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COMUNICĂRI ALE COMISIEI EUROPENE 

 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor și 

Banca Europeană de Investiții – Strategia anuală pentru 2020 privind 

creșterea durabilă – COM (2019) 650 

 
Pactul ecologic european este noua strategie de creștere economică. Pactul înscrie 

durabilitatea – în toate înțelesurile sale – și bunăstarea cetățenilor. Pentru aceasta, trebuie 

reunite patru dimensiuni: mediul, productivitatea, stabilitatea și echitatea.  

În centrul strategiei de creștere economică se află patru dimensiuni complementare.  

În primul rând, eforturile noastre ar trebui să se concentreze pe orientarea 

tranziției în direcția transformării Europei, până în 2050, într-un continent care ocrotește 

natura și este neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei, garantând, 

totodată, că fiecare dintre noi poate profita de oportunitățile pe care le va oferi această 

transformare.  

În al doilea rând, dezvoltarea de noi tehnologii și soluții durabile va permite Europei 

să facă parte din prima linie a creșterii economice viitoare și să devină lider mondial într-o 

lume din ce în ce mai digitalizată, inclusiv în domenii esențiale pentru suveranitatea sa 

tehnologică, cum ar fi securitatea cibernetică, inteligența artificială și 5G. Tehnologiile 

digitale sunt un factor esențial al Pactului ecologic european.  

În al treilea rând, Europa trebuie să își finalizeze uniunea economică și monetară 

pentru a avea garanția că toate instrumentele economice sunt disponibile imediat în cazul 

unui șoc economic major cu efecte negative. Rolul internațional al monedei euro trebuie să 

fie consolidat, pentru ca Europa să-și întărească influența în lume și pe piețele mondiale și 

pentru ca moneda euro să contribuie la protejarea întreprinderilor, a consumatorilor și a 

guvernelor din UE împotriva evoluțiilor externe defavorabile. O uniune economică și 

monetară dinamică și rezilientă, edificată pe temeliile solide asigurate de uniunea bancară 

și de uniunea piețelor de capital, este cel mai bun mijloc de a consolida stabilitatea 

financiară în Europa și, în felul acesta, rolul internațional al monedei euro.  

În al patrulea rând, noua agendă economică trebuie să garanteze că tranziția este 

echitabilă și favorabilă incluziunii și acordă prioritate oamenilor. Aceasta trebuie să acorde 

o atenție deosebită regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai 

mari dificultăți. Această agendă se va concentra pe o strategie industrială cu temelii solide, 

ancorată în cadrul pieței unice, care să permită întreprinderilor noastre să inoveze și să 

dezvolte noi tehnologii, stimulând totodată circularitatea și creând noi piețe. Aceasta 

implică reorientarea politicii economice a Europei către un orizont de timp îndelungat, 

obiectivul urmărit fiind de a le oferi generațiilor mai tinere din întreaga Europă un viitor 

durabil și prosper.  

Obiectivele de dezvoltare durabilă se vor afla în centrul procesului de elaborare a 

politicilor și al acțiunii UE. În acest scop, semestrul european asigură un cadru consacrat 

pentru coordonarea politicilor economice și de ocupare a forței de muncă, necesar pentru a 

oferi îndrumări Uniunii și statelor sale membre pe parcursul acestor transformări, care au 
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implicații la nivelul întregii economii. În prezenta strategie anuală privind creșterea 

durabilă, Comisia schițează prioritățile UE în materie de politici economice și de ocupare a 

forței de muncă. În cadrul acestei abordări, se pot crea sinergii, se pot avea în vedere soluții 

de compromis în ceea ce privește cele patru dimensiuni ale agendei de creștere economică 

și se pot prezenta soluții. 

Punerea în aplicare a acestei strategii de creștere durabilă reprezintă un efort 

comun. În acest scop, toți actorii europeni vor trebui să-și combine acțiunile și să-și asume 

un angajament comun. Consiliul European este invitat să aprobe această strategie.  

Statele membre ar trebui să țină seama de prioritățile identificate de Comisie în politicile și 

strategiile lor naționale, astfel cum sunt prevăzute în programele lor de stabilitate sau de 

convergență și în programele lor naționale de reformă. Pe această bază, Comisia va 

propune recomandări specifice fiecărei țări, pe care statele membre le vor adopta, în final, 

în cadrul Consiliului.  

Prin urmare, statelor membre le revine responsabilitatea finală pentru conținutul și 

punerea în aplicare a acestor recomandări. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin 

instrumentele de politică și de finanțare pe care UE le pune la dispoziția lor.  

Comisia este pregătită să susțină statele membre în eforturile lor de reformă, furnizând 

tuturor statelor membre sprijin tehnic, în special prin intermediul programului de sprijin 

pentru reforme propus.  

Ca parte a acestui sprijin, se preconizează că instrumentul bugetar de convergență 

și competitivitate va oferi statelor membre din zona euro stimulente adaptate și sprijin 

pentru reforme și investiții. În cele din urmă, fondurile politicii de coeziune joacă un rol 

esențial în sprijinirea coeziunii sociale și teritoriale. Guvernanța economică și 

responsabilitatea democratică trebuie să meargă mână în mână. Parlamentul European ar 

trebui să aibă un rol mai important în ceea ce privește guvernanța economică a UE.  

În acest scop, Comisia va purta un dialog cu Parlamentul European cu privire la 

modalitățile operaționale prin care acest proces ar putea fi realizat în viitor.  

