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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

1. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la 

consolidarea rolului internațional al monedei euro 

 

Context: Moneda euro este moneda oficială a zonei euro, care este formată în prezent 

din 19 dintre cele 27 de state membre ale UE, iar majoritatea cetățenilor din toate statele 

membre ale zonei euro susțin utilizarea acesteia ca monedă comun. 

Având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene din 12 iunie 2019, 

intitulat „Consolidarea rolului internațional al monedei euro – Rezultatele consultărilor”, 

precum și contribuția Comisiei Europene la Consiliul European la summitul zonei euro din 

5 decembrie 2018, sub forma unui document intitulat „Consolidarea rolului internațional al 

monedei euro”. 

Parlamentul European, 

Atrage atenția asupra obligației, prevăzute în tratate, pe care o au toate statele 

membre, cu excepția Danemarcei, de a adopta moneda unică, după îndeplinirea criteriilor de 

convergență de la Maastricht; salută aderarea Bulgariei și a Croației la MCS II în iulie 2020 și 

sprijină stabilirea unei date cât mai apropiate pentru adoptarea monedei euro în ambele 

țări; încurajează Comisia Europeană, în acest sens, să evalueze potențialul impact al 

extinderii suplimentare a zonei euro asupra procesului de consolidare a rolului internațional 

al monedei euro. 

Subliniază faptul că un rol mai puternic al monedei euro la nivel internațional ar 

putea spori reziliența sistemului financiar internațional, oferindu-le operatorilor de piață din 

întreaga lume mai multe opțiuni și reducând vulnerabilitatea economiei internaționale în 

fața șocurilor legate de dependența puternică a multor sectoare față de o monedă unică; este 

de părere că internaționalizarea monedei euro ar putea deveni un factor-cheie în 

întemeierea unui sistem monetar internațional revitalizat, care să se bazeze în continuare pe 

un număr limitat de monede, astfel încât să devină mai echilibrat și mai sustenabil. 

Subliniază că, pentru a consolida rolul internațional al monedei euro, este necesar ca 

Uniunea să dezvolte în continuare și să finalizeze infrastructura încă incompletă pentru 

moneda comună și să realizeze progrese suplimentare în ceea ce privește funcțiile sale 

critice. 

Evidențiază necesitatea unui cadru fiscal credibil, care să întărească atractivitatea monedei 

euro prin promovarea creșterii pe termen lung, prin asigurarea stabilității în vederea 

îmbunătățirii sustenabilității finanțelor statelor membre și prin reducerea la minimum a 

riscurilor de redenominare; solicită, în acest sens, să se reflecteze în continuare la actualul 

cadru al Pactului de stabilitate și de creștere și la punerea sa în aplicare, având în vedere 

circumstanțele dificile și problemele moștenite ca urmare a răspunsului la criza economică 

provocată de pandemia de COVID-19, care va continua timp de mai multe decenii; ia act de 

faptul că, deși unele dintre măsurile de sprijin se vor desfășura automat, alegerea 

calendarului adecvat pentru retragerea celor rămase va fi esențială pentru a evita 

subminarea redresării și a creșterii economice, care vor fi extrem de importante pentru a 

face față datoriei după criză și a o aduce la niveluri sustenabile. 

Recunoaște că euro este deja principala valută de denominare pentru emiterea de 

obligațiuni ecologice, deoarece, potrivit BCE, în 2019, peste jumătate din obligațiunile 

ecologice emise la nivel mondial au fost emise în euro; consideră că UE ar trebui, de 
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asemenea, să devină lider mondial în stabilirea de standarde pentru emisiunea de 

obligațiuni ecologice; invită, prin urmare, Comisia Europeană să prezinte un plan de acțiune 

nou și ambițios privind finanțele sustenabile, precum și o propunere privind un standard 

solid al UE în ceea ce privește obligațiunile ecologice, consideră că întărirea rolului UE ca 

lider mondial și organism de standardizare pentru activitățile financiare ecologice ar putea 

