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1. Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la crearea unei moșteniri politice efective 
pentru Anul European al patrimoniului cultural 

2. Rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2021 referitoare la întărirea pieței unice: viitorul liberei 
circulații a serviciilor...................................................................................................................................................... 4 
 

II.  CONSILIUL UE 

1. Principalele rezultate ale Consiliului de asociere UE-Ucraina (Consiliul UE din 11 februarie 2021 –Afaceri 
externe și relații internaționale) 5 

2. Protecția civilă : președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu (Consiliul 
UE din 8 februarie 2021 –Afaceri interne) ............................................................................................................................... 5 

3. Combaterea terorismului: Consiliul reînnoiește pentru încă șase luni lista UE a organizațiilor teroriste 
(Consiliul UE din 5 februarie 2021 –Afaceri externe și relații internaționale) ............................................................... 6 

 
III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 
1. Promovarea solidarității și a responsabilității între generații - Carte Verde privind îmbătrânirea 
populației……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 

2. Propunere de Regulament privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă, de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1165/2008, (CE) nr.543/2009, (CE) nr. 1185/2009 și a Directivei 
96/16/CE a Consiliului .................................................................................................................................................. 7 

3. Propunere de Regulament privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru 

speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante 
lemnoase ornamentale ................................................................................................................................................... 8 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – O strategie a UE privind valorificarea potențialului energiei din surse 
regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic ........................................................................................................ 9 

 
5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Pactul climatic european………………………………………………………………………………….…….…….9 

IV. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA ......................................................................... 10 

1. Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind netranspunerea noilor norme UE în sectorul 
telecomunicațiilor ....................................................................................................................................................... 10 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2


2 
 

 

I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
1. Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoarela crearea 

unei moșteniri politice efective pentru Anul European al patrimoniului cultural  
 

Parlamentul European a făcut următoarele observații generale : 
 
Recunoașterea valorii patrimoniului cultural 
- consideră că patrimoniul cultural este o resursă inestimabilă, care ne permite să reflectăm, inclusiv 
critic, asupra istoriei și ne ajută să identificăm nu numai amintiri diferite, ci și firele comune care ne 
unesc pe toți, promovând astfel diversitatea, dialogul, coeziunea, solidaritatea și înțelegerea 
reciprocă, precum și îmbogățind cunoașterea bunurilor noastre materiale, imateriale, naturale și 
digitale; 
- îndeamnă Comisia și statele membre să ia mai multe măsuri pentru a proteja, a dezvolta și a 
promova diversitatea lingvistică în era digitală și prin alocarea unui buget suficient pentru politicile 
care se ocupă de limbile clasificate ca fiind în pericol și pentru sensibilizarea cetățenilor UE în 
legătură cu bogăția lingvistică și culturală pe care o reprezintă comunitățile în cauză; 
- reamintește Comisiei și statelor membre necesitatea de a include în mod deplin patrimoniul 
cultural al minorităților prezente în Europa în orice proces de reflecție asupra patrimoniului 
european, angajându-se să recunoască și să promoveze contribuția acestora la bogăția și 
diversitatea culturală, lingvistică și artistică a Uniunii, făcând eforturi să definească și să pună în 
aplicare măsuri concertate și coordonate pentru gestionarea și promovarea durabilă a acestor 
culturi; 
 
Educație și competențe 
- subliniază importanța tuturor tipurilor de educație – formală, non-formală și informală – în 
domeniul patrimoniului cultural și al disciplinelor umaniste, inclusiv în domeniul istoriei și 
filosofiei, la toate vârstele; reiterează importanța includerii diverselor forme artistice precum 
muzica, filmul, teatrul, literatura, designul și arhitectura în programele școlare și în activitățile 
școlare complementare; invită Comisia să integreze mai bine patrimoniul cultural în strategia sa 
pentru un spațiu european al educației pentru a-i ajuta pe studenți să își formeze un sentiment 
puternic al cetățeniei europene; 
- își exprimă îngrijorarea în legătură lipsa crescândă de meșteșugari calificați, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, precum și în legătură cu dificultățile atragerii tinerilor spre 
dobândirea acestor competențe; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că viitoarele inițiative de 
conservare a patrimoniului cultural includ conservarea practicilor și a cunoștințelor necesare;  
- reiterează necesitatea de a îmbunătăți condițiile socioeconomice și de muncă și echilibrul de gen și 
de a promova posibilitățile de mobilitate pentru operatorii și lucrătorii angajați în sectorul 
patrimoniului cultural, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; constată, în acest sens, importanța 
recunoașterii calificărilor profesionale; 
 
