea desfășurată 

împreună cu țările terțe cu privire la recunoașterea reciprocă a certificatelor. 

Pregătirea pentru viitoarele urgențe în materie de sănătate 

Pentru a asigura niveluri mai bune de prevenire, pregătire și răspuns la viitoarele urgențe în 

materie de sănătate din UE, Consiliul European a solicitat încheierea negocierilor pe tema 

pachetului legislativ privind uniunea sănătății și implicarea statelor membre în guvernanța 

Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA). 

Răspunsul internațional 

Liderii au solicitat eliminarea rapidă a obstacolelor care stau în calea punerii la dispoziție a 

vaccinurilor la nivel mondial și au invitat Comisia să continue dialogul direct cu producătorii în 

această privință. Acest lucru va permite statelor membre să accelereze livrarea de vaccinuri către 

țările care au cea mai mare nevoie de ele. UE va continua să sprijine producția de vaccinuri și 

vaccinarea în țările partenere. 

Înaintea reuniunii G20 și a sesiunii speciale a Adunării Mondiale a Sănătății, Consiliul 

European a subliniat sprijinul pe care îl acordă unui rol central al Organizației Mondiale a 

Sănătății în cadrul viitoarei guvernanțe mondiale a sănătății, precum și unui tratat internațional 

privind pandemiile. 

Prețurile energiei 

Consiliul European a abordat recenta creștere a prețurilor energiei și a analizat impactul 

acestor creșteri de preț asupra cetățenilor și întreprinderilor, în special a celor care se străduiesc să 

se redreseze în urma pandemiei de COVID-19. Liderii UE au apreciat că setul de măsuri prezentat 

de Comisie conține măsuri utile atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. 

Consiliul European a invitat Comisia să studieze funcționarea piețelor de gaz și energie electrică, 

precum și piața EU ETS, cu ajutorul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe 

(ESMA). Ulterior, Comisia va evalua dacă anumite comportamente comerciale ar necesita măsuri 

de reglementare suplimentare. 

De asemenea, liderii UE au invitat statele membre și Comisia să utilizeze de urgență în 

mod optim setul de măsuri pentru a oferi ajutor pe termen scurt celor mai vulnerabili consumatori 

și întreprinderi, luând în considerare diversitatea și specificul situațiilor statelor membre. 

Comisia și Consiliul ar trebui, de asemenea, să aibă în vedere rapid măsuri pe termen 

mediu și lung, care: 

 să contribuie la o energie cu un preț accesibil pentru gospodării și întreprinderi; 

 să sporească reziliența sistemului energetic al UE și a pieței interne a energiei din UE; 

 să asigure securitatea aprovizionării și să sprijine tranziția către neutralitatea climatică, 

luând în considerare diversitatea și specificul situațiilor statelor membre. 

În final, liderii UE au solicitat Băncii Europene de Investiții să analizeze cum pot fi 

accelerate investițiile în tranziția energetică. 

Reuniunea extraordinară a Consiliului TTE (Energie) din 26 octombrie 2021 va continua 

imediat aceste demersuri. Consiliul European va continua să monitorizeze situația și va reveni 

asupra chestiunii în decembrie 2021. 

Comerț 
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Consiliul European a purtat o discuție strategică privind politica comercială a UE. 

Relații externe 

Consiliul European a discutat despre pregătirile pentru viitorul summit ASEM din 25-26 

noiembrie 2021, precum și pentru reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic, care va avea loc 

la 15 decembrie 2021. Consiliul European și-a reiterat apelul adresat autorităților belaruse de a 

elibera toți deținuții politici. 

Înaintea reuniunii COP26 de la Glasgow, liderii UE au solicitat un răspuns mondial 

ambițios la schimbările climatice. Este esențial să se mențină limita de încălzire globală de 1,5 °C 

în sfera posibilului. Consiliul European a reamintit angajamentul UE și al statelor sale membre de 

a intensifica în continuare mobilizarea finanțării acțiunilor climatice și a făcut apel la celelalte țări 

dezvoltate să își sporească urgent contribuția la obiectivul colectiv de finanțare a acțiunilor 

climatice de 100 de miliarde USD pe an până în 2025. 

De asemenea, liderii UE au luat act de pregătirile pentru reuniunea COP15 privind 

diversitatea biologică de la Kunming, China. Aceștia au solicitat un cadru global post-2020 pentru 

biodiversitate ambițios, cu scopul de a stopa declinul biodiversității și a asigura refacerea acesteia. 

Consiliul European a salutat Strategia UE privind combaterea antisemitismului și 

susținerea vieții evreiești, adoptată de Comisie la 5 octombrie 2021. 

 
IV. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Programul de lucru al Comisiei pentru 2022 - Împreună pentru o Europă mai 
puternică 

 
În fiecare an, Comisia Europeană adoptă un program de lucru care prezintă lista 

acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul 
și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, 
de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE. 

La 19 octombrie a.c., Comisia a adoptat programul său de lucru pentru 2022, care 
stabilește următoarele etape ale agendei sale îndrăznețe și transformatoare către o Europă 
post-COVID-19 mai verde, mai echitabilă, mai digitală și mai reziliență. Programul de lucru al 
Comisiei conține 42 de noi inițiative de politică circumscrise tuturor celor șase obiective 
ambițioase emblematice menționate în Orientările politice ale președintei von der Leyen și 
se bazează pe discursul său din 2021 privind starea Uniunii, care reflectă lecțiile învățate din 
criza fără precedent cauzată de pandemie, acordând în același timp o atenție deosebită 
tinerei generații și propunând ca 2022 să fie Anul european al tineretului. 

 Comisia Europeană va lua măsuri pentru transpunerea în realitate a celor şase 
obiective ambiţioase emblematice:  

 economie în serviciul cetăţenilor. UE trebuie să creeze un mediu de investiții mai 
atractiv și să susțină o creștere care să creeze locuri de muncă de calitate, în special 
pentru tineri și pentru întreprinderile mici. 

 un Pact verde european. Europa caută să devină primul continent neutru din punct de 
vedere climatic trecând la o economie modernă, care utilizează mai eficient resursele. 

