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COMUNICARE A COMISIEI EUROPENE 

 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Banca Centrală Europeană și EUROGRUP - Semestrul european 2020: evaluarea 

progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și 

corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor 

aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 – COM (2020) 

150 

 
Prezenta comunicare se bazează pe schimburile aprofundate avute cu guvernele, cu 

autoritățile naționale și cu părțile interesate, atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic, 

inclusiv cu ocazia reuniunilor bilaterale care au avut loc în decembrie 2019. Constatările 

acestora vor fi prezentate în capitalele statelor membre și li se va da curs în cadrul unor 

viitoare reuniuni bilaterale și multilaterale. Semestrul european oferă Comisiei Europene, 

statelor membre, partenerilor sociali și părților interesate posibilitatea de a se angaja într-

un dialog permanent, pe tot parcursul anului.  

Pe parcursul anului, funcționarii responsabili cu semestrul european își vor 

continua dialogul cu principalele părți interesate din statele membre. Vicepreședinții 

Comisiei și comisarii vor efectua vizite în 22 state membre pentru a afla opiniile 

parlamentelor, ale guvernelor, ale partenerilor sociali și ale altor părți interesate cu privire 

la analiza prezentată în rapoartele de țară și la concluziile acestor rapoarte. Comisia va 

discuta, de asemenea, cu Parlamentul European, pe marginea sintezei constatărilor din 

rapoartele de țară. În lumina provocărilor identificate, statele membre își vor prezenta, 

până la jumătatea lunii aprilie, în programele lor naționale de reformă, prioritățile 

economice și sociale. Ele își vor prezenta, de asemenea, strategiile multianuale privind 

asigurarea unor finanțe publice solide, sub forma programelor de stabilitate (în cazul 

statelor membre din zona euro) și a programelor de convergență (în cazul statelor membre 

din afara zonei euro). În versiunea finală a planurilor naționale privind energia și clima 

prezentate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice, statele 

membre stabilesc modul în care intenționează să își îndeplinească obiectivele în materie de 

energie și climă. Pentru a oferi un răspuns adecvat și durabil la provocările identificate, 

Comisia Europeană recomandă ca aceste programe să fie elaborate cu implicarea tuturor 

părților interesate principale, cum ar fi partenerii sociali, autoritățile locale și regionale și 

organizațiile societății civile, după caz. 

Obiectivul durabilității competitive urmărit de strategie reflectă pe deplin 

aspirațiile ambițioase ale Pactului ecologic european și se bazează pe patru dimensiuni: 

durabilitatea mediului, creșteri ale productivității, echitatea și stabilitatea 

macroeconomică. O abordare centrată pe aceste patru dimensiuni permite exploatarea 

sinergiilor, gestionarea soluțiilor de compromis și găsirea de soluții capabile să ofere 

asigurarea că economia se află în serviciul cetățenilor și este benefică pentru planetă. 

Evaluarea prezentată în rapoartele de țară va contribui la a asigura transpunerea acestor 

obiective în politici concrete la nivelul statelor membre. 
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Strategia anuală privind creșterea durabilă 2020 a prezentat o nouă agendă 

economică și a stabilit în mod clar prioritățile pentru coordonarea politicilor economice și 

de ocupare a forței de muncă din UE.  

Reușita noii agende economice depinde de transpunerea acesteia în politici 

concrete, de exemplu, în strategii de investiții, în politici fiscal-bugetare responsabile și în 

reforme structurale care promovează durabilitatea competitivă în toate dimensiunile sale. 

Rapoartele de țară pentru 2020 pun accentul pe provocările și oportunitățile care 

vizează economiile noastre și care decurg din tranziția către o economie verde. 

Rapoartele se concentrează, de asemenea, pe regiunile și sectoarele în care tranziția 

către neutralitatea climatică se confruntă cu cele mai mari dificultăți. 

Pentru a găsi soluții la provocările socioeconomice și de mediu presante ale 

prezentului și viitorului, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice va 

trebui să continue să evolueze. 

Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și a aspectelor legate de 

durabilitatea mediului în cadrul semestrului european. 

Creșterea productivității constituie în continuare o problemă, mai ales în contextul 

schimbărilor demografice. 

Investițiile în educație și competențe sunt esențiale pentru a asigura adaptarea la 

schimbările structurale, în special la cele care decurg din tranziția către o economie verde 

și din cea digitală, precum și din schimbările demografice. 