Patrimoniul cultural digital 
- recunoașteimportanțapatrimoniului cultural digital, care implică un numărtot mai mare de 
persoane, inclusivpersoaneproveninddinmediidefavorizateșicudizabilități, care au 
posibilitățifărăprecedent de contact cumaterialul cultural și un accesechitabil la acesta; 
recunoașterelevanțaîncreștere a patrimoniului cultural digital, înspecialîntimpulpandemiilorși a 
izolăriiaferente, cândvizitelevirtualealemuzeelor, expozițiile, bibliotecile digitale șienciclopediile 
online șialtesoluții digitale și instrumente de 
comunicaresimilareoferăconsolareșisuntsinguramodalitateprin care publicul are acces la 
patrimoniul cultural și la culturăîn sens mai largșipoateinteracționacuacestea;  
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- solicităsă se depunăeforturi mai mari pentrudezvoltareaîncontinuare a platformei, 
inclusivprinalocarea de 
fonduriadecvateacesteiașiprinpromovareaacesteiaînrândulpubliculuișicadrelordidactice ; 
- face apel la sporireacooperăriiîntrestatele membre, precumșiîntresectoarelerelevante, pentru a 
promovapelargpatrimoniul cultural digitalizat ; 
- solicită o actualizarecuprinzătoare a RecomandăriiComisieiprivinddigitalizareașiaccesibilitatea 
online a materialului cultural șiconservareadigitalădin 27 octombrie 2011, pentru a 
reflectaprogresultehnologicșiproblemeleșiperspectiveledeschiseînultimuldeceniu ; 
 
Potențialul economic și durabilitatea  
- îndeamnă statele membre să creeze mecanisme solide de prevenire a supraexploatării 
patrimoniului cultural, inclusiv prin fluxuri turistice prost gestionate; avertizează asupra influenței 
intereselor comerciale pe termen scurt, care riscă să submineze autenticitatea siturilor și practicilor 
culturale și să le degradeze calitatea;  
- își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul poluării, vandalismului, furtului, turismului prost 
gestionat și al dezvoltării necontrolate, precum și al încălzirii globale și al schimbărilor climatice 
asupra patrimoniului cultural, în special din cauza producerii tot mai frecvente de evenimente 
extreme, inclusiv ploi torențiale, valuri de căldură, inundații, incendii și furtuni; accentuează nevoia 
de acțiune, inclusiv de schimb de cunoștințe între statele membre și invită Comisia să propună 
acțiuni concrete pentru conservarea și protejarea patrimoniului cultural, având în vedere aceste 
pericole naturale și provocate de om; 
- își exprimă îngrijorarea în legătură cu amenințările la adresa patrimoniului cultural din cauza 
terorismului, atât în Europa, cât și în afara acesteia; condamnă distrugerea siturilor de patrimoniu 
cultural;  
- reiterează faptul că traficul ilicit de obiecte culturale și comerțul cu acestea, inclusiv pe canale 
digitale, este o problemă gravă, cu o dimensiune globală, care cere coordonare nu doar între statele 
membre, ci și la nivel internațional; își reiterează sprijinul pentru promovarea activă a cercetării 
privind proveniența în contextul AEPC; 
 