 Europă pregătită pentru era digitală. Datorită strategiei digitale a UE, cetățenii vor 
putea folosi la maximum o nouă generație de tehnologii. 

 Europă mai puternică pe plan internaţional. UE se va face mai bine auzită în lume prin 
susținerea multilateralismului și a unei ordini mondiale bazate pe norme. 

 promovarea modului nostru de viaţă european. Pentru a apăra dreptatea și valorile 
fundamentale ale UE, Europa trebuie să protejeze statul de drept. 

 un nou elan pentru democraţia europeană. Cetățenii europeni trebuie să aibă un 
cuvânt mai greu de spus și trebuie să protejăm democrația de interferențe externe, 
precum dezinformarea și mesajele de ură din mediul online. 
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V. ȘTIRI 

 

1. Uniunea Europeană a sănătății: Comisia stabilește portofoliul celor mai 
promițătoare 10 mijloace terapeutice împotriva COVID-19 

 
Aducând la bun sfârșit o acțiune esențială în cadrul Strategiei UE privind mijloacele 

terapeutice împotriva COVID-19, Comisia stabilește un portofoliu de 10 mijloace terapeutice 
potențial eficace împotriva COVID-19. Lista este stabilită pe baza unor avize științifice 
independente și cuprinde în principal mijloacele terapeutice potențial eficace împotriva 
COVID-19 care au șanse mari să fie autorizate și, prin urmare, să fie disponibile curând pe 
piața europeană. Aceste mijloace terapeutice vor fi disponibile cât mai rapid posibil pentru 
pacienții din întreaga UE, cu condiția ca siguranța și eficacitatea lor să fie confirmate de 
Agenția Europeană pentru Medicamente. 

Vaccinarea împotriva COVID-19 reprezintă cea mai bună protecție împotriva infecției, 
a formei grave a bolii, a pierderilor de vieți omenești și a consecințelor pe termen lung ale 
bolii. Deși vaccinarea este cea mai bună modalitate de a pune capăt pandemiei și de a reveni 
la viața normală, ne asigurăm, în paralel, că sunt disponibile cele mai bune mijloace 
terapeutice împotriva COVID-19 pentru tratarea celor infectați. 

Strategia UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19 este o parte 
integrantă a activității de construire a unei puternice Uniuni Europene a sănătății și se 
bazează pe strategia UE privind vaccinurile, care este încununată de succes. 

Un grup de experți științifici independenți a examinat 82 de mijloace terapeutice 
potențial eficace aflate în stadiu avansat de dezvoltare clinică și a identificat 10 dintre ele ca 
fiind cele mai promițătoare pentru portofoliul UE de mijloace terapeutice împotriva COVID-
19, ținând seama de faptul că pentru populații diferite de pacienți, aflați în diferite stadii ale 
bolii, care are severități diferite, sunt necesare diferite tipuri de produse. Lista celor zece 
este împărțită în trei categorii de mijloace terapeutice și va continua să evolueze pe măsură 
ce vor apărea noi dovezi științifice: 
Anticorpi antivirali monoclonali, care sunt cel mai eficienți în stadiile timpurii ale infecției: 
 Ronapreve, o combinație de doi anticorpi monoclonali, casirivimab și imdevimab, de 

la Regeneron Pharmaceuticals și Roche 
 Xevudy (sotrovimab) de la Vir Biotechnology și GlaxoSmithKline. 
 Evusheld, o combinație de doi anticorpi monoclonali, tixagevimab și cilgavimab, de la 

AstraZeneca. 
Antivirale orale pentru utilizare cât mai repede posibil după infectare: 
 Molnupiravir, de la Ridgeback Biotherapeutics și MSD. 
 PF-07321332, de la Pfizer. 
 AT-527, de la Atea Pharmaceuticals și Roche. 

Imunomodulatori pentru tratarea pacienților spitalizați: 
 Actemra (tocilizumab), de la Roche Holding. 
 Kineret (anakinra), de la Orphan Biovitrum din Suedia. 
 Olumiant (baricitinib), de la Eli Lilly. 
 Lenzilumab, de la Humanigen. 

 
Șase dintre mijloacele terapeutice selectate fac deja obiectul unei revizuiri pe măsură ce 

sunt disponibile date relevante sau producătorii lor au solicitat Agenției Europene pentru 
Medicamente autorizarea introducerii pe piață. Ele ar putea primi autorizația în curând, cu 
condiția ca datele finale să demonstreze calitatea, siguranța și eficacitatea lor. 

Selectarea celor 10 mijloace terapeutice potențial eficace este independentă de, și nu 
înlocuiește, evaluarea științifică efectuată de Agenția Europeană pentru Medicamente sau 
autorizarea medicamentelor de către Comisia Europeană. Este posibil ca un produs selectat 
să nu fie autorizat în cazul în care dovezile științifice disponibile nu îndeplinesc cerințele 
relevante în materie de reglementare. 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupId=3791&fromMeetings=true&meetingId=27935
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
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Toate celelalte patru mijloace terapeutice potențial eficace din listă au primit avize 
științifice din partea EMA și, după colectarea unui volum suficient de date clinice, pot începe 
să facă obiectul revizuirilor suplimentare pe măsură ce apar date relevante. 

După cum s-a anunțat în Strategia privind mijloacele terapeutice, un promotor al inovării 
va sprijini aceste mijloace terapeutice în etapele timpurii de dezvoltare. 

Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) va crea o 
platformă interactivă de inventariere a mijloacelor terapeutice promițătoare. O procedură 
de ofertare pentru proiectarea platformei a fost lansată. 

În noiembrie va fi organizat un eveniment paneuropean de stabilire de contacte pentru 
producția industrială de mijloace terapeutice pentru a contribui la accelerarea dezvoltării 
unor medicamente noi și a lărgirii spectrului indicațiilor unor medicamente existente care să 
vizeze COVID-19, precum și pentru a mobiliza capacitatea de producție farmaceutică a UE. 