întări rolul monedei euro ca monedă preferată pentru produsele financiare sustenabile, 

promovându-i astfel rolul internațional; salută decizia Comisiei Europene de a emite 

obligațiuni ecologice ca element important al finanțării Fondului de redresare și reziliență; 

reiterează faptul că obligațiunile ecologice sunt instrumente de creanță ale căror venituri 

vizează finanțarea unor investiții sustenabile și ecologice; îndeamnă Comisia Europeană și 

statele membre să ofere investitorilor, prin intermediul unor standarde solide de 

transparență și trasabilitate a veniturilor, un grad ridicat de securitate juridică privind faptul 

că investițiile lor vor fi utilizate în scopul declarat; solicită, în acest context, finalizarea și 

punerea în aplicare rapide a taxonomiei activităților economice sustenabile; subliniază 

necesitatea de a se evita riscul unor potențiale efecte negative privind lichiditatea care ar 

putea apărea ca urmare a fragmentării activelor europene sigure între obligațiuni ecologice, 

obligațiuni sociale și obligațiuni „standard”. 

Subliniază importanța stabilității piețelor financiare în zona euro ca o condiție 

prealabilă pentru statutul de valută internațională; evidențiază efectele politicii monetare a 

BCE asupra stabilității piețelor financiare; salută răspunsurile rapide și substanțiale ale BCE 

în materie de politică monetară la criza provocată de pandemia de COVID-19, adoptate în 

contextul unei situații de urgență; recunoaște impactul pozitiv pe care l-au avut măsurile 

prompte ale BCE asupra situației economice și stabilității financiare a zonei euro, precum și 

asupra atractivității monedei euro, stabilizând piețele financiare, protejând disponibilitatea 

lichidităților în euro, sprijinind condițiile de finanțare în economia zonei euro și, la nivel 

mondial, consolidând încrederea pieței. 

Salută raportul BCE privind moneda euro digitală și subliniază valoarea pe care o 

valută digitală o poate adăuga la întărirea rolului internațional al monedei euro, inclusiv 

încrederea cetățenilor în moneda comună; ia act de declarația lui Fabio Panetta, membru al 

Comitetului executiv al BCE responsabil de Grupul operativ la nivel înalt al Eurosistemului 

privind valuta digitală a băncii centrale (CBDC), potrivit căreia moneda euro digitală ar 

completa numerarul, nu l-ar înlocui; încurajează BCE să își continue activitatea în ceea ce 

privește moneda euro digitală și așteaptă cu interes următoarele sale acțiuni în acest sens, 

pe baza deciziei Consiliului guvernatorilor ce urmează a fi adoptată la mijlocul anului 2021; 

subliniază importanța asigurării unui nivel ridicat de reziliență și securitate cibernetică și 

sprijină eforturile depuse de BCE pentru a le promova; solicită, de asemenea, să se evalueze 

în continuare beneficiile și dezavantajele utilizării valutei digitale, pentru a se ajunge la un 

echilibru între nivelul de competitivitate la nivel mondial, inovare, securitate și 

confidențialitate. 

Ia act de apariția criptoactivelor și subliniază importanța monitorizării evoluției 

acestora și a riscurilor pe care le reprezintă „criptomonedele stabile” („stable coins”) pentru 

suveranitatea monetară; ia act de activitatea de monitorizare a criptoactivelor desfășurată 

de băncile centrale, de alte autorități și organizații; subliniază necesitatea unor orientări 

clare și coerente la nivelul UE cu privire la actualele procese prudențiale și de reglementare, 

care vor promova mai multă inovare, vor asigura stabilitatea financiară și vor menține 

protecția consumatorilor; salută, în acest sens, propunerea Comisiei Europene de 
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regulament care vizează îmbunătățirea securității juridice în ceea ce privește regimul 

normativ al criptoactivelor. 