Spre o abordare strategică a patrimoniului cultural 
- invită Comisia să adopte o abordare mai integrată a patrimoniului cultural, acordând tratament 
egal patrimoniului cultural material, imaterial, natural și digital și tratând aceste dimensiuni ca fiind 
interconectate și indisociabile; 
- Subliniază necesitatea înființării și oferirii de sprijin adecvat unei platforme permanente având ca 
nucleu societatea civilă organizată, care să aibă ca obiect cooperarea și coordonarea la toate 
nivelurile, în special la nivelul Uniunii, în materie de politici privind patrimoniul cultural. 
- face apel la o cooperare strategică între Uniunea Europeană și alte organizații internaționale, în 
special UNESCO și Consiliul Europei, în vederea unei mai bune coordonări a eforturilor și 
standardelor comune de conservare și promovare a patrimoniului cultural și pentru schimbul de 
bune practici; 
- este alarmat de impactul puternic pe care epidemia de COVID-19 îl va avea asupra patrimoniului 
cultural și asupra sectoarelor culturale și creative; invită Comisia să efectueze o analiză 
cuprinzătoare a impactului pandemiei asupra sectoarelor relevante și mai ales asupra sectorului 
patrimoniului cultural; îndeamnă Comisia și statele membre să ofere sprijin financiar adecvat și cu 
destinație precisă pentru a atenua criza în aceste sectoare și pentru a sprijini persoanele care 
lucrează în ele, inclusiv accesul la prestații sociale pentru cei care desfășoară forme atipice de 
muncă; 
- solicită să se depună eforturi sporite pentru valorificarea impulsului oferit de Anul European al 
Patrimoniului Cultural în direcția obținerii unor rezultate politice de durată la nivel local, regional, 
național și european, deoarece acest lucru ar aduce o contribuție economică, culturală și socială 
pozitivă și ar ajuta la dezvoltarea sentimentului de apartenență la spațiul cultural european al 
tuturor europenilor, precum și la asumarea responsabilității comune pentru conservarea, 
îmbogățirea și promovarea patrimoniului cultural; invită Comisia să ia în considerare posibilitatea 
organizării unui nou An European al Patrimoniului Cultural în viitor;  
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- solicită includerea dimensiunii culturale a integrării europene, inclusiv a patrimoniului, printre 
temele strategice de discuție în cadrul viitoarei Conferințe privind viitorul Europei; 
 
 

2. Rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2021 referitoare la întărirea 
pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor 

 
Abordarea barierelor din cadrul pieței unice 
 
– reducerea obstacolelor nejustificate și disproporționate, ce împiedică libera circulație a 
serviciilor în cadrul pieței unice, cât mai curând posibil;  
– reducerea cerințelor inutile și digitalizarea procesului de documentare pentru furnizarea 
transfrontalieră de servicii; subliniază importanța din ce în ce mai mare a servitizării, adică a 
rolului tot mai important al serviciilor în sectorul de producție;  
– reexaminarea și coordonarea normelor ce reglementează cerințele de intrare și de 
exercitare privind anumite activități sau profesii;  
– îmbunătățirea comparabilității nivelului calificărilor profesionale, cu scopul asigurării unei 
tranziții mai line către recunoașterea reciprocă a calificărilor de educație și formare legate 
de sectorul serviciilor din întreaga UE; 
– recunoașterea reciprocă automată a diplomelor, a calificărilor, a aptitudinilor și a 
competențelor între statele membre, pentru un impact pozitiv asupra pieței interne și a 
liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor;  
– extinderea recunoașterii reciproce la toate nivelurile de educație și îmbunătățirea sau 
introducerea procedurilor necesare, cât mai curând posibil; 
– creșterea gradului de conștientizare și utilizarea mai bine a programelor existente, pentru 
promovarea serviciilor sustenabile în achizițiile publice, în vederea realizării unei economii 
circulare și sustenabile; 
– asigurarea faptului că lucrătorii frontalieri și lucrătorii sezonieri pot trece frontierele și 
beneficiază condiții de muncă sigure; 
– asigurarea punerii în aplicare și a respectării corespunzătoare a legislației actuale; 
notificarea Comisiei, în conformitate cu articolul 15 alineatul (7) din Directiva privind 
serviciile, a oricăror noi acte cu putere de lege sau acte administrative, inclusiv proiecte de 
astfel de acte, ce stabilesc cerințe, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (6) din 
Directiva privind serviciile și, în același timp, motivele ce stau la baza acestor cerințe; 
evitarea cerințelor inutile și introducerea procedurilor electronice clare, pentru obținerea 
documentelor necesare prestării transfrontaliere de servicii, asigurând astfel condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi și lucrători și garantând totodată cel mai înalt 
nivel de protecție a consumatorilor; 
– punerea în aplicare, fără întârziere, a Actului european privind accesibilitatea, în vederea 
eliminării efective a barierelor, în cazul persoanelor cu dizabilități și în vederea asigurării 
disponibilității serviciilor accesibile, precum și a adecvării condițiilor în care sunt furnizate 
serviciile respective;  
– sprijinirea activă, de către parlamentele naționale, a aplicării directivei și folosirea 
competențelor de control față de autoritățile naționale; 
– consolidarea interoperabilității, atât la nivel sectorial, cât și la nivel transsectorial, în 
domenii precum mediul, transporturile și sănătatea, pentru realizarea progreselor în 
direcția unor servicii transfrontaliere interconectate;  
 