 
2. Economia circulară: Comisia Europeană extinde eticheta ecologică a UE la 

toate produsele cosmetice și de îngrijire a animalelor 
 

Comisia Europeană a adoptat noile criterii de acordare a etichetei ecologice a UE (EU 
Ecolabel) pentru produsele cosmetice și de îngrijire a animalelor, oferindu-le astfel 
consumatorilor din întreaga UE beneficiile unor dovezi fiabile pentru mărcile cu adevărat 
verzi. 

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE duc la reducerea impactului 
produselor asupra apei, solului și biodiversității, contribuind astfel la o economie curată și 
circulară și la un mediu înconjurător fără substanțe toxice. Eticheta ecologică a UE este o 
etichetă fiabilă de excelență în materie de mediu, verificată de o terță parte, care ia în 
considerare impactul unui produs asupra mediului pe parcursul întregului său ciclu de viață, 
de la extracția materiilor prime până la eliminarea sa finală. 

Criteriile actualizate privind eticheta ecologică a UE se vor aplica de acum tuturor 
produselor cosmetice, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE privind produsele 
cosmetice. Anterior, cerințele pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru produsele 
cosmetice acopereau o gamă limitată de produse „care se pot îndepărta prin clătire”, precum 
gelurile de duș, șampoanele și balsamurile de păr. Normele actualizate includ produse 
cosmetice „fără clătire” precum cremele, uleiurile, loțiunile pentru îngrijirea pielii, 
deodorantele și antiperspirantele, produsele de protecție solară, precum și produsele pentru 
coafură și machiaj. În sectorul îngrijirii animalelor, de acum se poate acorda eticheta 
ecologică a UE unor produse care se îndepărtează prin clătire. 

Eticheta ecologică a UE sprijină tranziția ecologică și ambiția de a reduce la zero 
poluarea, oferindu-le în același timp alternative mai bune consumatorilor care caută opțiuni 
sănătoase și durabile.  

 

3. Activități economice în Uniunea Europeană 

Cu o piață internă potențială de 450 de milioane de consumatori, Uniunea Europeană 
este una dintre cele mai mari piețe din lume. 

Datorită pieței unice, companiile românești, indiferent de dimensiunea lor, fac parte 
din acest spațiu economic dinamic al UE, care alimentează creșterea economică, generează 
locuri de muncă și facilitează desfășurarea de activități economice. 

 
 Activitatea IMM-urilor în UE 

Doi din trei angajați lucrează în companii mici și mijlocii, care generează 85% din 
locurile de muncă noi din UE. Ele sunt parte integrantă din economia Europei, iar Comisia 
Europeană furnizează informații, sprijin și surse de finanțare pentru a le ajuta să se dezvolte 
și să crească. În special, companiile mici și mijlocii (IMM-uri) pot: 

 să beneficieze de libera circulație a bunurilor și a serviciilor în cadrul UE, fără obstacole 
vamale sau legislative; 
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 să conteze pe sprijinul și pe solidaritatea UE atunci când au de înfruntat provocări precum 
pandemia de Covid-19 și Brexit; 

 să profite de puterea de negociere colectivă a UE, care facilitează accesul la piețe globale, 
prin acorduri comerciale negociate cu alte țări și regiuni. 
 Finanțare și sprijin financiar din partea UE pentru companii 

În fiecare an, UE sprijină peste 200.000 de firme și antreprenori prin împrumuturi 
pentru afaceri, microfinanțare, garanții și capital de risc. Decizia de a furniza finanțare UE se 
ia de obicei de către instituții financiare locale, precum băncile, administratorii de capital de 
risc sau investitorii providențiali. 

În contextul dezastrului economic și social cauzat de pandemie, UE a lansat Planul de 
redresare pentru Europa, pentru a ajuta economiile, agenții economici și cetățenii să-și 
revină. Acesta va asigura un plus de sprijin și de oportunități de finanțare pentru firmele 
românești, în special pentru cele din sectorul agricol. 
 Rețele de informații și de sprijin pentru afaceri 
 Portalul Your Europe pentru întreprinderi 

Furnizează o gamă completă de informații referitoare la modul în care se înființează 
și administrează o societate comercială sau un start-up în UE, la normele și procedurile de 
impozitare, resursele umane, cerințele privind produsele, fonduri și finanțare și la relațiile 
cu clienții. 
 „Europa ta” - Consiliere ,, 

Este o rețea de avocați independenți care cunosc legislația UE și legislația națională din toate 
țările UE, care oferă: 

 feedback gratuit personalizat, în limba UE aleasă de dumneavoastră, în termen de o 
săptămână; 

 clarificări privind legea europeană care se aplică în cazul dumneavoastră; 
 informații despre cum vă puteți exercita drepturile UE. 

 SOLVIT 
Regulile sau deciziile incorecte și birocrația discriminatoare pot să îngreuneze viața, 

activitatea profesională sau comercială într-o altă țară a UE. Așadar, dacă, în calitate de 
cetățean european sau de agent economic în UE, vă confruntați cu obstacole într-o altă țară 
pentru că o autoritate publică nu procedează conform legislației UE... SOLVIT vă poate fi de 
ajutor. 
 Erasmus pentru tinerii întreprinzători 

Contribuie la dobândirea, de către europenii care doresc să devină antreprenori, a 
aptitudinilor necesare pentru a începe și/sau a desfășura cu succes o mică afacere în Europa, 
prin formare la locul de muncă și mentorat.  
 Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) - România 

Oferă asistență în scopul dezvoltării societăților comerciale prin noi parteneriate, 
oportunități comerciale, acordare de licențe și căutări de parteneri pentru cercetare și 
dezvoltare finanțată de UE. Serviciile sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, dar sunt disponibile 
tuturor celorlalte companii, universități și centre de cercetare. 
 Access2Markets 

Un portal dedicat exportatorilor și importatorilor potențiali și existenți din UE, care 
pot să găsească aici informații detaliate privind taxele, impozitele, regulile și cerințele 
privind produsele pentru toate țările UE și pentru peste alte 120 de piețe din lume.  
 Platforma de colaborare a clusterelor europene 

Este un instrument online de corelare pentru găsirea de parteneri, pe țări, regiuni, 
sectoare sau ecosisteme industriale. 
 Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune în UE 

Aici sunt informații, știri și evenimente cu privire la strategia și politicile UE în domeniul 
ocupării forței de muncă, inclusiv cu privire la drepturile lucrătorilor, aptitudini și calificări, 

mobilitate, protecție socială și incluziune.  
 Serviciul european de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală 

https://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05&pid=018&ctr=RO&country=Romania
http://een-romania.ro/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content
https://clustercollaboration.eu/
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro
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Este un serviciu dedicat proprietății intelectuale care acționează în prima linie pentru 
a oferi sprijin gratuit IMM-urilor europene și beneficiarilor de proiecte de cercetare 
finanțate de UE, astfel încât aceștia să-și poată gestiona proprietatea intelectuală în contextul 

afacerilor transnaționale sau al programelor de cercetare și inovare din UE. 
 