Salută comunicarea adoptată de Comisia Europeană la 19 ianuarie 2021, intitulată 

„Sistemul economic și financiar european: promovarea deschiderii, a solidității și a 

rezilienței”, care stabilește o strategie cuprinzătoare de consolidare a autonomiei strategice 

deschise a Europei în domeniile macroeconomic și financiar; sprijină îndeosebi acțiunile-

cheie prezentate de Comisie pentru promovarea utilizării monedei euro la nivel mondial. 

 

2. Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la definirea 
politicii în domeniul educației digitale 

 
Planul pentru educația digitală: 

– alocarea a cel puțin 10% pentru educație, din finanțarea Mecanismului de redresare și 
reziliență;  

– creșterea, în mod semnificativ, a cheltuielilor publice pentru educație, recunoscând rolul 
esențial al acesteia în consolidarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și 
stimularea rezilienței economice și sociale;  

– utilizarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru 
consolidarea capacității digitale a sistemelor de învățământ, investind, de exemplu, în 
infrastructura digitală pentru școli, elevi și grupuri vulnerabile, în special în zonele excluse; 

– coordonarea mai eficientă a politicilor și a măsurilor din domeniul educației digitale și 
stabilirea unui schimb de bune practici, printr-o abordare pluripartită a politicii în domeniul 
educației, pentru a se asigura că aceasta răspunde nevoilor cetățenilor UE și că este centrată 
pe cursanți;  

– alocarea sporită alocarea de fonduri, în cercetarea interdisciplinară, în vederea evaluării 
impactului pe termen lung al digitalizării asupra învățării și eficacitatea politicilor de 
educație digitală, anticiparea unor noi tipuri de locuri de muncă și competențe și ajustarea, 
în consecință, a programelor de învățământ;  

Promovarea unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță: 

– considerarea benzii largi drept un bun public, prin urmare, finanțarea, în mod 
corespunzător, a infrastructurii, pentru asigurarea faptului că acesta este universal 
accesibilă și la prețuri abordabile și eliminarea decalajului digital;  

– sprijinirea grupurilor dezavantajate, prin Mecanismul pentru interconectarea Europei;  

– asigurarea școlilor nu numai a sprijinului tehnic și a conexiunii la internet, ci și a unui 
sprijin necesar pentru programe informatice sigure și fiabile; 

– promovarea modelelor flexibile de educație și sprijinirea cursanților la distanță, utilizând 
mijloace precum resursele electronice, materialele electronice, materialele video, mentoratul 
electronic și formarea online gratuită;  

– garantarea independenței față de orice interferență sau interese a furnizorilor de resurse 
educaționale; 
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– alocarea de fonduri pentru achiziționarea de resurse educaționale digitale profesioniste și 
sigure, dezvoltate cu ajutorul inovării europene;  

– promovarea inițiativelor ce permit întreprinderilor și organizațiilor societății civile să 
partajeze inovarea de înaltă tehnologie cu comunitatea educațională; 

– valorificarea potențialului programelor relevante, cum ar fi Invest EU și Erasmus +; 

– adoptarea inovării și tehnologiilor digitale, în sistemele de educație și formare, într-un mod 
inteligent, centrat pe cursant, în vederea realizării unei abordări eficace a învățării mixte;  

 Consolidarea abilităților și competențelor digitale: 

– acordarea unei mai mari atenții formării accesibile a cadrelor didactice, prin realizarea de 
investiții în cursuri de specializare în competențele de predare digitală, atât pentru 
profesori, cât și pentru profesioniștii din domeniul informatic care aspiră să predea;  

– instituirea programelor naționale în domeniul educației, care să promoveze creșterea 
numărului de studenți și de absolvenți în domeniul tehnologiei informației – cursuri ce ar 
putea fi desfășurate sub umbrela companiilor de tehnologii de vârf și a universităților; 

– promovarea noii platforme Europass, în instituțiile de educație și formare și în rândul 
personalului acestora și al angajatorilor; 

– crearea unor sinergii între universități, prin intermediul unei platforme universitare 
europene online, pentru conținuturi și programe educaționale la distanță și online 
multilingve și diverse, care să fie accesibile în întreaga Europă; 