Asigurarea aplicării legislației în vigoare 
 
– asigurarea faptului că frontierele rămân deschise, pentru garantarea principiilor 
fundamentale ale UE; efectuarea cu precauție a controalelor la frontierele interne, în timpul 
unei situații de criză, cum ar fi o criză sanitară, numai ca măsură de ultimă instanță; 
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– abordarea împreună cu Comisia a obstacolelor rămase în calea prestării transfrontaliere de 
servicii ale societății informaționale, în pachetul legislativ privind serviciile digitale; 
– definirea structurii și a modului de funcționare ale Grupului operativ, pentru asigurarea 
respectării normelor privind piața unică (SMET), recent înființat, inclusiv dimensiunea 
practică a acestuia; prezentarea unui calendar de acțiuni specifice, în conformitate cu 
prioritățile fixate de SMET, prin stabilirea unui nou plan de acțiune pe termen lung, pentru o 
mai bună punere în aplicare și asigurare a respectării normelor privind piața unică, astfel 
încât să se maximizeze potențialul pieței unice a serviciilor;  
– implementarea portalului digital, într-un mod accesibil cetățenilor și IMM-urilor și 
transformarea ghișeelor unice, din simple portaluri cu rol de reglementare, în portaluri pe 
deplin funcționale;  
– asigurarea unui flux sistematic de informații ușor de utilizat, pe portalul digital unic, 
despre toate actele legislative noi ale UE, ce introduc drepturi sau obligații pentru 
consumatori și companii; consultarea frecventă cu părțile interesate pe această speță;  
– asigurarea faptului că toate procedurile administrative fezabile, ce sunt asociate cu 
înființarea de societăți și libertatea prestării de servicii pot fi finalizate într-un mediu digital, 
conform Regulamentului privind portalul digital unic; accelerarea procesului de digitalizare, 
în special în procedurile ce afectează companiile și consumatorii, pentru a le permite să 
deruleze proceduri administrative la distanță și online;  
– cooperarea între ghișeele unice, pentru ca companiile, angajații și alte părți interesate să 
primească informații la timp, corecte, cuprinzătoare și la zi, în limba locală și în engleză; 
– digitalizarea serviciilor publice și punerea în aplicare a tuturor componentele sistemului 
de schimb electronic de informații în materie de securitate socială; 
– promovarea utilizării instrumentelor digitale și dotarea inspectoratelor de muncă cu 
resurse suficiente pentru combaterea tuturor formelor de abuz;  
 
Evaluarea: tabloul de bord al pieței unice și indicatorii restrictivi 
 
– identificarea domeniilor în care ar putea fi depuse eforturi pentru a-și îmbunătăți 
rezultatele politicilor lor și a monitoriza eforturile de reducere a restricțiilor; 
–fixarea obiectivelor naționale anuale, pentru deschiderea comerțului cu servicii și 
efectuarea evaluărilor în acest sens. 
 
 

II. CONSILIUL UE 
 
 

1. Principalele rezultate ale Consiliului de asociere UE-Ucraina (Consiliul UE din 
11 februarie 2021 –Afaceri externe și relații internaționale) 

 
Cea de a 7-a reuniune a Consiliului de asociere UE-Ucraina s-a desfășurat la Bruxelles 

și a fost coprezidată de Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe și politica de securitate, și Denis Șmihal, prim-ministrul Ucrainei. 

În cadrul reuniunii s-a discutat despre punerea în aplicare a Acordului de asociere 
UE-Ucraina, punându-se accentul pe reformele politice, statul de drept, cooperarea 
economică și comerțul, precum și despre evoluțiile legate de suveranitatea și integritatea 
teritorială a Ucrainei. 
 

2. Protecția civilă: președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un 
acord provizoriu (Consiliul UE din 8 februarie 2021 – Afaceri interne) 
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Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns astăzi la un 
acord provizoriu cu privire la o propunere de consolidare a mecanismului de protecție civilă 
al UE. 

Noile norme propuse vor permite UE și statelor membre să fie mai bine pregătite în 
fața dezastrelor naturale și a celor provocate de om și să reacționeze mai rapid atunci când 
acestea se produc, inclusiv în cazurile care afectează simultan majoritatea statelor membre. 
Textul stabilește totodată finanțarea mecanismului de protecție civilă în contextul cadrului 
financiar multianual 2021-2027. 

Normele propuse vor permite Comisiei Europene să remedieze lacunele din domeniul 
transporturilor și logisticii și, în cazuri de urgență, să achiziționeze direct anumite capacități 
rescEU suplimentare. Aceste capacități rescEU, precum și cele găzduite de statele membre 
vor fi finanțate integral din bugetul UE. 