În mediul actual, caracterizat prin rate scăzute ale dobânzilor, statele membre au în 

continuare poziții foarte diferite în ceea ce privește datoria și problemele de 

sustenabilitate 

În numeroase state membre, investițiile publice depind în mare măsură de fondurile 

UE. La momentul programării, fondurile politicii de coeziune pentru perioada de 

programare 20142020 au ținut seama de recomandările specifice fiecărei țări referitoare 

la investiții. Aceste recomandări specifice fiecărei țări vizează domenii de importanță 

strategică la nivel european. La programarea politicii de coeziune pentru perioada 2021-

2027, Comisia Europeană a propus stabilirea unei legături și mai strânse cu semestrul 

european. În cadrul ciclului semestrului european din 2019, Comisia Europeană a 

prezentat orientări în materie de investiții pentru fondurile politicii de coeziune și a 

propus recomandări specifice fiecărei țări referitoare la politicile în materie de investiții 

pentru toate statele membre, care au fost adoptate de Consiliu. După publicarea 

rapoartelor de țară în februarie 2019, în primăvara aceluiași an în toate statele membre au 

avut loc diverse evenimente prin care s-a marcat începutul dialogului informal privind 

programarea pentru perioada 2021-2027.  

În concluzie, Comisia Europeană și-a fixat drept obiectiv să adopte toate programele 

de îndată ce legislația relevantă va intra în vigoare. În cadrul gestiunii partajate, acest lucru 

va depinde, de asemenea, de măsura în care statele membre vor fi pregătite să elaboreze și 

să discute proiectele lor de programe. 
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ŞTIRI - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE 

ÎN ROMÂNIA 

 

1. Promovarea mobilității durabile: Comisia propune ca anul 2021 să fie Anul 

european al căilor ferate 

Comisia a propus ca anul 2021 să fie Anul european al căilor ferate, pentru a sprijini 

realizarea obiectivelor Pactului ecologic european în domeniul transporturilor. În 2021, o 

serie de evenimente, campanii și inițiative vor promova transportul feroviar ca mod de 

transport durabil, inovator și sigur. Vor fi evidențiate beneficiile sale pentru cetățeni, 

pentru economie și pentru climă și se va pune accentul pe provocările rămase în vederea 

creării unui adevărat spațiu feroviar unic european fără frontiere.  

Anunțând propunerea de astăzi, Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „ 

Fără îndoială că transportul feroviar înseamnă avantaje imense în majoritatea 

domeniilor: durabilitate, siguranță, chiar și viteză, odată ce este organizat și tehnologizat 

conform principiilor secolului XXI. Însă transportul feroviar este definit de un aspect și mai 

profund: el contribuie la interconectarea Uniunii Europene, și nu doar din punct de vedere 

fizic. Crearea unei rețele coerente și funcționale în întreaga Europă este un exercițiu de 

coeziune politică. Anul european al căilor ferate nu este un eveniment ales la întâmplare. El 

survine într-un moment oportun, când UE are nevoie de acest tip de acțiune colectivă.” 

 

Transportul feroviar - o conexiune durabilă și sigură 

Ca unul dintre cele mai durabile și mai sigure moduri de transport de care dispunem, 

transportul feroviar va juca un rol important în viitorul sistem de mobilitate al Europei. 

Transportul feroviar nu este doar ecologic și eficient din punct de vedere energetic; el este, 

de asemenea, singurul mod de transport care și-a redus aproape în permanență emisiile de 

CO2 începând din 1990, și aceasta în pofida creșterii volumelor de transport. 

Transportul feroviar conectează cetățeni, regiuni și întreprinderi din întreaga UE. Mai mult, 

el este o dovadă a experienței europene în domeniul ingineriei, făcând parte din 

patrimoniul nostru european. 

 

De ce 2021? 

Anul european al căilor ferate din 2021 va contribui la accelerarea ritmului de 

modernizare a sectorului feroviar, de care este nevoie pentru ca acesta să devină o 

alternativă mai populară la moduri de transport mai puțin durabile. 

Anul 2021 va fi primul an complet în care normele convenite în cadrul celui de al patrulea 

pachet feroviar vor fi puse în aplicare în întreaga UE. De asemenea, 2021 marchează mai 

multe aniversări importante pentru transportul feroviar: cea de a 20-a aniversare a 

primului pachet feroviar, cea de a 175-a aniversare a primei legături feroviare dintre două 

capitale ale UE (Paris-Bruxelles), precum și 40 ani de TGV și 30 ani de ICE. 
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Festivalul internațional de artă EUROPALIA a ales deja căile ferate ca temă pentru 2021 și 

va contribui activ la o gamă largă de activități care vor avea loc pe parcursul Anului 

european al căilor ferate. 