Ca o primă etapă, membrii Comisiei responsabili cu chestiunile economice se vor prezenta 

în fața Parlamentului European înainte de fiecare etapă importantă a ciclului semestrului 

european. Asumarea acestei responsabilități democratice sporite în ceea ce privește 

semestrul european ar trebui să contribuie la un grad mai ridicat de însușire a procesului 

și, în felul acesta, la punerea în aplicare a reformelor. În sens mai larg, Comisia va continua 

dialogul cu statele membre și le invită să implice parlamentele naționale, partenerii sociali 

și toate celelalte părți interesate relevante. 

 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă socială 

puternică pentru tranziții juste – COM (2020) 14 

 
Prezenta comunicare prezintă calea către un plan de acțiune pentru punerea în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Aceasta prezintă inițiative la nivelul UE 

care sprijină punerea în aplicare a pilonului și lansează o amplă dezbatere cu toate țările și 

regiunile UE, precum și cu toți partenerii:Parlamentul European și parlamentele naționale, 

reprezentând populația Europei, Consiliul și guvernele naționale, reprezentând țările din 

Europa, partenerii sociali, reprezentând angajatorii și angajații și societatea civilă. 
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După colectarea contribuțiilor tuturor, la începutul anului 2021 se va prezenta un 

plan de acțiune care transformă în realitate drepturile și principiile proclamate în pilon.  

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice va continua să 

monitorizeze progresele înregistrate în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor 

sociale. Începând cu acest an, semestrul european va integra obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, astfel încât sustenabilitatea și bunăstarea 

cetățenilor să devină centrul politicii economice și guvernanței. În această privință, 

Strategia anuală privind creșterea durabilă stabilește strategia politicii economice și de 

ocupare a forței de muncă pentru UE, în conformitate cu prioritățile proclamate în Pactul 

ecologic european. Ea combină stabilitatea macroeconomică, productivitatea, echitatea și 

sustenabilitatea mediului.  

Structura de impozitare ar trebui să sprijine ocuparea forței de muncă și creșterea 

economică și, în același timp, să fie în concordanță cu obiectivele climatice, de mediu și 

sociale.  

Impozitarea injustă, inclusiv la nivel mondial, subminează capacitatea țărilor de a 

răspunde nevoilor economiilor și ale cetățenilor lor.  

Schimbările climatice și degradarea mediului ne impun să ne adaptăm economia, 

industria, felul în care călătorim și muncim, ce cumpărăm și ce mâncăm. Odată cu Pactul 

ecologic european, Europa și-a exprimat ambiția de a deveni primul continent neutru din 

punct de vedere climatic până în 2050.  

Aceasta este noua strategie de creștere pentru următorul deceniu, creând 

întreprinderi noi, locuri de muncă noi și atrăgând mai multe investiții. Ea trebuie să 

garanteze că Europa își va conserva și pe viitor cele mai avansate sisteme de protecție 

socială din lume și că este un centru dinamic de inovare și spirit antreprenorial competitiv. 

Ea va oferi Europei instrumentele necesare pentru a face mai multe eforturi în ceea ce 

privește convergența ascendentă, echitatea socială și prosperitatea comună. 

Din cauza îmbătrânirii și a mutării în orașe, multe zone rurale din Europa suferă de 

reducerea populațiilor lor. Discrepanța dintre zonele urbane și cele rurale este în creștere 

și nu mai poate fi ignorată. Deși schimbările tehnologice și tranziția energetică oferă 

oportunități, s-ar putea ca ele să nu fie suficiente pentru a reduce discrepanțele dintre 

bogați și săraci, decât dacă sprijinim regiunile sărace să ajungă din urmă zonele mai bogate. 

Competențele sunt cheia viitorului. Având în vedere schimbările din ce în ce mai 

frecvente ale locurilor de muncă și modelele flexibile de lucru, există o nevoie constantă de 

a învăța și de a continua învățarea pentru a se dezvolta. Competențele le permit, de 

asemenea, oamenilor să se bucure de avantajele mutațiilor rapide care se produc în 

domeniul muncii. Jumătate din forța de muncă actuală va trebui să își aducă la zi 

competențele în următorii cinci ani. 

Educația și formarea sunt esențiale pentru dobândirea de competențe. Statele 

membre trebuie să adapteze sistemele naționale de educație și de formare din întreaga 

Europă pentru a oferi o educație și o formare profesională inclusivă, de înaltă calitate, de la 

o vârstă fragedă, și să îi sprijine pe cetățeni atunci când aceștia își asumă responsabilitatea 

pentru dezvoltarea lor continuă de-a lungul întregii cariere. 

Spațiul european al educației, care urmează să devină realitate până în 2025, va 

permite cursanților să se deplaseze mai ușor peste graniță în Europa și va îmbunătăți 

accesul la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii. În al treilea trimestru al 

anului 2020, Comisia va dezvolta în continuare obiectivele spațiului european al educației 
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și va institui un nou cadru de cooperare pentru educație și formare împreună cu statele 

membre, inclusiv o componentă care să garanteze că tinerii absolvă cel puțin liceul și au 

suficientă pregătire în competențele de bază. Erasmus+ va continua să sprijine și să 

consolideze educația, formarea, tineretul și sportul în Europa, cu un buget puternic 

consolidat pentru perioada 2021-2027.  

În mai multe state membre, unii lucrători care desfășoară o activitate independentă 

și persoanele cu contracte de muncă atipice nu au acces la o protecție socială adecvată. 

Punerea în aplicare a Recomandării privind accesul la protecție socială va garanta protecția 

tuturor în perioada de șomaj, de boală, la bătrânețe, de invaliditate sau în caz de accidente 

de muncă, indiferent de statutul profesional. 