Prevenirea și pregătirea vor fi, de asemenea, îmbunătățite în temeiul regulamentului 
propus. Comisia, în cooperare cu statele membre, va defini și va elabora obiectivele UE în 
materie de reziliență la dezastre în domeniul protecției civile. Aceste obiective fără caracter 
obligatoriu vor fi stabilite în recomandările Comisiei și se vor baza pe scenarii actuale și 
orientate spre viitor, inclusiv pe date privind evenimentele trecute și impactul schimbărilor 
climatice asupra riscurilor de dezastre. 

Textul prevede fonduri în valoare totală de 1 263 de milioane EUR pentru perioada 
2021-2027, urmând orientările politice oferite de Consiliul European la 21 iulie 2020. Acesta 
include, de asemenea, o sumă de până la 2 056 de milioane EUR pentru punerea în aplicare a 
măsurilor de protecție civilă menite să contracareze impactul crizei provocate de COVID-19, 
prevăzute în Instrumentul de redresare al UE. 

Această sumă este de peste trei ori mai mare față de cea prevăzută în bugetul pentru 
perioada 2014-2020, ceea ce reflectă consolidarea răspunsului colectiv al UE la dezastre, 
inclusiv prin recenta constituire a unei rezerve de capacități (rescEU), consolidarea Rezervei 
europene de protecție civilă și îmbunătățirile aduse la nivelul prevenirii dezastrelor, precum 
și al pregătirii în caz de dezastre. 

În plus, regulamentul propus stabilește procentajul fondurilor care urmează să fie 
alocate prevenirii, pregătirii și răspunsului, oferind în același timp o marjă de flexibilitate. În 
caz de nevoie urgentă, Comisia va putea realoca fonduri pentru acțiuni de răspuns peste 
marja de flexibilitate. Această abordare flexibilă va permite UE să reacționeze mai bine la 
caracterul imprevizibil al dezastrelor și să utilizeze fondurile acolo unde este cea mai mare 
nevoie de ele. 
 
Context: Mecanismul de protecție civilă al UE, înființat în 2001, coordonează la nivelul UE 
răspunsul la dezastrele naturale și la cele provocate de om. Obiectivul său este de a promova 
cooperarea între autoritățile naționale de protecție civilă, de a spori gradul de sensibilizare 
și de pregătire a populației în ceea ce privește dezastrele și de a permite acordarea unei 
asistențe rapide, eficace și coordonate populațiilor afectate. 

Mecanismul de protecție civilă al UE include o Rezervă europeană de protecție civilă. 
Aceasta constă într-un ansamblu de capacități puse în comun în mod voluntar, care sunt 
angajate în prealabil de statele membre în vederea desfășurării imediate în interiorul sau în 
afara UE. Mecanismul de protecție civilă a fost modificat ultima dată în 2019, când a fost 
creată o rezervă suplimentară de resurse, numită rescEU, pentru a oferi asistență în situațiile 
în care capacitățile generale existente sunt insuficiente. 
 

3. Combaterea terorismului: Consiliul reînnoiește pentru încă șase luni lista UE a 
organizațiilor teroriste (Consiliul UE din 5 februarie 2021 –Afaceri externe și 
relații internaționale) 

Astăzi, Consiliul a reînnoit așa-numita listă UE a organizațiilor teroriste, care 
cuprinde persoane, grupuri și entități care fac obiectul unor măsuri restrictive în 
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vederea combaterii terorismului. Cele 14 persoane și 21 de grupuri și entități de pe listă 
fac obiectul înghețării fondurilor lorși a altor active financiare în UE. De asemenea, se 
interzice operatorilor din UE să pună fonduri și resurse economice la dispoziția lor. 

Consiliul este împuternicit să stabilească o listă a UE și să impună măsurile restrictive 
aferente în temeiul Poziției comune 2001/931/PESC a Consiliului și al Regulamentului (CE) 
nr. 2580/2001 al Consiliului. 

Consiliul a stabilit pentru prima dată lista ca o punere în aplicare a Rezoluției 
1373/2001 a CSONU, care a urmat atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. 
Acesta revizuieștelista la intervale regulate și cel puțin o dată la șase luni, pe baza unui 
schimb periodic de informații între statele membre cu privire la orice noi fapte și evoluții 
legate de includerile pe listă. 