 

Context 

În comunicarea sa din 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a definit un Pact ecologic 

european pentru UE și pentru cetățenii acesteia, care vizează atingerea neutralității 

climatice până în 2050. Dat fiind că transporturile generează un sfert din emisiile de gaze 

cu efect de seră ale UE, acest sector va juca un rol crucial în atingerea acestui obiectiv, 

propunându-și reducerea cu 90 % a emisiilor sale până în 2050. 

Ca parte a Pactului ecologic european, Comisia lucrează în prezent la o strategie pentru o 

mobilitate durabilă și inteligentă, care va aborda problema emisiilor generate de toate 

modurile de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de 

mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75 % pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în 

viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare. 

Propunerea Comisiei privind declararea anului 2021 ca An european al căilor ferate 

trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. 

 

2. România: Comisia propune inițierea procedurii de deficit excesiv 

Comisia a propus Consiliului să inițieze o procedură de deficit excesiv pentru România și a 

adoptat o recomandare adresată Consiliului de stabilire a cerințelor de ajustare. 

Recomandarea propusă prevede ca România să urmeze o traiectorie de ajustare durabilă și 

credibilă pentru a pune capăt deficitului excesiv până în 2022, cel târziu. 

Deciziile de astăzi, 4 martie, se succed adoptării Raportului Comisiei privind articolul 126 

alineatul (3), în care s-a constatat că România nu a respectat criteriul deficitului prevăzut 

în tratat, fiind astfel justificată inițierea unei proceduri pentru deficit excesiv. Comitetul 

economic și financiar a fost de acord cu această evaluare în avizul său din 24 februarie 

2020. Următoarea etapă constă în decizia Consiliului cu privire la existența unui deficit 

excesiv în România și adoptarea recomandării acestuia privind traiectoria de ajustare și 

termenul-limită la care România ar trebui să pună capăt situației. 

 

3. Angajamentul asumat în favoarea neutralității climatice până în 2050: Comisia 

propune actul legislativ european privind clima și lansează o consultare cu 

privire la Pactul climatic european 

Astăzi, 4 martie, Comisia prezintă o propunere de consacrare în legislație a angajamentului 

politic al UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, pentru a proteja 

planeta și cetățenii noștri. Actul legislativ european privind clima stabilește obiectivul 

pentru 2050 și direcția de urmat pentru toate politicile UE și oferă previzibilitate 

autorităților publice, întreprinderilor și cetățenilor. În același timp, Comisia lansează o 

consultare publică cu privire la viitorul Pact climatic european. Prin intermediul acestei 

consultări, publicul va fi implicat în proiectarea în comun a acestui instrument. 
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Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Acționăm astăzi pentru ca UE să devină primul 

continent din lume neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Actul legislativ privind 

clima reprezintă traducerea în termeni juridici a angajamentului nostru politic și ne plasează 

în mod ireversibil pe calea către un viitor mai durabil. Acesta constituie elementul central al 

Pactului ecologic european, oferind previzibilitate și transparență pentru industria și 

investitorii europeni. De asemenea, actul legislativ privind clima stabilește direcția pentru 

strategia noastră de creștere verde și garantează faptul că tranziția va fi treptată și 

echitabilă.” 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, a 

adăugat: „Astăzi transpunem vorbele în fapte, pentru a le arăta cetățenilor noștri europeni că 

abordăm cu seriozitate atingerea obiectivului de reducere la zero a emisiilor nete de gaze cu 

efect de seră până în 2050. Actul legislativ european privind clima este, de asemenea, un 

mesaj adresat partenerilor noștri internaționali, prin care le spunem că a sosit momentul să 

creștem împreună nivelul mondial de ambiție în urmărirea obiectivelor noastre comune 

stabilite în Acordul de la Paris. Actul legislativ privind clima ne va permite să rămânem 

concentrați și disciplinați, să ne menținem pe calea cea bună și să ne asumăm răspunderea 

pentru rezultate.” 

Prin intermediul actului legislativ european privind clima, Comisia propune un obiectiv 

obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere la zero a emisiilor nete de gaze cu 

efect de seră până în 2050. Instituțiile UE și statele membre sunt obligate în mod colectiv 

să adopte măsurile necesare la nivelul UE și la nivel național pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv. 