În majoritatea statelor membre, numărul persoanelor fără adăpost, care reprezintă 

cel mai grav efect al creșterii costurilor legate de locuințe, este în creștere. Sărăcia 

energetică și dificultatea de a investi în soluții moderne de reducere a costurilor ne arată că 

trebuie să fim vigilenți în ceea ce privește provocările noi în materie de distribuție aduse 

de tranziția la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon2 . 

În 2021, Comisia va prezenta un instrument intitulat Garanția pentru copii, pentru a 

se asigura accesul copiilor la serviciile de care au nevoie și sprijinirea lor până la vârsta 

adultă. 

UE va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor de protecție a climei, 

a mediului și a forței de muncă, proclamate în acordurile noastre comerciale, cu o toleranță 

zero față de munca copiilor. 

Comisia va consolida dialogul cu Balcanii de Vest în mod special în vederea 

promovării punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale în această 

regiune. 

Economia europeană înregistrează cel de al șaptelea an consecutiv de creștere. Se 

preconizează că economia se va dezvolta în continuare în 2020 și 2021, chiar dacă 

perspectivele de creștere economică sunt mai puțin favorabile. Piețele forței de muncă își 

mențin soliditatea, iar șomajul continuă să scadă, deși într-un ritm mai lent. 

În primul trimestru al anului 2020, Comisia va propune o nouă strategie europeană 

privind egalitatea de gen pentru a avansa în ceea ce privește eliminarea diferențelor de 

remunerare între femei și bărbați, inclusiv prin măsuri obligatorii de asigurare a 

transparenței salariale, și eliminarea decalajului de pensii între femei și bărbați, pentru a 

promova accesul femeilor la piața muncii și pentru a crește numărul de femei în posturi de 

conducere în întreprinderi și organizații. 

În concluzie, Comisia invită toți partenerii și toate autoritățile naționale, regionale, 

locale și ale UE să își prezinte punctele de vedere până în noiembrie 2020 cu privire la 

acțiunile ulterioare necesare și să își asume propriile angajamente concrete de punere în 

aplicare a pilonului. Pe parcursul anului 2020, Comisia va solicita implicarea și participarea 

activă a tuturor partenerilor noștri: Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic 

și Social European, Comitetul Regiunilor, partenerii sociali și organizațiile societății civile. 
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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ȘI CONSILIU 

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind statisticile 

elaborate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile 

privind deșeurile și calitatea acestora - COM(2020) 54 final 

 

Prezentul raport se referă la calitatea colectării datelor din 2018, referitor la deșeurile 

produse și tratate în 2016. Colectarea datelor prevăzută de regulament constă din trei 

părți: generarea deșeurilor, tratarea deșeurilor și instalațiile de tratare a deșeurilor, 

acestea din urmă fiind defalcate la nivelul NUTS II. Regulamentul stabilește datele statistice 

care trebuie transmise și calitatea pe care trebuie să o aibă aceste date dar lasă la 

latitudinea statelor membre alegerea metodei specifice de elaborare a statisticilor privind 

deșeurile. 

Într-o primă etapă, după ce datele au fost transmise Comisiei, aceasta efectuează o 

evaluare rapidă a datelor și a rapoartelor privind calitatea, în termen de 2 luni de la 

termenul de raportare. Comisia (Eurostat) transmite apoi un raport de evaluare statului 

membru care a transmis datele. Acest raport de evaluare poate impune o explicație și/sau 

o revizuire a datelor, dacă este necesar. Al doilea pas este o validare aprofundată. Aceasta 

implică o analiză a datelor într-un mod mai detaliat (de exemplu, pe sectoare economice și 

pe categorii de deșeuri) și compararea tendințelor și a evoluțiilor între țări. Rezultatele 

sunt discutate, ulterior, cu țările. Scopul acestei validări aprofundate este nu numai de a 

depista neconcordanțele, ci și de a îmbunătăți calitatea datelor pe termen lung. 

La 14 şi 18 septembrie 2018, Comisia (Eurostat) a finalizat publicarea datelor privind 

generarea şi, respectiv, tratarea deșeurilor pentru anul de referință 2016.  

De la ultima raportare din anul 2016, s-au înregistrat progrese importante în ceea ce 

privește elaborarea statisticilor privind deșeurile. Integralitatea datelor furnizate de țări s-

a îmbunătățit în mod constant. Statisticile privind deșeurile au atins un grad destul de 

ridicat de comparabilitate între țări în cazul majorității categoriilor de deșeuri și se 

realizează progrese importante în ceea ce privește realizarea unei acoperiri complete a 

datelor. În general, datele prezentate de majoritatea țărilor sunt de o calitate adecvată. 

Pentru a monitoriza progresul înregistrat de tranziția Europei către o economie circulară, 

Eurostat oferă acces facil la datele relevante pentru factorii de decizie și public sub forma a 

10 indicatori. Indicatorii generarea deșeurilor, deșeuri alimentare, rata de reciclare, fluxuri 

specifice de deșeuri și contribuția materialelor reciclate la cererea de materii prime sunt 

obținuți cu date colectate în temeiul regulamentului sau sunt preluați direct din aceste 

date. 