4.   Resursele proprii 
 
Principalele trei surse tradiționale de venituri pentru bugetul UE pentru perioada 

2021-2027 sunt taxele vamale, contribuțiile bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
colectate de statele membre și contribuțiile directe ale țărilor UE, cunoscute și sub 
denumirea de contribuții bazate pe venitul național brut (VNB). Începând cu 1 ianuarie 
2021, o nouă sursă de venituri pentru bugetul UE este o contribuție bazată pe deșeurile de 
ambalaje din plastic nereciclate. 

1.Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate 
Începând cu 1 ianuarie 2021, o contribuție bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic 

nereciclate a fost introdusă ca nouă sursă de venituri pentru bugetul UE pentru perioada 
2021-2027. 

Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate, în vigoare de 
la 1 ianuarie 2021, constă într-o contribuție națională bazată pe cantitatea de deșeuri de 
ambalaje din plastic nereciclate. Această resursă proprie este strâns legată de prioritățile 
politice ale UE. Ea ar trebui să încurajeze statele membre să reducă cantitatea de deșeuri de 
ambalaje și să impulsioneze tranziția Europei către o economie circulară, prin punerea în 
aplicare a strategiei europene privind materialele plastice. În același timp, le oferă statelor 
membre posibilitatea de a-și defini cele mai adecvate politici de reducere a poluării cu 
deșeuri de ambalaje din plastic, în conformitate cu principiul subsidiarității. 

Se va aplica o cotă uniformă de apel de 0,80 EUR pe kilogramul de deșeuri de 
ambalaje din plastic nereciclate, cu un mecanism care va permite evitarea contribuțiilor 
excesive din partea statelor membre mai puțin bogate. 

2. Contribuțiile naționale 

Contribuțiile statelor membre bazate pe venitul național brut (VNB) reprezintă 
principala sursă de venituri pentru bugetul UE. Acestea garantează că pot fi finanțate 
cheltuielile convenite, bugetul UE fiind astfel întotdeauna în echilibru. 

Resursa proprie bazată pe venitul național brut (VNB), numită și „contribuțiile 
naționale”, a fost instituită ca o componentă-cheie „reziduală” a sistemului de resurse 
proprii, pentru a garanta că veniturile totale de la bugetul UE acoperă suficient toate 
cheltuielile convenite în bugetul anual. Astfel, bugetul UE este întotdeauna inițial echilibrat, 
adică echilibrat în etapa adoptării sale. 

Contribuțiile naționale sunt considerate o sursă de echilibrare a bugetului UE. Acest 
lucru se datorează faptului că valoarea lor variază de la an la an, în funcție de veniturile 
totale necesare pentru acoperirea cheltuielilor, după calcularea sumelor provenite din taxele 
vamale, din contribuțiile bazate pe TVA și din alte surse (amenzi aplicate întreprinderilor 
care nu respectă normele UE, impozite pe salariile personalului instituțiilor UE, dobânzi 
bancare și contribuții din partea țărilor terțe). 

În timp, contribuțiile bazate pe VNB au devenit componenta predominantă a 
sistemului de resurse proprii, reprezentând peste 70 % din veniturile UE. 

Deși contribuțiile bazate pe VNB asigură stabilitate și suficiență bugetului UE, 
predominanța acestei resurse proprii sporește percepția conform căreia contribuțiile 
naționale n-ar fi decât un factor de cost. Însă statele membre a căror contribuție la bugetul 
UE este mai mare decât sumele pe care le primesc direct plătesc în medie mai puțin decât 
alte state membre ca procent din bogăția lor (venitul național brut – VNB), în timp ce tot ele 
se numără printre cei mai mari beneficiari ai pieței unice și ai integrării UE. 
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Toți cei care fac parte din piața unică au de câștigat. Împreună, ei pot să găsească 
soluții la problemele legate de migrație și să lupte împotriva terorismului și a schimbărilor 
climatice. UE, care funcționează datorită bugetului UE, generează valoare adăugată pentru 
toți, valoare care depășește orice calcul matematic. 

Din cauza evoluțiilor economice recente, autorităților fiscale și statistice naționale le 
este greu să măsoare VNB-ul cu precizie, ori acesta constituie elementul de bază pentru 
evaluarea averii unui stat. Printre factorii care creează dificultăți semnificative în acest sens 
se numără în special dematerializarea multor servicii, dezvoltarea rapidă a comerțului 
electronic, ponderea tot mai mare a activelor necorporale și fluctuațiile mari și rapide ale 
investițiilor de capital străin. 

Din aceste motive, pentru a asigura o repartizare echitabilă a obligațiilor între statele 
membre și pentru a reveni la funcția de echilibrare a resursei proprii bazate pe VNB, 
reducând în același timp povara asupra statelor membre, Comisia va lucra la introducerea 
unor noi resurse proprii pentru bugetul UE. Acestea vor completa contribuțiile bazate pe 
VNB, abordând în același timp aspectele menționate mai sus. 

Taxa pe valoarea adăugată 
Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru perioada 2021-

2027 corespunde unui procent aplicat bazei de calcul a TVA a statelor membre, calculat în 
conformitate cu normele UE. 

În cadrul bugetului pe termen lung pentru perioada 2021-2027, resursa proprie 
bazată pe TVA a fost simplificată pentru a reduce sarcina administrativă atât pentru UE, cât 
și pentru administrațiile statelor membre. 