Actul legislativ privind clima include măsuri pentru a monitoriza progresele 

înregistrate și pentru a ne adapta acțiunile în consecință, pe baza sistemelor existente, 

cum ar fi procesul de guvernanță pentru planurile naționale privind energia și clima ale 

statelor membre, rapoartele periodice ale Agenției Europene de Mediu și cele mai recente 

dovezi științifice privind schimbările climatice și impactul acestora. Progresele vor fi 

analizate o dată la cinci ani, în conformitate cu evaluarea la nivel global prevăzută în 

Acordul de la Paris. 

Actul legislativ privind clima abordează, de asemenea, calea de urmat pentru 

îndeplinirea obiectivului pentru 2050: 

  Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului, Comisia va propune 

un nou obiectiv al UE pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră. Actul legislativ privind clima va fi modificat după finalizarea evaluării 

impactului. 

  Până în iunie 2021, Comisia va reexamina și, după caz, va propune revizuirea 

tuturor instrumentelor de politică relevante pentru a realiza reducerile 

suplimentare ale emisiilor pentru 2030. 

   Pentru perioada 2030-2050, Comisia propune stabilirea unei traiectorii la 

nivelul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a măsura 

progresele și a asigura previzibilitate pentru autoritățile publice, întreprinderi și 

cetățeni. 



7 
 

   Până în septembrie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua coerența 

măsurilor UE și naționale cu obiectivul privind neutralitatea climatică și cu 

traiectoria pentru perioada 2030-2050. 

   Comisia va fi autorizată să formuleze recomandări adresate statelor membre ale 

căror acțiuni nu sunt în concordanță cu obiectivul neutralității climatice, iar statele 

membre vor fi obligate să țină seama în mod corespunzător de aceste recomandări 

sau să explice motivele pentru care nu au făcut acest lucru. De asemenea, Comisia 

poate reexamina caracterul adecvat al traiectoriei și măsurile adoptate la nivelul 

Uniunii. 

   În plus, statele membre vor trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii de 

adaptare pentru a consolida reziliența și a reduce vulnerabilitatea la efectele 

schimbărilor climatice. 

Definirea Pactului climatic european și a politicilor viitoare 

Alături de politicile și reglementările publice, toate sectoarele societății și ale economiei au 

un rol în tranziția către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. 

Prin urmare, Comisia lansează astăzi o consultare publică cu privire la un nou Pact climatic 

european, o amplă inițiativă menită să ofere cetățenilor și părților interesate o voce și un 

rol în conceperea de noi acțiuni în domeniul climei, în schimbul de informații, în lansarea 

de activități la nivel local și prezentarea de soluții pe care alții să le poată urma. 

Consultarea publică va fi deschisă timp de 12 săptămâni. Contribuțiile vor fi utilizate 

pentru a defini Pactul climatic, care va fi lansat înainte de Conferința Națiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice care va avea loc la Glasgow în noiembrie 2020 (COP26). 

Astăzi, Comisia a început în mod oficial să lucreze, odată cu publicarea evaluărilor inițiale 

ale impactului privind viitorul mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 

de carbon și privind revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, două dintre 

celelalte instrumente de politică importante din cadrul Pactului ecologic european. În plus, 

colegiul comisarilor a adoptat o propunere de desemnare a anului 2021 drept Anul 

european al căilor ferate pentru a evidenția beneficiile pentru climă generate de 

intensificarea utilizării rețelei feroviare pentru transportul de pasageri și de mărfuri. 

Context 

Ambiția UE de a deveni primul bloc neutru din punct de vedere climatic din lume până în 

2050 este elementul central al Pactului ecologic european prezentat de Comisia von der 

Leyen la 11 decembrie 2019. 

În noiembrie 2018, Comisia și-a prezentat pentru prima dată viziunea cu privire la o 

Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în concordanță cu 

obiectivul Acordului de la Paris care prevede măsuri pentru a menține creșterea 

temperaturii globale cu mult sub 2° C și pentru a continua eforturile menite să o stabilizeze 

la 1,5° C. La 14 martie 2019, Parlamentul European a aprobat obiectivul UE de a atinge un 

nivel net al emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu zero. La 12 decembrie 2019, Consiliul 

European a aprobat obiectivul de asigurare a neutralității climatice a UE până în 2050. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_ro
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4. Comisia Europeană lansează coaliția mondială pentru biodiversitate 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Faunei și Florei Sălbatice, Comisia Europeană a lansat, în 

Monaco, o nouă coaliție mondială pentru biodiversitate. Odată cu această campanie de 

comunicare, Comisia lansează un apel de intensificare a acțiunilor de sensibilizare cu 

privire la necesitatea de a proteja biodiversitatea. 