Datele privind generarea și tratarea deșeurilor sunt în prezent disponibile pentru 

perioada 2004 - 2016. Odată cu extinderea seriilor de timp, datele devin din ce în ce în ce 

mai utile, de exemplu, pentru dezvoltarea de indicatori sau ca o contribuție pentru analize 

legate de climă. 
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ŞTIRI - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE 

ÎN ROMÂNIA 

 

1. UE alocă 232 mil EUR pentru eforturile globale de combatere a epidemiei 

COVID-19 

Comisia Europeană acţionează fără încetare pentru a sprijini statele membre ale UE 

şi a consolida eforturile internaţionale de încetinire a răspândirii COVID-19. Pentru 

stimularea pregătirii, prevenţiei şi izolării virusului la nivel mondial, Comisia a anunţat un 

nou pachet de ajutoare, în valoare de 232 mil EUR. O parte dintre aceste fonduri vor fi 

alocate imediat diferitelor sectoare, iar restul în următoarele luni. 

Ca urmare a evoluţiilor din Italia, Comisia intensifică sprijinul acordat statelor 

membre, în contextul măsurilor în curs privind pregătirea, planificarea pentru situaţii 

neprevăzute şi planificarea răspunsului. 

Stella Kyriakides, comisar european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a 

declarat: „Având în vedere evoluţia rapidă a situaţiei, suntem pregătiţi să intensificăm 

măsurile de asistenţă. În acest sens, o misiune comună de experţi ai Centrului European de 

Prevenire şi Control al Bolilor şi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii va pleca spre Italia 

săptămâna aceasta, pentru a sprijini autorităţile italiene.” 

Noile fonduri din partea UE vor contribui la detectarea şi diagnosticarea bolii, la 

îngrijirea persoanelor infectate şi la prevenirea infectării altor persoane în acest moment 

critic. Astfel: 

- 114 mil EUR vor sprijini Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în special privind planul 

global de pregătire şi de răspuns la nivel mondial. Scopul este stimularea demersurilor din 

domeniul sănătăţii publice, care constau în pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi 

răspunsul în caz de urgenţă în ţările cu sisteme de sănătate slabe şi cu rezilienţă limitată. O 

parte din această finanţare se obţine cu acordul autorităţilor bugetare ale UE; 

- 15 mil EUR au fost planificate pentru alocare în Africa, inclusiv Institutului Pasteur Dakar 

din Senegal, pentru sprijinirea unor măsuri precum diagnosticarea rapidă şi supravegherea 

epidemiologică; 

- 100 mil EUR, din care 90 mil EUR sunt destinate unui parteneriat public-privat cu 

industria farmaceutică, în scopul dezvoltării unui vaccin, iar 10 mil EUR sunt destinate 

unor proiecte de cercetare în epidemiologie, diagnosticare, terapii şi gestionarea clinică a 

izolării şi prevenţiei; 

- 3 mil EUR sunt alocate Mecanismului de protecţie civilă al UE, pentru zborurile de 

repatriere a cetăţenilor UE din Wuhan, China.  

 

2. Comisia autorizează sprijinul public acordat aeroportului din Timişoara, taxele 

de aeroport şi reducerile, precum şi acordurile individuale cu Wizz Air 

Comisia Europeană a autorizat finanţarea publică acordată de România 

Aeroportului Timişoara în perioada 2007-2009, precum şi taxele datorate de toate 



8 
 

companiile aeriene ce utilizează aeroportul şi sumele ce trebuie plătite de Wizz Air 

aeroportului, în temeiul acordurilor individuale. 

Aeroportul internaţional Timişoara, cu peste 1,6 milioane de pasageri anual, este al 

treilea aeroport ca mărime din ţară şi se află în administrarea Societăţii Naţionale 

Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S. A. („administratorul aeroportului”). 

În mai 2011, în urma unei plângeri depuse de Carpatair, o companie care îşi desfăşoară 

activitatea pe piaţa europeană a transportului aerian şi, pe baza altor informaţii, Comisia a 

deschis o investigaţie aprofundată, pentru evaluarea respectării normelor UE privind 

ajutoarele de stat, prin anumite măsuri în favoarea Aeroportului Timişoara şi a companiei 

Wizz Air. Au fost vizate, în special: 

- finanţarea publică acordată administratorului Aeroportului Timişoara în perioada 2007-

2009; 

- schemele privind taxele de aeroport şi reducerile aferente adoptate în 2007, 2008 şi 

2010; 

- acordurile semnate în 2008 între administratorul aeroportului şi Wizz Air şi anume: (i) 

un memorandum de înţelegere, (ii) un acord de marketing, (iii) un acord de exploatare şi 

(iv) un acord de handling la sol (denumite împreună „acordurile din 2008”); 

- neexecutarea silită a taxelor de aeroport facturate companiei Wizz Air, pentru perioada 

octombrie 2009–februarie 2010. 

Comisia a constatat că: 

- anumite fonduri publice primite de Aeroportul Timişoara în perioada 2007-2009 au fost 

utilizate pentru finanţarea activităţii neeconomice ale aeroportului sau nu au oferit niciun 

avantaj economic aeroportului. Prin urmare, acestea nu constituie ajutor de stat. Restul de 

investiţii finanţate din fonduri publice erau pe deplin compatibile cu normele din 2005 

privind ajutoarele de stat, Orientările pentru sectorul aviaţiei, în vigoare la acel moment; 

- schemele privind taxele de aeroport din 2007, 2008 şi 2010, inclusiv reducerile şi 

rabaturile practicate, s-au aplicat în acelaşi mod tuturor companiilor aeriene la Aeroportul 

Timişoara. Acest lucru înseamnă că schemele respective nu erau selective şi, prin urmare, 

nu au constituit ajutor de stat; 

- acordurile din 2008 cu Wizz Air au fost profitabile în mod progresiv pentru aeroport, iar 

un operator prudent în economia de piaţă ar fi încheiat astfel de acorduri. Prin urmare, 

aceste măsuri nu au constituit ajutor de stat; 

- taxele de aeroport restante ce trebuiau plătite de către Wizz Air au fost 

compensate cu creanţele companiei aeriene, aferente unor plăţi pentru servicii de 

marketing, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Prin urmare, plângerea privind o 

presupusă neexecutare silită a rămas fără obiect. 