Această simplificare presupune: 

 corectarea bazei de calcul a TVA-ului numai pentru domeniul de aplicare teritorial 
din puținele cazuri prevăzute în tratat și pentru încălcări ale Directivei TVA 

 aplicarea în fiecare stat membru a cotei medii ponderate de TVA din 2016 pe toată 
durata perioadei 2021-2027. 

Bazele de calcul ale TVA-ului din fiecare țară sunt apoi plafonate la 50 % din baza de 
calcul a venitului său național brut (VNB), pentru a limita aspectele regresive ale resursei 
bazate pe TVA. În cele din urmă, pentru perioada 2021-2027, se aplică o cotă uniformă de 
apel de 0,3 % pentru baza de calcul a TVA-ului din fiecare stat membru. 

Scopul general al controlării resursei proprii bazate pe TVA este de a garanta că 
fiecare stat membru este în măsură să contribuie la bugetul UE cu suma corectă a bazei 
resurselor TVA. Acest lucru se realizează prin analiza documentației, prin inspecții la fața 
locului în statele membre actuale și viitoare și prin dezvoltarea metodologiei adecvate. 
Direcția Generală Buget din cadrul Comisiei răspunde de controlarea rapoartelor statelor 
membre cu sumele totale ale bazei resurselor TVA. 

 
Taxe vamale 
Odată cu eliminarea cotizațiilor pentru zahăr, în 2017, taxele vamale percepute la 

importurile din afara UE sunt singurele resurse proprii tradiționale pentru bugetul UE. 
Decizia 70/243 a Consiliului din 21 aprilie 1970 privind înlocuirea contribuțiilor 

financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunităților i-a permis Comisiei să 
înceapă colectarea resurselor proprii pentru finanțarea bugetului UE, în loc să se bazeze în 
întregime pe contribuțiile financiare ale statelor membre. Primele resurse proprii pentru 
bugetul UE au fost taxele agricole, taxele vamale și o resursă bazată pe TVA. 

Taxele vamale sunt considerate resurse proprii tradiționale (RPT) deoarece au existat 
întotdeauna ca sursă directă de venituri pentru bugetul UE – spre deosebire de taxa pe 
valoarea adăugată și de contribuțiile naționale, care sunt puse la dispoziția bugetului UE de 
către statele membre. 

Taxele vamale rezultă din politicile comerciale. Ele sunt percepute asupra 
importurilor de produse din țări din afara UE, pe baza cotelor stabilite în tariful vamal 
comun. 
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5.   Comisia Europeană aprobă o schemă românească în valoare de 358 de milioane 
 EUR pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 
 

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 358 de milioane 
EUR (1,772 miliarde RON) pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) 
afectate de pandemia de coronavirus și de măsurile restrictive pe care guvernul român a 
trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. 

Sprijinul public a fost aprobat în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. 
În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenții directe pentru investiții în activități 
productive, până la o sumă maximă de 1 milion EUR (4,9343 milioane RON) per beneficiar. 

Schema va fi deschisă IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate 
în mod deosebit de epidemia de coronavirus, precum industria prelucrătoare, construcțiile, 
comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, 
transportul și depozitarea. Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să fi fost înființate în 
România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe 
parcursul anului 2019. 

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr de 4.000 de societăți. 
Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. 
În special, ajutorul (i) nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar; și (ii) se acordă până la 
31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și 
proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în 
conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în 
cadrul temporar. Pe această bază, Comisia Europeană a aprobat măsura în temeiul normelor 
UE privind ajutoarele de stat.  

 
6.   Pachetul bancar 2021: UE propune noi norme pentru consolidarea rezilienței  

băncilor și o mai bună pregătire a acestora pentru viitor 
 

La data de 27 octombrie 2021, Comisia Europeană a adoptat o revizuire a normelor 
bancare ale UE (Regulamentul privind cerințele de capital și Directiva privind cerințele de 
capital).  

Context 
În urma crizei financiare, autoritățile de reglementare din 28 de jurisdicții din 

întreaga lume au convenit, în cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară 
(BCBS), asupra unui nou standard internațional de consolidare a băncilor, cunoscut sub 
numele de Basel III. Acest acord a fost finalizat în 2017. UE a pus deja în aplicare marea 
majoritate a acestor norme, ceea ce a dus la o consolidare a capitalizării sectorului bancar al 
UE. Prin urmare, băncile din UE au rămas reziliente în timpul crizei provocate de pandemia 
de COVID-19, astfel cum o demonstrează faptul că au continuat să acorde împrumuturi. 
Reformele propuse completează programul de acțiuni stabilit în urma crizei financiare și au 
drept obiectiv consolidarea substanțială a competitivității și a durabilității sectorului bancar 
din UE. 

Prin aceste noi norme se va asigura faptul că băncile din UE vor deveni mai reziliente 
la eventualele șocuri economice viitoare și vor contribui în același timp la redresarea 
Europei în urma pandemiei de COVID-19 și la tranziția către neutralitatea climatică. 

Pachetul prezentat este ultima etapă a procesului de punere în aplicare a Acordului 
Basel III în UE. Acest acord a fost convenit de UE și de partenerii săi din G20 în cadrul 
Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară și urmărește să consolideze reziliența 
băncilor în fața unor posibile șocuri economice. Propunerile prezentate astăzi marchează 
ultima etapă a acestei reforme a normelor bancare. 
Revizuirea constă în următoarele elemente legislative: 
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 propunere legislativă de modificare a Directivei privind cerințele de capital (Directiva 
2013/36/UE); 

 propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind cerințele de capital 
(Regulamentul 2013/575/UE); 

 propunere legislativă separată de modificare a Regulamentului privind cerințele de 
capital în domeniul rezoluției (așa-numita propunere daisy chain). 