În perspectiva celei de a cincisprezecea Conferințe a părților (CoP15) la Convenția privind 

diversitatea biologică, reuniune crucială ce va avea loc în octombrie 2020, Comisia face 

apel la toate parcurile naționale, acvariile, grădinile botanice, grădinile zoologice, muzeele 

de știință și istorie naturală să își unească forțele și să sporească gradul de sensibilizare a 

opiniei publice cu privire la criza naturală. 

Comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a 

declarat: „Criza biodiversității este o componentă importantă a schimbărilor climatice. 

Protejarea și refacerea biodiversității nu numai că ar salva natura pentru generațiile 

viitoare, dar și ar contribui la combaterea schimbărilor climatice și la evitarea consecințelor 

negative asupra alimentelor, sănătății și economiei noastre. Trebuie să luăm urgent măsuri 

la nivel mondial. În caz contrar, singurele locuri în care vom putea vedea natura vor fi 

grădinile zoologice și cele botanice, ceea ce ar fi un eșec al umanității.” 

Prin colecțiile și programele lor de educație și conservare, parcurile naționale, acvariile, 

grădinile botanice, grădinile zoologice, muzeele de știință și istorie naturală sunt cei mai 

buni ambasadori pentru a sensibiliza publicul cu privire la efectele dramatice ale crizei 

biodiversității. Comisia încurajează, de asemenea, autoritățile naționale, regionale și locale, 

organizațiile neguvernamentale, întreprinderile, oamenii de știință și cetățenii să se 

implice în acțiuni de sensibilizare în perspectiva Summit-ului Organizației Națiunilor Unite 

privind biodiversitatea (CoP15). 

În cadrul CoP15, se preconizează că cele 196 de părți la Convenția Organizației Națiunilor 

Unite privind diversitatea biologică vor adopta un nou cadru la nivel mondial pentru a 

proteja și a reface natura, un instrument la fel de necesar ca Acordul de la Paris, care se 

concentrează asupra urgenței climatice. În urma summit-ului, coaliția pentru biodiversitate 

va pune accentul pe acțiuni coordonate, cu un impact concret, care să inverseze curba 

declinului biodiversității. Această inițiativă este coerentă și în deplină concordanță cu alte 

inițiative și coaliții, cum ar fi coaliția foarte ambițioasă condusă de Costa Rica. 

Context 

Coaliția mondială pentru biodiversitate va completa coaliția „World aquariums 

#ReadyToChange to #BeatPlasticPollution”. Lansată în 2017, aceasta s-a bucurat de mare 

succes, reunind peste 200 de acvarii din 41 de țări pentru a sensibiliza opinia publică 

mondială cu privire la deșeurile marine. 

Muzeul Oceanografic din Monaco a găzduit astăzi o ceremonie care a marcat atât lansarea 

noii coaliții, cât și transferul conducerii coaliției acvariilor de la Comisia Europeană către 

Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul campaniei privind 

mările curate. 

În cursul acestei luni, Comisia Europeană va anunța noua strategie a UE referitoare la 

biodiversitate, menită să protejeze și să refacă natura în Europa. În cadrul strategiei vor fi 

https://www.wildlifeday.org/
https://www.cbd.int/intro/
https://www.cbd.int/intro/
https://www.cbd.int/intro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_6203
https://ec.europa.eu/info/news/commissioner-sinkevicius-open-ceremony-world-aquariums-against-plastic-pollution-and-launch-new-global-coalition-biodiversity-monaco-3-march-2020_en


9 
 

prezentate obiectivele UE pentru CoP15 privind biodiversitatea. În perioada 1-5 iunie 

2020, va avea loc Săptămâna verde a UE, un important eveniment menit să implice publicul 

larg în diverse acțiuni și care va urmări, de asemenea, să mobilizeze societatea în 

susținerea naturii și a biodiversității, prin organizarea a zeci de manifestări în întreaga 

Europă, precum și a unor conferințe la Lisabona și la Bruxelles. 