Acest regim de sancțiuni este separat de regimul UE de punere în aplicare a 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) și 
care vizează Al-Qaida și ISIL/Da’esh. De asemenea, UE are propriul său regim de sancțiuni 
care îi permite să aplice în mod autonom sancțiuni împotriva ISIL/Da’esh și Al-Qaida, 
precum și împotriva persoanelor și entităților asociate sau care le acordă sprijin. 

 

 

III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Promovarea solidarității și a responsabilității între generații - Carte Verde 
privind îmbătrânirea populației  

Cartea verde lansează o amplă dezbatere de orientare privind îmbătrânirea 
populației pentru a discuta opțiunile privind modalitățile de anticipare și de răspuns la 
provocările și oportunitățile pe care le implică, în special având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și Deceniul ONU pentru îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate. Competențele de abordare a efectelor îmbătrânirii le revin, în mare măsură, 
statelor membre, iar UE este bine plasată pentru a identifica principalele probleme și 
tendințe și pentru a sprijini acțiunile privind îmbătrânirea la nivel național, regional și local. 
Aceasta poate ajuta statele membre și regiunile să își dezvolte propriile răspunsuri adaptate 
în materie de politici în ceea ce privește îmbătrânirea populației. 

Prezenta carte verde adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață, care reflectă 

impactul universal al îmbătrânirii și se concentrează atât asupra implicațiilor personale, cât 

și asupra implicațiilor societale mai ample ale îmbătrânirii populației. Acestea includ toate 

aspectele: de la învățarea pe tot parcursul vieții și stiluri de viață sănătoase până la modul de 

finanțare a unor pensii adecvate sau necesitatea unei productivități sporite și a unei forțe de 

muncă suficient de mari pentru a susține asistența medicală și îngrijirea pe termen lung 

pentru persoanele în vârstă.  

 

2. Propunere de Regulament privind statisticile referitoare la factorii de 
producție și producția agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
1165/2008, (CE) nr.543/2009, (CE) nr. 1185/2009 și a Directivei 96/16/CE a 
Consiliului 

 
Obiectivul prezentei propuneri privind statisticile referitoare la factorii de producție 

și producția agricolă (SFPPA) este de a îmbunătăți calitatea, comparabilitatea și coerența 
statisticilor agricole europene, astfel încât factorii de decizie, întreprinderiloe și publicul larg 
să poată lua decizii bazate pe date concrete. 
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             Statisticile agricole europene referitoare la agricultura UE, efectuate de Eurostat, 
vizează următoarele aspecte: structura fermelor, conturile economice pentru agricultură, 
producția animalieră și vegetală, agricultura ecologică, prețurile agricole, pesticidele, 
nutrienții și alte aspecte de agromediu. Principalul scop este de a monitoriza și evalua 
politica agricolă comună (PAC) și alte politici importante ale UE si de a sprijini procesul de 
elaborare a politicilor. 
Prin furnizarea unor date de mai bună calitate pentru evaluarea durabilității sectorului 
pentru mediu, cetățeni, regiuni și economie, Sistemul european de statistici agricole (SESA) 
va contribui, de asemenea, la cel puțin două dintre cele șase priorități ale Comisiei von der 
Leyen, și anume:  

 un Pact verde european, împreună cu strategiile subiacente „de la fermă la 
consumator” și de menținere a biodiversității; 

 economie în serviciul cetățenilor. 
Statisticile agricole sunt utile și pentru alte priorități ale Uniunii sau ale statelor membre, 
care afectează sau sunt afectate de agricultură și dezvoltarea rurală.  

Regulamentul propus specifică conținutul statisticilor privind factorii de producție 
agricolă și produse agricole. Acesta precizează că statele membre trebuie să furnizeze 
statistici referitoare la 4 domenii și 12 subiecte conexe. Domeniile sunt:  

 statisticile privind producția animalieră  
 statisticile privind producția vegetală 
 statisticile privind prețurile agricole  
 statisticile privind nutrienții și produsele de protecție a plantelor  

Regulamentul conține articole referitoare la obiect, definiții, populația statistică și 
unitățile de observare, gradul de acoperire, frecvența transmiterii de date, sursele de date și 
metodele utilizate, perioadele de referință, specificațiile privind calitatea și potențialele 
contribuții financiare și totodată prevede posibilitatea de a introduce subiecte ad-hoc 
specifice referitoare la factorii de producție și producția agricolă care să vină în completarea 
datelor de colectare în mod regulat. 

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru statisticile europene agreate 
referitoare la factorii de producție agricolă și produsele activităților agricole, precum și 
utilizarea intermediară a produselor respective în cadrul agriculturii și colectarea și 
prelucrarea lor industrială. 
 