 

3. Comisia aprobă acordarea de către România a unui ajutor pentru salvare în 

valoare de aproximativ 36 mil EUR companiei aeriene de stat TAROM 

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de 

stat, planul României de a acorda un împrumut temporar în valoare de aproximativ 36,7 

mil EUR (aproximativ 176 mil RON) companiei aeriene de stat TAROM. Prin această 

măsură, se va asigura faptul că serviciile de transport aerian vor continua să fie prestate în 

mod ordonat, în special pe numeroasele rute pe care TAROM este singurul furnizor şi, că 
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pasagerii nu vor fi afectaţi de perturbări ale traficului aerian, fără distorsionarea în mod 

nejustificat a concurenţei pe piaţa unică. 

În februarie 2020, România a notificat Comisiei intenţia sa de a acorda TAROM acest 

împrumut, în urma confruntării companiei aeriene cu un deficit acut de lichidităţi, din 

cauza creşterii puternice în ultimii ani a costurilor sale de exploatare, rezultate din 

îmbătrânirea flotei sale. În absenţa ajutorului, TAROM nu va mai fi în măsură să îşi 

îndeplinească obligaţiile de plată şi să îşi menţină activitatea. 

În temeiul Orientărilor Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi 

restructurarea întreprinderilor, statele membre pot să sprijine întreprinderile aflate în 

dificultate, cu condiţia, în special, ca măsurile de sprijin public să fie limitate în timp şi ca 

amploare şi să contribuie la realizarea unui obiectiv de interes comun. Ajutorul pentru 

salvare poate fi acordat pentru o perioadă de maximum şase luni, timp în care compania să 

găsească soluţii de ieşire din situaţia de urgenţă. 

 

În cazul de faţă, Comisia a luat în considerare următoarele elemente: 

- împrumutul va acoperi numai lichidităţile de care TAROM a dovedit că are nevoie pentru 

următoarele şase luni, iar România va efectua o monitorizare strictă a modului în care sunt 

utilizate fondurile; 

- România s-a angajat să asigure faptul că, după şase luni, împrumutul va fi rambursat 

integral; în caz contrar TAROM va trebui să prezinte un plan de lichidare sau să efectueze o 

restructurare cuprinzătoare, pentru a deveni viabilă pe termen lung. Comisia va trebui să 

evalueze şi să aprobe această eventuală restructurare. 

Comisia a constatat că măsura va contribui la asigurarea faptului că serviciile de 

transport aerian vor continua să fie prestate în mod ordonat, în interesul pasagerilor care 

călătoresc cu avionul şi, la menţinerea conectivităţii regionale pe numeroasele rute pe care 

TAROM este în prezent unicul furnizor. În acelaşi timp, condiţiile stricte în care se acordă 

împrumutul şi durata sa limitată, de şase luni, vor reduce la minimum denaturarea 

concurenţei pe care sprijinul acordat de stat ar putea să o genereze. Prin urmare, Comisia a 

concluzionat că măsura este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat. 

 

4. România trebuie să recupereze de la operatorul de transport feroviar de marfă 

CFR Marfă 570 mil EUR reprezentând ajutor incompatibil 

Comisia Europeană a constatat că operatorul de transport feroviar de marfă CFR 

Marfă a primit un ajutor de stat incompatibil în valoare de cel puţin 570 mil EUR din partea 

României, prin anularea datoriilor şi prin neîncasarea unor datorii de la societate. România 

trebuie acum să recupereze de la CFR Marfă ajutorul ilegal şi dobânzile aferente. 

Vicepreşedintele executiv, Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „Piaţa transportului feroviar de marfă este o componentă esenţială a 

legăturilor de transport în orice economie. Anumite măsuri de sprijin public în favoarea 

operatorului istoric CFR Marfă, deţinut de stat, i-au conferit acestuia un avantaj economic 

neloial faţă de alţi operatori. Acestea au constat în anularea datoriilor publice şi necolectarea 

de către creditorii publici a sumelor datorate de operator. Măsurile încalcă normele UE 

privind ajutoarele de stat. România trebuie acum să recupereze ajutorul incompatibil.” 

CFR Marfă este operatorul istoric de pe piaţa românească de transport feroviar de 

marfă. De mai mulţi ani, societatea deţinută integral de stat se confruntă cu dificultăţi 
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economice –   aceasta are un nivel ridicat de îndatorare, în special faţă de administratorul 

infrastructurii feroviare din România, CFR Infrastructură, care este, de asemenea, deţinut 

în totalitate de stat şi a avut datorii mari faţă de agenţiile naţionale de asigurări sociale şi 

de administrare fiscală timp de mulţi ani. 

Spre deosebire de transportul feroviar de călători, piaţa transportului feroviar de 

marfă din România este extrem de competitivă, întrucât există numeroşi operatori privaţi; 

unii dintre aceştia au dobândit o cotă de piaţă considerabilă ca urmare a liberalizării pieţei 

în anul 2007. În martie 2017, Asociaţia Transportatorilor Feroviari Privaţi din România a 

adresat Comisiei o plângere oficială, în care a susţinut că CFR Marfă ar fi beneficiat de 

ajutoare de stat cu încălcarea normelor UE în materie. 