Pachetul cuprinde următoarele părți: 

 Punerea în aplicare a Acordului Basel III – consolidarea rezilienței la șocurile 
economice 

Pachetul pune în aplicare cu fidelitate prevederile Acordului internațional Basel III, 
ținând cont totodată de particularitățile sectorului bancar din UE, de exemplu în ceea ce 
privește creditele ipotecare cu risc scăzut. Mai precis, propunerea de astăzi urmărește să 
garanteze faptul că „modelele interne” utilizate de bănci pentru calcularea cerințelor lor de 
capital nu subestimează riscurile, așadar că nivelul de capital deținut de acestea este 
suficient pentru acoperirea riscurilor respective. În acest fel se va facilita, de asemenea, 
compararea ratelor de capital bazate pe risc între bănci, restabilindu-se încrederea în aceste 
rate și soliditatea sectorului în ansamblul său. 

Propunerea vizează consolidarea rezilienței, fără a conduce la creșteri semnificative 
ale cerințelor de capital. Ea limitează impactul global asupra cerințelor de capital la ceea ce 
este necesar, asigurând astfel menținerea competitivității sectorului bancar din UE. De 
asemenea, pachetul reduce și mai mult costurile de asigurare a conformității, în special 
pentru băncile mai mici, fără a relaxa standardele prudențiale. 

 Durabilitatea – contribuția la tranziția verde 

Consolidarea rezilienței sectorului bancar în fața riscurilor de mediu, sociale și de 
guvernanță este o componentă-cheie a Strategiei Comisiei privind finanțarea durabilă. Este 
esențial să se îmbunătățească modul în care băncile măsoară și gestionează aceste riscuri, 
precum și să se asigure faptul că piețele pot monitoriza activitatea băncilor. Reglementarea 
prudențială joacă un rol esențial în această privință. 

Propunerea de astăzi va impune băncilor obligația ca sistematic să identifice, să 
publice și să gestioneze riscurile de mediu, sociale și de guvernanță în contextul activității lor 
de gestionare a riscurilor. Este prevăzută inclusiv obligația ca atât autoritățile de 
supraveghere, cât și băncile să deruleze, la intervale regulate, simulări de criză în domeniul 
climatic. Autoritățile de supraveghere vor trebui să evalueze riscurile de mediu, sociale și de 
guvernanță în cadrul evaluărilor periodice pe care le realizează în scopul supravegherii. 
Toate băncile vor trebui, de asemenea, să publice informații privind expunerea lor la 
riscurile de mediu, sociale și de guvernanță. Pentru a se evita împovărarea băncilor mai mici 
cu sarcini administrative nejustificate, normele privind publicarea informațiilor vor fi 
proporționale. 

Măsurile propuse nu numai că vor spori reziliența sectorului bancar, ci vor asigura și 
faptul că băncile țin seama de considerentele de durabilitate. 
 

 Supraveghere mai strictă – asigurarea unei gestionări robuste a băncilor din UE 
și a unei protecții îmbunătățite a stabilității financiare 

Pachetul prezentat pune la dispoziția autorităților de supraveghere instrumente mai 
robuste de supraveghere a băncilor din UE. Normele pe care le include sunt clare, solide, 
echilibrate și prevăd cerințe de competență profesională și probitate morală prin care 
autoritățile de supraveghere evaluează dacă personalul de conducere deține competențele și 
cunoștințele necesare pentru gestionarea unei bănci. 
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Mai mult, ca reacție la scandalul „WireCard”, autoritățile de supraveghere vor dispune 
acum de instrumente mai eficace pentru a supraveghea grupurile de tehnologie financiară, 
inclusiv filialele băncilor. Acest set îmbunătățit de instrumente va asigura gestionarea solidă 
și prudentă a băncilor din UE. 

Revizuirea de astăzi abordează, de asemenea – în mod proporțional – chestiunea 
stabilirii sucursalelor băncilor din țări terțe în UE. În prezent, aceste sucursale sunt în primul 
rând supuse legislației naționale, a căror armonizare la nivel european rămâne foarte 
limitată. Pachetul armonizează normele UE în acest domeniu, ceea ce le va permite 
autorităților de supraveghere să gestioneze mai bine riscurile legate de aceste entități, care 
și-au intensificat în mod semnificativ activitatea în UE în ultimii ani. 

Etapele următoare 
Pachetul legislativ urmează să fie examinat de Parlamentul European și de Consiliu. 
 

7.   Turcia: o criză diplomatică gravă care poate fi încă evitată 
 
Președintele Erdogan a anunțat că a dat ordin ministrului de externe al Turciei să-i 

declare „persona non grata” pe ambasadorii a zece țări. Cele zece țări sunt Canada, Franța, 
Finlanda, Danemarca, Germania, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia și Statele 
Unite ale Americii. Președintele Erdogan vrea ca ambasadorii să fie expulzați după ce cele 
zece țări în cauză au îndemnat Guvernul să-l elibereze pe activistul turc Osman Kavala, care 
este prizonier politic de aproape patru ani, fără condamnare. 

La 8 octombrie, raportorul permanent al Comisiei pentru afaceri externe pentru 
Turcia, Nacho Sanchez Amor (S&D, ES) s-a aflat în Turcia și a participat la procesul domnului 
Kavala, într-o dovadă de solidaritate.        

Anunțul că zece ambasadori au fost expulzați din Turcia nu poate fi înțeles decât ca o 
încercare de a distrage atenția de la problemele reale urgente, precizează europarlamentarii. 

Raportorul permanent al Parlamentului pentru Turcia, Nacho Sánchez Amor (S&D, 
ES) și președintele delegației parlamentare UE-Turcia Sergey Lagodinsky (Verzi/ALE, DE) au 
emis următoarea declarație ca reacție la instrucțiunile președintelui Erdogan către ministrul 
de externe de a declara zece ambasadori persona non grata din cauza declarației lor cu 
privire la cazul în curs al omului de afaceri Osman Kavala. 

„Măsurile anunțate de președintele Erdogan împotriva a 10 ambasadori în legătură cu 
declarația lor cu privire la persecuția în curs a omului de afaceri Osman Kavala sunt de 
neînțeles și complet lipsite de temei. Le putem înțelege doar ca o încercare de a distrage 
atenția de la problemele reale urgente, interne și bilaterale. Nu acești ambasadori sau 
guvernele lor au decis că este responsabilitatea Turciei să-l elibereze pe Osman Kavala. 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dispus eliberarea lui imediată în decembrie 2019, 
acest lucru a fost reiterat ulterior prin șase decizii și o rezoluție provizorie a Comitetului de 
Miniștri al Consiliului Europei. Prin urmare, Turcia este obligată să respecte decizia Curții, 
așa cum este obligată să urmeze o hotărâre similară asupra lui Selahattin Demirtaș. 