 

3. Propunere de Regulament privind prelungirea duratei protecției comunitare a 
soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii 
plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale 
 
Prezenta inițiativă se referă la un regulament adoptat în temeiul articolului 118 

primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la prelungirea 
duratei protecției de la 25 de ani la 30 de ani pentru speciile de sparanghel și pentru 
grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase 
ornamentale, astfel cum este prevăzut în prezent la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 
2100/94 al Consiliului de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de 
plante. 

Analiza efectuată relevă faptul că, pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile 
de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale, 
durata protecției trebuie să fie prelungită cu cinci ani pentru a crea un mediu juridic propice 
obținerii unei remunerări echitabile pentru cercetare și ameliorare. Este necesară o perioadă 
mai lungă de timp decât pentru majoritatea covârșitoare a celorlalte specii, cum ar fi 
culturile agricole, care au adesea o durată de viață mai scurtă și o gamă mai largă și mai 
variată de clienți. 
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Prezenta propunere are drept obiectiv prelungirea protecției comunitare a soiurilor 
de plante de la 25 de ani la 30 de ani pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de 
specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale.  

Din motive de consecvență, această prelungire trebuie să se aplice în ansamblu 
protecției comunitare a soiurilor de plante din speciile de sparanghel și din grupurile de 
specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale. 

 
 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie a 
UE privind valorificarea potențialului energiei din surse regenerabile offshore 
pentru un viitor neutru climatic - COM (2020) 741 

 
Comunicare propune o strategie a UE pentru ca energia din surse regenerabile 

offshore să devină o componentă esențială a sistemului energetic european până în 2050. În 
acest scop, este nevoie de o abordare diversificată, adaptată la situații diferite. Prin urmare, 
strategia prezintă un cadru general favorabil, abordând barierele și provocările comune 
tuturor tehnologiilor și bazinelor maritime offshore, dar stabilește, de asemenea, și soluții de 
politică specifice, adaptate la diferitele stadii de dezvoltare a tehnologiilor și la contextele 
regionale. În plus, fiecare bazin maritim din Europa este diferit și are un potențial diferit 
datorită condițiilor geologice specifice și stadiului specific de dezvoltare a energiei din surse 
regenerabile offshore. 

Prezenta strategie stabilește extinderea producției de energie din surse regenerabile 
offshore și utilizarea acesteia ca prioritate a UE. Potențialul energiei din surse regenerabile 
offshore este prezent, sub diferite forme, în toate oceanele și bazinele maritime europene, 
inclusiv în insule și în regiunile ultraperiferice. Dezvoltarea sa ar avea efecte pozitive asupra 
industriei, economiei și societății în întreaga UE și în regiunile sale. 

Pentru a intensifica ritmul de dezvoltare, UE și statele membre au nevoie de un cadru 
pe termen lung pentru întreprinderi și investitori, care să promoveze o coexistență solidă a 
instalațiilor offshore și a altor utilizări ale spațiului maritim, să contribuie la protecția 
mediului și a biodiversității și să permită comunităților de pescari să prospere. 

Avantajul Europei ca pionier în domeniul energiei din surse regenerabile offshore se 
poate baza pe vastul potențial oferit de mările Uniunii Europene, de la Marea Nordului și 
Marea Baltică până la Marea Mediterană, de la Oceanul Atlantic până la Marea Neagră, 
precum și de mările care înconjoară regiunile ultraperiferice ale UE. 
 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pactul climatic european 
- COM (2020) 788 

 
Obiectivul prezentei comunicări constă în reducerea până la zero a emisiilor nete de 

gaze cu efect de seră, o creștere economică decuplată de utilizarea resurselor și de poluare 
pentru a obţine o economie rezilientă care să funcționeze atât pentru oameni, cât și pentru 
natură. Trebuiesc accelerate eforturile de a remedia modul în care interacționăm cu natura, 
de a proteja sănătatea și bunăstarea oamenilor față de riscurile legate de climă și de mediu, 
precum și de a asigura o planetă sănătoasă și prosperăpentru noi și pentru generațiile 
viitoare. 

Astfel, Pactul climatic va asigura spațiului necesar colaborării pentru a combate 
schimbările climatice și degradarea mediului și pentru a profita de oportunitățile care 
decurg din acțiuni decisive și din moduri de viață durabile. Pactul va conecta persoane din 
toate categoriile sociale, pentru a le ajuta să înțeleagă mai bine provocările, pentru a-i invita 
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pe toți cetățenii europeni să participe și să beneficieze, pentru a dezvolta soluții mici și mari 
și pentru a declanșa și a intensifica schimbările pozitive. 