– alocarea unei părți semnificative din resursele Fondului social european (FSE+), aflate în 
gestiune partajată, pentru punerea în aplicare a Garanției menționate, în special pentru 
sprijinirea acțiunilor specifice și a reformelor structurale, care să abordeze, în mod eficace, 
expunerea copiilor la sărăcie sau excluziune socială;  

– colaborarea cu organizațiile ce reprezintă persoanele cu diferite dizabilități, cu scopul 
examinării provocărilor și a oportunităților oferite de educația digitală și pentru a ține 
seama de nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități, la elaborarea unor politici eficiente 
de educație digitală;  

– identificarea caracteristicilor speciale pentru educația digitală, concepute și adaptate 
pentru persoanele cu dizabilități și alocarea de fonduri pentru acestea;  

– eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați, printr-o abordare politică holistică, pe 
mai multe niveluri. 
 

II.  CONSILII 

1. Consiliul prelungește mandatul operației IRINI până în 2023 (Consiliul UE din 

26 martie 2021 – Afaceri externe și relații internaționale, Securitate şi apărare) 

 

La 26 martie, Consiliul a prelungit mandatul operației militare a UE în zona Mării 

Mediterane din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) – EUNAVFOR MED 

IRINI – până la 31 martie 2023. 
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Decizia a fost luată în urma revizuirii strategice a operației efectuate de Comitetul politic și 

de securitate. În acest context, Consiliul a definit mai precis modalitățile practice pentru 

eliminarea produselor confiscate de operație atunci când se pune în aplicare embargoul ONU 

asupra armelor impus Libiei. 

Context: EUNAVFOR MED IRINI (în limba greacă „pace”) a fost lansată la 31 martie 

2020, la scurt timp după Conferința de la Berlin privind Libia din ianuarie 2020, drept 

contribuție concretă din partea Uniunii Europene la procesul instituit de comunitatea 

internațională pentru a sprijini revenirea la pace și stabilitate în Libia. 

Sarcina principală a operației IRINI este de a contribui la punerea în aplicare a 

embargoului ONU asupra armelor impus Libiei instituit prin Rezoluția 1970 (2011) a 

Consiliului de Securitate al ONU, prin utilizarea mijloacelor aeriene, satelitare și maritime. În 

special, operația are mandatul de a efectua în marea liberă, în largul coastelor Libiei, 

inspecții ale navelor suspectate că transportă arme sau materiale conexe către și dinspre 

Libia cu încălcarea embargoului asupra armelor impus Libiei. Operația realizează acest lucru 

în conformitate cu Rezoluția 2292 (2016) a Consiliului de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite și cu rezoluțiile ulterioare ale CSONU. În plus, operația IRINI monitorizează 

încălcările comise pe rute aeriene și terestre. Aceasta partajează informațiile colectate cu 

Organizația Națiunilor Unite. 

De asemenea, ca sarcini secundare, EUNAVFOR MED IRINI: 

✓ monitorizează și colectează informații cu privire la exporturile ilicite de petrol, de 

țiței și de produse petroliere rafinate din Libia; 

✓ contribuie la consolidarea capacităților și la instruirea pazei de coastă și a forțelor 

navale libiene; 

✓ contribuie la perturbarea modelului de afaceri al rețelelor de introducere ilegală de 

persoane și de trafic de persoane, prin colectarea de informații și patrularea aeriană. 

IRINI este condusă de contraamiralul Fabio Agostini în calitate de comandant al operației 

UE, iar comandamentul acesteia este situat la Roma, în Italia. 
 

 

2. Liderii UE la Summitul social tripartit: Europa are nevoie de o redresare 

echitabilă și durabilă în urma pandemiei către o economie verde și digitală 

(Consiliul European din 24 martie 2021) 

 

Liderii UE și partenerii sociali s-au întâlnit prin intermediul unei videoconferințe, la 

Summitul social tripartit pentru a discuta despre întrebarea „cum se poate realiza o 

redresare echitabilă și durabilă”, participanții la Summit subliniind importanța gestionării 

crizei de sănătate sau contribuția partenerilor sociali la nivelul UE și al statelor membre 

pentru redresarea economică și socială pe baze verzi și digitale, informează un comunicat de 

presă. 