Statul de drept și garanțiile unui proces echitabil sunt pilonii de bază ai oricărei 
democrații. După cum a subliniat în mod repetat în rapoartele Comisiei Europene, ale 
Consiliului Europei precum și în Raportul anual al Parlamentului European, Turcia are un 
deficit serios în aceste domenii și necesită o corectare urgentă. Aceste probleme sunt 
abordate prin reforme cuprinzătoare, nu prin sancțiuni împotriva celor care doar cer ceea ce 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat clar. Este inacceptabil ca în Turcia să se 
producă în mod continuu atacuri la adresa vocilor critice și interferențe în sistemul judiciar. 
Este mai mult decât regretabil că acum s-a încercat să reducă la tăcere criticile din 
străinătate. Poziția noastră cu privire la cazul lui Osman Kavala și critica față de alte deficite 
de democrație din Turcia vor rămâne nedescurajate în ciuda acestei evoluții triste. 

Suntem în pragul unei crize diplomatice grave care încă poate fi evitată. Facem apel la 
autoritățile turce să se abțină de la pași care ar putea agrava și mai mult relațiile noastre. 
Sperăm să depășim criza. Încă o dată, solicităm Turciei să-și respecte angajamentele 
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internaționale și să respecte hotărârile CEDO în ceea ce privește, printre altele, cazurile lui 
Osman Kavala și Selahattin Demirtaș. 

Îndemnăm Uniunea Europeană să coordoneze o reacție comună și căt mai este 
posibil, să încurajăm omologii turci să detensioneze criza. 

 
8.  Eurodeputații i-au acordat Premiul Saharov 2021 pentru libertatea de gândire 

al Parlamentului European lui Alexei Navalnîi, om politic al opoziției ruse și 
activist anticorupție 

 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este decernat anual de Parlamentul 

European. Premiul a fost înființat în 1988 pentru a le aduce un omagiu persoanelor și 
organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. Este numit astfel în 
onoarea fizicianului sovietic și a dizidentului politic Andrei Saharov, iar premiului este în 
valoare de 50.000 EUR. 

Anul trecut, Parlamentul a acordat premiul opoziției democratice din Belarus, 
reprezentată de Consiliul de coordonare, o inițiativă a „femeilor curajoase”, precum și a unor 
personalități politice și reprezentanți ai societății civile. 

Vicepreședinta Parlamentului, Heidi Hautala, a anunțat laureații în hemiciclul de la 
Strasbourg miercuri după-amiază, în urma unei decizii a Conferinței președinților 
(președintele PE și liderii grupurilor politice). 

Președintele Parlamentului, David Sassoli, a declarat: „Parlamentul European l-a ales 
pe Alexei Navalnîi drept câștigător al Premiului Saharov de anul acesta. A militat în mod 
consecvent împotriva corupției regimului lui Vladimir Putin și, prin intermediul conturilor 
sale de pe platformele sociale și al campaniilor sale politice, Navalnîi a contribuit la 
expunerea abuzurilor și la mobilizarea sprijinului a milioane de persoane din întreaga Rusie. 
Pentru aceasta, el a fost otrăvit și aruncat în închisoare.” 

„Prin acordarea Premiului Saharov lui Alexei Navalnîi, recunoaștem curajul său 
personal imens și reiterăm sprijinul ferm al Parlamentului European pentru eliberarea sa 
imediată”, a adăugat el. 

Vicepreședinta Hautala a declarat: „Anul acesta, Premiul Saharov pentru libertatea de 
gândire a fost decernat unui militant al schimbării. Alexei Navalnîi a dat dovadă de un mare 
curaj în încercările sale de a restabili libertatea de alegere a poporului rus. A luptat mulți ani 
pentru drepturile omului și libertățile fundamentale în țara sa. Acest lucru l-a costat 
libertatea și aproape viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea imediată și 
necondiționată a acestuia.” 

„Astăzi, Parlamentul onorează, de asemenea, un grup de femei afgane care au luptat 
vehement pentru egalitate și drepturile omului în țara lor și care au fost nominalizate pentru 
Premiul Saharov. Am ales să onorăm curajul acestor femei, acestea fiind printre primele 
victime ale încălcărilor celor mai elementare drepturi și libertăți după ce talibanii au preluat 
controlul asupra Afganistanului”, a adăugat aceasta. 

Alexei Navalnîi este un om politic al opoziției ruse, activist anticorupție și adversar 
politic major al președintelui rus Vladimir Putin. S-a remarcat pe scena internațională prin 
organizarea de manifestații împotriva președintelui Putin și a guvernului său, prin 
participarea la alegeri și prin apelurile la reforme împotriva corupției din Rusia. În august 
2020, Navalnîi a fost otrăvit și a petrecut mai multe luni în convalescență la Berlin. A fost 
arestat la întoarcerea sa la Moscova în ianuarie 2021, iar în prezent, execută o pedeapsă cu 
închisoarea de trei ani și jumătate, din care rămân încă peste doi ani. Închis într-o colonie 
penitenciară de maximă siguranță, Navalnîi a intrat în greva foamei o perioadă îndelungată 
la sfârșitul lunii martie 2021, pentru a protesta împotriva lipsei de acces la asistență 
medicală. În iunie 2021, o instanță rusă a scos în afara legii birourile rețelei regionale a lui 
Navalnîi și Fundația Anticorupție a acestuia, ambele considerate în prezent ca extremiste și 
nedorite de către autoritățile ruse. 