Pactul climatic va reuni regiunile, comunitățile locale, societatea civilă, sectorul 
industrial și școlile. Împreună, acestea vor concepe și se vor angaja să respecte un set de 
angajamente menite să determine o schimbare de comportament, de la nivel de individ, până 
la cea mai mare multinațională. 

Pactul climatic european va oferi oamenilor și organizațiilor modalități de a învăța 
despre schimbările climatice, de a dezvolta și de a pune în aplicare soluții, precum și de a 
crea legături între ei pentru a multiplica impactul acestor soluții. Acesta va oferi sprijin 
pentru dezvoltarea și consolidarea unei mișcări europene în domeniul climei şi se va axa pe 
sensibilizarea publicului și pe sprijinirea acțiunilor. 

 

IV. ȘTIRI-REPREZENTANȚACOMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 
1. Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind netranspunerea 

noilor norme UE în sectorul telecomunicațiilor 
 

Comisia Europeană a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
împotriva a 24 de state membre, inclusiv România, pentru că nu au transpus noile norme ale 
UE în sectorul telecomunicațiilor. Codul european al comunicațiilor electronice 
modernizează cadrul european de reglementare pentru comunicațiile electronice, în vederea 
sporirii opțiunilor și a drepturilor consumatorilor, de exemplu, prin asigurarea unor 
contracte mai clare, a unor servicii de calitate și a unor piețe concurențiale. Codul asigură, de 
asemenea, standarde mai ridicate ale serviciilor de comunicare, inclusiv comunicații de 
urgență mai eficiente și mai accesibile. În plus, acesta le permite operatorilor să beneficieze 
de norme care stimulează investițiile în rețele de foarte mare capacitate, precum și de o 
previzibilitate mai mare în materie de reglementare, conducând la servicii și infrastructuri 
digitale mai inovatoare. 

Termenul pentru transpunerea Codului în legislația națională a fost 21 decembrie 
2020. Până în prezent, numai Grecia, Ungaria și Finlanda au notificat Comisiei faptul că au 
adoptat toate măsurile necesare, pentru transpunerea directivei, declarând astfel că au 
finalizat procesul de transpunere. Prin urmare, Comisia a trimis scrisori de punere în 
întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, 
Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor de Jos, 
Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei și Suediei, prin care le solicită să 
adopte și să notifice măsurile relevante. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a 
răspunde. 

Codul european al comunicațiilor electronice, care actualizează cadrul de 
reglementare care guvernează sectorul european al comunicațiilor electronice, în funcție de 
noile provocări, a intrat în vigoare în decembrie 2018, iar statele membre au avut la 
dispoziție doi ani, pentru punerea acestuia în aplicare. Acesta este un act legislativ esențial 
pentru realizarea societății europene a gigabiților și pentru asigurarea participării deplină a 
tuturor cetățenilor UE la economia digitală și la societate. 

Comisia a monitorizat procesul de transpunere și le-a oferit statelor membre 
orientări și asistență ample, cu scopul sprijinirii acestora la procesul de transpunere a 
directivei în legislația națională. În plus, Organismul Autorităților Europene de Reglementare 
în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) a elaborat și a publicat orientări menite să 
contribuie la punerea în aplicare cu succes a noilor norme. 

În conformitate cu dispozițiile codului, Comisia a adoptat, în decembrie 2020, 
următoarea legislație pentru a consolida concurența, armonizarea reglementărilor și 
condițiile de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață, precum și pentru a-i 
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proteja pe consumatori și pentru a permite aplicarea de tarife echitabile și diversificarea 
ofertei de servicii de internet și de telefonie. 
 
 
Printre aceste măsuri se numără și următoarele : 

- un nou regulament delegat care stabilește un tarif maxim unic la nivelul Uniunii de 
terminare a apelurilor de voce, pe care operatorii îl pot percepe pentru transmiterea 
apelurilor fixe și mobile între rețelele lor; 

- o recomandare actualizată privind piețele relevante, care actualizează lista piețelor 
predefinite pe care autoritățile naționale de reglementare europene au obligația de a 
le reexamina periodic. 

 
 

 

Surse de informare:  

Comisia Europeană 

Parlamentul European 

Consiliul UE 

Reprezentanța Comisiei Europene în România 
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