Un raport din 2019 al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 

biodiversitatea și serviciile ecosistemice, IPBES, arătă că natura se degradează la nivel 

mondial într-un ritm nemaiîntâlnit în istoria omenirii. Rata de dispariție a speciilor se 

accelerează. Până la un milion de specii sunt pe cale de dispariție, ceea ce poate avea efecte 

grave asupra oamenilor din întreaga lume. Acest lucru înseamnă că ecosistemele nu vor 

mai putea sprijini omenirea, punându-i la dispoziție apa, alimentele, aerul curat și lemnul 

pe care le folosește, iar serviciile lor de polenizare, reglare a climei, formare a solului și 

reglare a inundațiilor vor fi grav afectate. 

 

5. 87% dintre cetățenii români consideră că protecția mediului și clima sunt 

importante, iar poluarea este principala problemă legată de mediu 

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, 87% dintre cetățenii români spun că protecția 

mediului este importantă pentru ei (media europeană fiind de 94%). În plus, 45% dintre 

cetățeni au afirmat că, în România, poluarea aerului constituie cea mai importantă 

problemă legată de mediu, în timp ce, la nivel european, 46% din cetățenii UE sunt de 

această părere. Dintre respondenții români, 41% (media europeană: 36%) consideră că 

sănătatea și viața de zi cu zi le sunt afectate de către problemele de mediu. În ceea ce 

privește deciziile luate referitor la protecția mediului, 41% din cetățenii români (media 

europeană: 26%) consideră că acestea trebuie luate de către guvern, în timp ce 56% 

(media europeană: 70%) consideră că această sarcină trebuie gestionată în comun, în 

cadrul UE. 

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Rezultatele 

acestui sondaj nu ne miră deloc. Exact acestea sunt preocupările cetățenilor pe care dorim să 

le abordăm prin Pactul ecologic european. Mă încurajează să văd că există sprijin pentru 

schimbările fundamentale pe care le vom face în societatea noastră și în economia noastră și 

că oamenii vor să contribuie în mod activ la această schimbare.” 

Potrivit rezultatelor sondajului, cele mai importante probleme de mediu sunt 

schimbările climatice, poluarea aerului și deșeurile. Peste trei sferturi (78 %) dintre 

respondenți cred că aspectele legate de mediu au un efect direct asupra vieții lor de zi cu zi 

și asupra sănătății lor. Peste 80 % dintre cetățeni sunt îngrijorați în privința impactului 

substanțelor chimice din produsele de uz zilnic. 

 

6. România se alătură inițiativei de explorare a comunicării cuantice pentru 

Europa 

Pe 27 februarie, la Bruxelles, patru state membre ale UE (România, Austria, Bulgaria, 

Danemarca) au semnat declarația de cooperare privind infrastructura de comunicare 

cuantică (QCI), care a fost inițial lansată în cadrul Adunării digitale în iunie 2019. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60090
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Această evoluție, împreună cu semnătura Cehiei luna trecută, aduce numărul de țări care 

au aderat la această inițiativă la 24. Sprijinite de Comisie și de Agenția Spațială Europeană, 

statele au convenit să exploreze construirea acestui tip de infrastructură în întreaga 

Europă, cu scopul de a stimula capacitățile europene în domeniul tehnologiilor cuantice, al 

securității cibernetice și al competitivității industriale. 

Thierry Breton, comisarul european pentru piața internă, a declarat: „Semnăturile care au 

avut loc în această săptămână demonstrează importanța atribuită de către statele membre 

pentru dezvoltarea unei infrastructuri de comunicare cuantică în Europa. Acest proiect este 

esențial pentru suveranitatea tehnologică a UE; va pregăti următoarea generație de sisteme 

de securitate a comunicațiilor cu criptare securizată cuantic, pornind de la proprietăți de 

inseparabilitate cuantică. O astfel de cooperare europeană va fi esențială pentru ca UE să 

poată fii un actor global important în domeniul tehnologiilor cuantice.” 

Țările semnatare vor lua în considerare posibilitatea de a construi o astfel de infrastructură 

europeană (QCI) în următorii 10 ani. Obiectivul final este ca această infrastructură să 

devină coloana vertebrală a internetului cuantic al Europei, conectând calculatoare 

cuantice, simulatoare și senzori pentru a distribui informații și resurse în mod securizat în 

întreaga Europă. Mai multe informații sunt disponibile aici. 