La 18 decembrie 2017, Comisia a iniţiat o investigaţie aprofundată, pentru stabilirea 

respectării normelor UE privind ajutoarele de stat, prin măsurile adoptate de către 

România, în sprijinul societăţii CFR Marfă, în special: 

- conversia creanţelor în acţiuni în valoare de aproximativ 363 mil EUR (1 669 mil RON) în 

2013; 

- necolectarea, cel puţin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurări sociale şi a taxelor 

restante datorate de CFR Marfă, precum şi a datoriilor societăţii faţă de CFR Infrastructură. 

Comisia a constatat că acţiunile statului din iunie 2013 vizând executarea silită a 

datoriilor la bugetul de asigurări sociale şi taxele restante ale societăţii CFR Marfă la 

bugetul de stat au fost conforme cu piaţa. 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte restul de măsuri identificate, Comisia a 

constatat că, în cazul de faţă, statul a acţionat mai degrabă în calitate de autoritate publică 

decât ca acţionar al societăţii. În plus, chiar dacă statul ar fi folosit calitatea sa de acţionar 

şi, prin urmare, criteriul operatorului privat în economia de piaţă ar fi fost aplicabil, niciun 

operator privat nu ar fi anulat datoria sa sau s-ar fi abţinut să obţină în mod activ 

rambursarea datoriilor acumulate de-a lungul anilor, fără o compensaţie financiară 

suficientă. Prin urmare, Comisia a concluzionat că sprijinul din bani publici acordat de 

România a conferit societăţii CFR Marfă un avantaj economic neloial faţă de concurenţii săi. 

Prin urmare, aceste măsuri constituie ajutor de stat în sensul normelor UE. 

Întrucât CFR Marfă este o societate aflată în dificultate cel puţin din 2009, Comisia a 

evaluat diferitele măsuri, în temeiul orientărilor sale privind salvarea şi restructurarea. 

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei 

societăţi aflate în dificultate financiară numai în condiţii specifice şi impun, în special, ca 

respectiva societate să facă obiectul unui plan de restructurare solid, care să asigure 

redobândirea viabilităţii sale pe termen lung, ca aceasta să contribuie la costurile aferente 

restructurării sale şi ca denaturările concurenţei să fie limitate. În cazul de faţă, aceste 

condiţii nu au fost îndeplinite: Comisiei nu i-a fost notificat niciun plan solid de 

restructurare şi nu a existat nicio contribuţie la costul unei restructurări din partea 

societăţii şi nici măsuri compensatorii pentru asigurarea faptului că denaturările 

concurenţei sunt limitate. Prin urmare, Comisia a concluzionat că finanţarea publică 

acordată de România societăţii CFR Marfă, ce se ridică în total la cel puţin 570 mil EUR plus 

dobânzi, este incompatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat şi, prin urmare, 

trebuie să fie recuperată de România. 

Comisia este pe deplin conştientă de sectorul sensibil în care operează CFR Marfă şi, 

prin urmare, decizia prevede şase luni pentru punerea în aplicare a deciziei de recuperare, 

în locul perioadei obişnuite de patru luni. 
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5. România trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare incompatibil în 

valoare de aproximativ 13 mil EUR din partea Companiei Naţionale Române a 

Uraniului 

Comisia Europeană a constatat că diferite măsuri de sprijin public acordate de către 

România în favoarea Companiei Naţionale a Uraniului SA (CNU) nu sunt în conformitate cu 

normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate. În 

consecinţă, România nu poate pune în aplicare măsurile de sprijin prevăzute în planul de 

restructurare. De asemenea, aceasta trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare 

incompatibil în valoare de 13 mil EUR, pe care CNU l-a primit în 2016, plus dobânda. 

Vicepreşedintele executiv, Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „Un guvern poate sprijini o întreprindere aflată în dificultate 

financiară, în cazul în care întreprinderea are un plan de restructurare solid, ce asigură 

restabilirea viabilităţii sale pe termen lung, contribuie la costul restructurării sale, iar 

denaturările concurenţei sunt limitate. În cazul CNU, aceste condiţii nu erau îndeplinite. Prin 

urmare, România nu mai poate sprijini în continuare întreprinderea şi trebuie să recupereze, 

de asemenea, ajutorul deja acordat. Această decizie va restabili situaţia concurenţială de pe 

piaţă şi va asigura faptul că CNU nu concurează neloial cu alţi operatori mai eficienţi. De 

asemenea, aceasta va împiedica CNU să menţină operaţiuni ineficiente generatoare de 

pierderi, ce ar putea duce, în cele din urmă, la creşterea preţurilor la energia electrică şi la un 

cost mai mare pentru contribuabilii români.” 

La 12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a CNU, ce 

includea un sprijin public pentru această întreprindere în valoare de 93 mil EUR (441 mil 

RON), sub formă de granturi, subvenţii, anulare a datoriilor şi conversie a creanţelor în 

acţiuni. Planul de restructurare a urmat unui împrumut reprezentând ajutor pentru salvare 

de urgenţă, în valoare de aproximativ 13 mil EUR (62 mil RON), acordat pentru menţinerea 

întreprinderii pe linia de plutire, pe care Comisia îl aprobase temporar la 30 septembrie 

2016 şi care nu a fost rambursat în termen de 6 luni, după cum prevăd normele UE privind 

ajutoarele de stat. 