Summitul social tripartit este un forum de dialog între instituțiile UE, la nivel de 

președinte, și partenerii sociali europeni, la cel mai înalt nivel de conducere. Summitul este 

coprezidat de președintele Consiliului European, de președinta Comisiei Europene și de șeful 

de stat sau de guvern al statului membru care asigură președinția prin rotație a Consiliului 

Uniunii Europene.  

„Pilonul european al Planului de acțiune privind drepturile sociale reprezintă un răspuns 

esențial la criza actuală, dar și un răspuns la preocupările cetățenilor noștri. Nu putem 

întoarce spatele celor care suferă cel mai mult în această criză, dar trebuie să vedem, de 
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asemenea, acest plan de acțiune ca un instrument pentru viitor, legându-l de agenda noastră 

strategică pentru o redresare socială și economică propulsată de schimbările climatice și de 

tranzițiile digitale”, a declarat prim-ministrul portughez António Costa din partea 

președinției rotative a Consiliului UE.   

Acesta a subliniat faptul că partenerii sociali, societatea civilă și cetățenii trebuie să 

lucreze la comun pentru a relansa redresarea, iar pentru a promova aceste eforturi și 

angajamente, președinția portugheză va organiza în mai Summitul de la Porto. 

 

III.  REUNIUNI 

1. Reuniunea Secretarilor generali ai parlamentelor statelor membre ale Uniunii 

Europene, în format videoconferinţă - Berlin, 29 martie a.c. 

 

La 29 martie a.c., a avut loc Reuniunea Secretarilor generali ai parlamentelor 

naţionale din statele membre ale UE, organizată în format videoconferință de Parlamentul 

german.  

Principalele  teme  abordate  în cadrul reuniunii au fost: prezentarea dimensiunii 

parlamentare a președinției portugheze a Consiliului European,  răspunsuri la provocările 

crizei  pandemice - digitalizarea  parlamentelor, securitatea cibernetică, rapoartele privind 

cooperarea interparlamentară între statele Uniunii Europene și prezentarea Raportului 

privind IPEX pentru anul 2020. 

Referitor la provocările generate de criza pandemică,  s-a subliniat  faptul că  

reuniunile în format videoconferință, precum și cele în format hibrid (prezenţă fizică şi 

prezenţă online) pot reprezenta o completare valoroasă și o consolidare a cooperării 

parlamentare  și, în acest sens,  parlamentele au fost încurajate să le organizeze, printr-un 

efort comun concertat.  

În timpul intervențiilor, s-a menționat importanța deosebita pe care parlamentele 

naționale trebuie să o acorde  protecției datelor și a securității cibernetice dar și creşterea 

nivelului de conștientizare strategică a modului în care instrumentele și serviciile digitale 

pot îmbunătăți activitatea parlamentară. 

           Totodată, Secretarii generali au apreciat evoluţiile actuale ale IPEX, în special lansarea 

noului website, ca o sursă vitală de informaţii cu privire la cooperarea interparlamentară şi la 

controlul parlamentar asupra documentelor, în cadrul procesului de luare a deciziilor la 

nivelul UE. În acest sens, Secretarii generali au accentuat faptul că lansarea cu succes a 

noului website depinde de eforturile Corespondenţilor IPEX care, în activitatea lor, vor fi 

sprijiniţi de propriile administraţii.  

Din partea Senatului, la reuniunea online a participat domnul Ciprian Bucur, 

Secretarul General al Senatului.  

 

 

 

Surse de informare: 

 

➢ Consilii 
➢ Parlamentul European 
➢ Reuniuni 



8 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 

 

 

SERVICIUL  AFACERI  EUROPENE 

 

 

 