 

7. #EU4FairWork: Comisia Europeană lansează campania de combatere a muncii 

nedeclarate 

Comisia Europeană lansează astăzi prima campanie europeană împotriva muncii 

nedeclarate, Aceasta va fi derulată împreună cu Platforma europeană de combatere a 

muncii nedeclarate şi cu Autoritatea Europeană a Muncii. 

Iniţiativa urmăreşte să sporească gradul de informare al lucrătorilor, companiilor şi 

decidenților politici, susținând că munca nedeclarată nu este rentabilă, privează lucrătorii 

de protecţie socială, distorsionează concurenţa între companii şi creează breșe uriaşe în 

finanţele publice. 

Un nou eurobarometru special ilustrează amploarea acestei probleme: unul din zece 

europeni susţin că au achiziţionat în ultimul an bunuri sau servicii care ar fi putut proveni 

din munca nedeclarată; o treime dintre europeni cunosc pe cineva care munceşte la negru. 

Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, a declarat: 

"Contează orice fel de ocupaţie şi lucrătorii merită să beneficieze de drepturi sociale. Prin 

lansarea acestei campanii astăzi dorim ca lucrătorii, companiile şi guvernele să recunoască 

deopotrivă beneficiile muncii declarate. Uniunea Europeană îşi intensifică eforturile pentru 

combaterea muncii nedeclarate, încurajând cooperarea între statele membre şi crescând 

gradul de conştientizare la nivelul întregii Europe. Împreună putem să facem din munca 

nedeclarată un fenomen al trecutului." 

Campania pentru transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată a debutat pe rețele 

sociale (#EU4FairWork). Din 16 martie 2020, în statele membre ale UE va 

începe Săptămâna de Acţiune pentru Munca Declarată, în decursul căreia vor avea loc o 

serie de activităţi, cum ar fi inspecţii în sectoarele cu risc, sesiuni de informări, vizite în 

https://www.esa.int/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/quantum-technologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/austria-bulgaria-denmark-and-romania-join-initiative-explore-quantum-communication-europe
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2250
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en


11 
 

şcoli etc. Comisia Europeană va adopta, de asemenea, un raport privind 

activităţile Platformei europene pentru combaterea muncii nedeclarate, compusă din 

autorităţile relevante din toate statele membre şi reprezentanţi ai partenerilor sociali la 

nivel intersectorial. Reţeaua intenţionează să ajute ţările membre ale UE să facă schimb de 

bune practici şi să se angajeze într-o cooperare strânsă transfrontalieră. Platforma, lansată 

în 2016, este pe cale să devină parte a Autorităţii Europene a Muncii (ELA), poziţie care îi 

va facilita viitoarele acțiuni. 

Ce indică Eurobarometrul? 

•   Sondajul Eurobaromtetru din 2019 aminteşte că munca nedeclarată încă reprezintă o 

provocare în Uniunea Europeană, afectând lucrătorii, mediul de afaceri şi guvernele. 

•   Unul din zece europeni relatează că au achiziţionat în ultimul an bunuri sau servicii care 

ar putea proveni din munca nedeclarată. 

•   Cele mai frecvente bunuri sau servicii care includ munca nedeclarată au fost 

achiziţionate din zona reparaţiilor şi renovărilor de locuinţe (30%), coafor şi cosmetică 

(27%) şi servicii de reparaţii (19%) 

•   O treime dintre europeni cunosc pe cineva care lucrează la negru. 

•   Sondajul relevă, de asemenea, că lucrătorii liber profesioniști şi muncitorii mobili sunt în 

mod special supuşi riscului şi scoate în evidenţă provocările legate de economia 

colaborativă. 

•   Jumătate dintre europeni consideră că este mic riscul de a fi depistat; cu toate acestea, 

procentul persoanelor care susțin că riscul de a fi depistat este major a crescut faţă de 

sondajele anterioare. 

Context 

La nivelul Uniunii Europene, munca nedeclarată este definită ca fiind „orice activitate 

remunerată, care este legală în ceea ce priveşte natura ei, dar nu este declarată 

autorităţilor publice, luând în calcul diferenţele  sistemelor de reglementare din statele 

membre”.  

Autorităţile naţionale sunt în primă instanță responsabile pentru combaterea muncii 

nedeclarate; în acelaşi timp, combaterea muncii nedeclarate reprezintă un obiectiv 

important al Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă, contribuind la o piaţă a 

muncii mai echitabilă şi la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale. 