La 8 mai 2018, Comisia a iniţiat o investigaţie aprofundată, cu scopul evaluării 

conformităţii planului de restructurare iniţial cu condiţii impuse şi, prin urmare, cu 

normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Orientările privind ajutoarele de stat 

pentru salvare şi restructurare. În cursul investigaţiei, în august 2018 şi, respectiv, în 

aprilie 2019, România a prezentat Comisiei două planuri de restructurare modificate. 

Ultimul dintre acestea, prezentat de România în aprilie 2019, prevedea un sprijin public 

total în valoare de aproximativ 38 mil EUR (178 mil RON). Această sumă includea diverse 

granturi acordate de stat, precum şi nerambursarea împrumutului pentru salvare în 

valoare de 13 mil EUR (62 mil RON) acordat în 2016. 

Investigaţia Comisiei a arătat că cel mai recent plan de restructurare, la fel ca cele 

anterioare, nu înlătura preocupările exprimate de Comisie în momentul în care aceasta a 

iniţiat investigaţia aprofundată în 2018. În special: 

- România nu a demonstrat suficient că planul ar garanta restabilirea viabilităţii pe termen 

lung a CNU, fără ca acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de stat; 

- niciun investitor privat (inclusiv băncile) nu sprijină planul şi nici nu contribuie la 

costurile de restructurare (nici prin investiţii de capital şi nici prin investiţii de tip credit). 
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Acest lucru indică o lipsă de încredere din partea pieţei în viitorul CNU şi în planul de 

restructurare; 

- contribuţia proprie a CNU la plan depinde de veniturile viitoare pe care întreprinderea le-

ar genera pe baza unei noi legi privind monopolul, ce îl obligă pe clientul său principal, 

Societatea Naţională Nuclearelectrica, producătoare de energie nucleară, să cumpere 

uraniu de la CNU. Prin urmare, veniturile rezultate nu ar fi obţinute în condiţiile pieţei; 

- spre deosebire de alte cazuri de restructurare din sectorul energiei nucleare (a se vedea, 

de exemplu, aprobarea ajutorului de restructurare pentru Areva, Comisia a concluzionat că 

România nu a propus nicio măsură, pentru limitarea posibilelor denaturări ale concurenţei. 

Prin urmare, Comisia a concluzionat că planul de restructurare prezentat de 

România nu este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În consecinţă, 

România nu poate pune în aplicare măsurile de ajutor prevăzute în plan, ce includ granturi 

acordate de stat şi nerambursarea împrumutului pentru salvare din 2016. În plus, Comisia 

a concluzionat că împrumutul pentru salvare din 2016, în valoare de aproximativ 13 mil 

EUR (62 mil RON), plus dobânda, ce a fost prelungit şi nu a fost rambursat după şase luni, 

este incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat şi trebuie să fie recuperat de 

România. 

În cazul în care CNU nu este în măsură să restituie ajutorul, aceasta ar trebui, în 

principiu, să îşi înceteze activităţile economice şi să fie în cele din urmă lichidată, activele 

sale productive urmând a fi dobândite de alte societăţi. 

CNU gestionează mine de uraniu şi o unitate de prelucrare pentru furnizarea de 

compuşi pentru combustibil nuclear, pentru producţia de energie electrică şi pentru 

rezerva naţională strategică. Prin urmare, activităţile sale sunt reglementate de Tratatul 

Euratom, printre altele, în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă pentru comercializarea 

compuşilor de uraniu şi prelucrarea acestora. În consecinţă, în cadrul unei posibile 

lichidări a CNU, pentru asigurarea faptului că activele CNU sunt transferate către alte 

companii şi gestionate de acestea în condiţii de siguranţă, România poate lua orice măsuri 

adecvate şi proporţionale, pentru garantarea siguranţei extracţiei de uraniu, inclusiv 

închiderea minelor în condiţii de siguranţă şi, a prelucrării combustibilului nuclear. 

 

6. Comisia aprobă suma de 251 mil EUR ca ajutor pentru salvarea Complexului 

Energetic Oltenia 

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de 

stat, planurile României de a acorda un împrumut temporar de 251 mil EUR 

producătorului român de energie electrică pe bază de lignit, Complexul Energetic Oltenia 

(CE Oltenia), aflat în proprietatea statului şi care se confruntă în prezent cu dificultăţi 

financiare. 

CE Oltenia are o capacitate de 3,2 gigawaţi şi generează aproape 25% din 

electricitatea din România. Normele UE privind ajutoarele de stat, mai precis Orientările 

Comisiei privind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurare, le permit statelor membre 

să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, cu condiţia, în special, ca măsurile de sprijin 

public să fie remunerate corespunzător, să fie limitate în timp şi ca domeniu de aplicare şi 

să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes comun. În cazul de faţă, Comisia a 

considerat că împrumutul se limitează la acoperirea nevoilor de lichiditate bine identificate 

ale întreprinderii. 
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În plus, România s-a angajat ca, după şase luni, să se asigure fie că împrumutul va fi 

rambursat integral, fie că CE Oltenia va efectua o restructurare cuprinzătoare, pentru 

restabilirea viabilităţii pe termen lung, în caz contrar fiind lichidată. Comisia a constatat, de 

asemenea, că ajutorul contribuie la un obiectiv de interes comun. În acest sens, împrumutul 

va atenua riscul unui proces de insolvenţă ce ar duce la pierderea potenţială a 13 000 de 

locuri de muncă, într-o regiune ce se confruntă deja cu niveluri relativ ridicate ale 

şomajului. Pe această bază, Comisia a concluzionat că împrumutul pentru salvare este 

limitat în timp şi că efectele sale pozitive depăşesc denaturările concurenţei cauzate de 

intervenţia publică, în conformitate cu Orientările. Această decizie privind ajutoarele de 

stat nu pune sub semnul întrebării necesitatea ca România să îşi îndeplinească obligaţiile 

legale, în ceea ce priveşte calitatea aerului şi nu implică nici faptul că Comisia recomandă 

utilizarea lignitului drept combustibil, având în vedere impactul său negativ asupra calităţii 

aerului şi asupra climei. Mai multe informaţii vor fi disponibile pe site-ul internet al 

Comisiei dedicat concurenţei, în Registrul public al cazurilor, cu numărul de caz SA.56250. 