Ceremonia de decernare a Premiului Saharov va avea loc la 15 decembrie, la 
Strasbourg. Aflați mai multe despre ceilalți finaliști ai Premiului Saharov în 2021. 
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9.   COVID-19: Parlamentul dorește politici UE de vaccinare mai transparente 

 Acordurile de cumpărare, prețurile și datele de încercare ar trebui făcute publice 
 UE trebuie să comunice mai bine pentru a combate ezitarea și dezinformarea la 

vaccin 
 UE și companiile private ar trebui să ajute la vaccinarea lumii 

Dezvoltarea, cumpărarea și distribuția de vaccinuri în UE trebuie să devină mai 
transparente, spun deputații europeni. 

Într-o rezoluție adoptată cu 458 pentru, 149 împotrivă și 86 abțineri, Parlamentul 
solicită o legislație care să facă procesul de cercetare, cumpărare și distribuire a vaccinurilor 
COVID-19 mai transparent. Acest lucru le-ar permite deputaților europeni să examineze în 
mod eficient politicile UE privind vaccinurile. În același timp, Comisia ar trebui să discute 
mai deschis aceste politici cu cetățenii. 

 
Combaterea ezitării și a dezinformarii la vaccin 
Pentru a spori transparența, deputații cer Comisiei să dezvăluie cine negociază 

achizițiile de vaccin în numele său. Ar trebui să publice acordurile de cumpărare încheiate cu 
furnizorii de vaccinuri, inclusiv detalii despre investițiile publice și costurile vaccinurilor, și 
să publice orice posibile încălcări ale contractului. Deputații spun că mai multe informații ar 
putea ajuta la combaterea ezitării și a dezinformarii la vaccin, iar companiile farmaceutice ar 
trebui, de asemenea, să publice date și rapoarte ample din studiile clinice. 
 

Vaccinarea lumii 
Deputații europeni doresc ca viitoarele contracte de vaccinuri ale UE să facă 

vaccinurile mai disponibile în întreaga lume ca bun public global. UE ar trebui să ajute țările 
din afara UE să lupte împotriva COVID-19 și să accelereze vaccinarea prin depășirea 
blocajelor de producție. Companiile ar putea, de exemplu, să își transfere tehnologia (prin 
Fondul de acces la tehnologie COVID-19 al Organizației Mondiale a Sănătății sau C-TAP), iar 
țările ar putea contribui mai mult la schema COVAX. UE ar trebui, de asemenea, să dezvolte o 
strategie globală și publică de vaccinuri care să abordeze distribuția echitabilă la nivel 
mondial. 

 
10.   Principalele mesaje de la Summitul social tripartit, 20 octombrie 2021 

 
Liderii UE și partenerii sociali s-au întâlnit, prin videoconferință, la summitul social 

tripartit pentru a discuta despre „transformarea redresării Europei într-o creștere durabilă 
pe termen lung, favorabilă unor locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate”. 
Participanții la summit au intervenit pe marginea următoarelor întrebări: 

 cum se poate realiza o redresare reușită, de durată și echitabilă din punct de vedere 
social și care este rolul partenerilor sociali în planurile naționale de redresare și 
reziliență? 

 cum să reușească dubla tranziție climatică și digitală, în condițiile menținerii 
prosperității, competitivității și echității sociale? 

 cum se poate asigura munca durabilă (incluzându-se competențele, politicile active în 
domeniul pieței forței de muncă, sistemele de securitate socială)? 

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a formulat următoarele observații: 
„Pe măsură ce ne continuăm redresarea, trebuie să rămânem pe deplin concentrați asupra 
tipului de viitor pe care ni-l dorim – pentru cetățenii noștri, pentru economiile noastre și 
pentru societățile noastre. Pentru o creștere durabilă pe termen lung, care să creeze locuri 
de muncă mai numeroase și de mai bună calitate, trebuie să investim în competențe și să 
punem în aplicare politici active în domeniul pieței forței de muncă. Astfel, modul în care ne 
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vom redresa va depinde de modul în care investițiile și reformele vor contribui la o tranziție 
competitivă și justă din punct de vedere social. Ne dorim o redresare colectivă, favorabilă 
incluziunii și bazată pe coeziune. Partenerii sociali au un rol crucial în acest sens. Contribuția 
lor a fost – și va continua să fie – esențială pentru eforturile noastre de redresare. Pachetul 
nostru masiv de redresare, aprobat de Consiliul European în iulie 2020, va impulsiona aceste 
eforturi.” 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat următoarele: 
„Oamenii au nevoie de competențele potrivite pentru a se adapta la evoluția parcursurilor 
profesionale și pentru a găsi noi locuri de muncă pe o piață a muncii aflată în schimbare. 
Acest lucru este cu atât mai important dacă dorim să realizăm o tranziție echitabilă, durabilă 
și favorabilă incluziunii către o economie verde și digitală. Ne aflăm într-un moment decisiv: 
datorită Instrumentului NextGenerationEU, vom avea reforme cruciale și investiții fără 
precedent în educație, în formare, în ocuparea forței de muncă și în măsuri de protecție 
socială. Acum mai mult ca oricând, partenerii sociali au de jucat un rol central în punerea în 
aplicare cu succes a planurilor naționale și în realizarea unei redresări care să nu lase pe 
nimeni în urmă.” 

Din partea președinției prin rotație a Consiliului UE, prim-ministrul Sloveniei, Janez 
Janša, a adăugat: „Președinția slovenă consideră că, pentru o redresare reușită, de durată și 
echitabilă din punct de vedere social, sunt necesare piețe ale forței de muncă reziliente și 
favorabile incluziunii și locuri de muncă de calitate. Pentru a transforma redresarea Europei 
într-o creștere durabilă pe termen lung, trebuie să acționăm împreună și să facem în așa fel 
încât societățile noastre să devină mai puternice, iar întreprinderile noastre mai competitive. 
Crearea de locuri de muncă noi și durabile poate asigura o protecție socială eficace și 
permanentă. Calitatea locurilor de muncă europene determină o valoare adăugată 
economică mai mare, garantează o forță de muncă sănătoasă și calificată, asigură 
continuitatea cercetării și stimulează inovarea. În acest mod, vom consolida statutul UE în 
economia mondială, vom asigura bunăstarea cetățenilor noștri și vom dezvolta un mediu 
propice prosperității întreprinderilor. Dialogul social va fi esențial în acest sens.” 

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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