În viitorul apropiat, Autoritatea Europeană a Muncii va începe coordonarea eforturilor de 

cooperare la nivelul UE. 

 

8. Comisia prezintă progresele înregistrate de Albania și Macedonia de Nord 

Comisia a prezentat astăzi, 2 martie, informații actualizate privind progresele înregistrate 

de Albania și Macedonia de Nord pe calea continuării reformelor legate de statul de drept, 

în special în domeniile stabilite de Consiliu în iunie 2018. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en
https://ela.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://ela.europa.eu/index.html
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Cele două țări au obținut noi rezultate concrete și durabile și, prin urmare, recomandarea 

Comisiei privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord 

rămâne valabilă. 

La prezentarea rapoartelor, comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a 

declarat: „După adoptarea în luna februarie a metodologiei revizuite pentru procesul de 

aderare, prezentăm astăzi informațiile noastre actualizate privind Albania și Macedonia de 

Nord, care arată că aceste țări și-au intensificat eforturile și au obținut noi rezultate concrete 

și durabile în domeniile-cheie identificate în Concluziile Consiliului din iunie 2018. Comisia își 

menține cu fermitate recomandările privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania 

și Macedonia de Nord și sper că statele membre vor lua o decizie favorabilă în săptămânile 

următoare”. 

2020 – eforturi în cadrul unei abordări axate pe trei direcții 

Balcanii de Vest reprezintă o prioritate pentru Comisie, care urmează o abordare axată pe 

trei direcții în 2020. La 5 februarie, Comisia și-a prezentat propunerea de a impulsiona 

procesul de aderare la UE, făcându-l mai credibil, mai dinamic, mai previzibil și mai politic 

și imprimându-i o orientare politică mai puternică. În paralel, Comisia își menține cu 

fermitate recomandările privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și 

Macedonia de Nord, întrucât ambele continuă să obțină rezultate în materie de reforme. În 

al treilea rând, în vederea pregătirii Summit-ului UE-Balcanii de Vest, care va avea loc la 

Zagreb în perioada 6-7 mai, Comisia va prezenta un plan de dezvoltare economică și de 

investiții pentru această regiune. 

În informațiile actualizate prezentate astăzi, Comisia descrie în mod faptic și obiectiv 

progresele înregistrate de cele două țări din iunie 2018 și până în prezent în domeniile 

evidențiate de Consiliu. 

În cazul Albaniei, informațiile actualizate evidențiază progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a reformei justiției și în procesul de verificare a judecătorilor și a procurorilor, 

bilanțul măsurilor luate în materie de luptă împotriva corupției și a criminalității 

organizate, inclusiv în ceea ce privește cultivarea canabisului și traficul de droguri tari. 

Informațiile actualizate prezintă și alte aspecte relevante, cum ar fi acordul privind calea de 

urmat în vederea reformei electorale și eforturile de reducere a numărului de cereri de azil 

nefondate. 

În cazul Macedoniei de Nord, informațiile actualizate vizează măsurile importante luate 

pentru a consolida independența sistemului judiciar, inclusiv adoptarea recentă a legii 

revizuite privind Ministerul Public. Informațiile actualizate evidențiază îmbunătățirea 

rezultatelor obținute în combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și 

înregistrarea de progrese în ceea ce privește reforma serviciilor de informații și a 

administrației publice. 

Context 

În aprilie 2018, Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu 

Albania și Macedonia de Nord. În iunie 2018, Consiliul a recunoscut progresele înregistrate 

și a stabilit calea de urmat în vederea deschiderii negocierilor de aderare, în funcție de 

progresele înregistrate în anumite domenii-cheie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0057&qid=1582820473255&from=EN
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În urma noilor recomandări favorabile formulate de Comisie în mai 2019, Consiliul a 

amânat luarea unei decizii în luna iunie, apoi în luna octombrie 2019, înainte de a hotărî să 

revină asupra chestiunii extinderii înainte de summit-ul de la Zagreb din mai 2020. 

Consiliul Afaceri Generale din martie 2020 ar urma să discute calea de urmat în privința 

politicii de extindere, pe baza metodologiei revizuite, precum și progresele înregistrate de 

Macedonia de Nord și Albania, în vederea deschiderii negocierilor de aderare. Peste câteva 

luni, Comisia Europeană va prezenta, în cadrul pachetului său anual privind extinderea, o 

evaluare mai detaliată a situației de ansamblu a progreselor înregistrate de toți partenerii 

procesului de aderare. 
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