 

7. Semestrul European – Pachetul de iarnă: publicarea raportului de ţară pentru 

România, 2020 

Comisia a publicat astăzi recent rapoartele de ţară, în care analizează principalele 

provocări socioeconomice cu care se confruntă fiecare stat membru. În cazul României, au 

fost realizate progrese limitate în ceea ce priveşte recomandările specifice de ţară, ce poate 

fi citit aici. 

Analiza din rapoartele de ţară reflectă Strategia anuală privind creşterea durabilă, 

ce a fost prezentată în decembrie 2019, axându-se pe durabilitatea competitivă, cu scopul 

construirii unei economii în serviciul cetăţenilor şi benefice pentru planetă. Rapoartele 

evaluează, de asemenea, pentru fiecare stat membru, cum au pus în aplicare Pilonul 

european al drepturilor sociale şi ce rezultate au obţinut în ceea ce priveşte tabloul de bord 

social, ce însoţeşte acest pilon. Rapoartele de ţară se axează pe patru dimensiuni: 

durabilitatea mediului, creşterea productivităţii, echitatea şi stabilitatea macroeconomică. 

Pentru prima dată, rapoartele evaluează progresele înregistrate de statele membre, 

în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, evidenţiind politicile macroeconomice şi de ocupare a forţei de muncă, ce 

pot contribui la realizarea acestora. Rapoartele analizează, de asemenea, provocările şi 

oportunităţile ce decurg pentru fiecare ţară din tranziţia climatică şi cea energetică. În 

aceeaşi ordine de idei, ele identifică domeniile prioritare ce ar trebui să beneficieze de 

ajutor din partea Fondului pentru o tranziţie justă. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „Vestea bună este că dezechilibrele din UE sunt în scădere. Statele 

membre ar trebui să valorifice această tendinţă pozitivă şi să continue reformele, astfel încât 

economia noastră să fie viabilă pe termen lung. Ele trebuie să reducă nivelul datoriei, să 

stimuleze productivitatea şi să facă investiţiile adecvate, pentru asigurarea unei tranziţii 

juste către o economie durabilă şi favorabilă incluziunii. Astăzi, prezentăm şi o analiză 

specifică a provocărilor legate de durabilitatea mediului, menită să ajute statele membre să 

facă tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic.” 

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, a declarat: „În 

ciuda faptului că rata de ocupare a forţei de muncă în Europa este astăzi cea mai ridicată din 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_en.pdf
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istorie, inegalităţile persistă. Trebuie să facem mai mult pentru garantarea unei mai mari 

egalităţi, consolidând dimensiunea socială a semestrului european şi punând integral în 

aplicare Pilonul european al drepturilor sociale, luând măsuri precum propunerea unui cadru 

privind salariul minim echitabil, consolidarea Agendei pentru competenţe şi îmbunătăţirea 

Garanţiei pentru tineret. Este o condiţie de care depinde succesul tranziţiei noastre ecologice 

şi digitale, în măsură să garanteze faptul că nimeni nu va fi lăsat în urmă.” 

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Astăzi, facem un prim pas în 

sensul consacrării durabilităţii ca element central al politicilor şi acţiunilor economice ale 

UE. Rapoartele de ţară din 2020 monitorizează progresele înregistrate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU şi includ o secţiune dedicată durabilităţii 

mediului. Acest lucru este coerent cu accentul pus în cadrul semestrului european pe 

aspectele economice şi sociale şi pe corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Reducerea 

nivelurilor datoriei publice şi private este inegală şi, cu toate că deficitele de cont curent au 

fost în mare măsură corectate, excedentele mari rămân un motiv de îngrijorare.” 

 

Principalele constatări ale rapoartelor de ţară: 

Obiectivul Pactului ecologic european este ca Europa să devină primul continent 

care să atingă obiectivul neutralităţii climatice, până în 2050. Rapoartele de ţară conţin o 

analiză consacrată aspectelor de durabilitate a mediului. Ele analizează evoluţia reformelor 

şi a nevoilor celor mai stringente în materie de investiţii, în sectoare precum cel energetic, 

al transporturilor şi al construcţiilor, iar concluziilor lor pot ghida acţiunile de politică 

întreprinse de statele membre în concordanţă cu această prioritate. 

Rapoartele de ţară evidenţiază faptul că, în ceea ce priveşte ratele şomajului, 

persistă diferenţe semnificative de la un stat membru la altul, în timp ce rata sărăciei şi a 

excluziunii sociale continuă să scadă pe fondul condiţiilor bune de pe piaţa muncii. Prin 

urmare, va fi esenţial să se pună în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale, astfel 

încât tranziţia climatică şi cea digitală să fie juste şi echitabile din punct de vedere social. 

Creşterea productivităţii rămâne problematică, mai ales în lumina schimbărilor 

demografice. Nivelul insuficient al investiţiilor, îmbătrânirea forţei de muncă, deficitul de 

personal calificat şi neconcordanţa dintre oferta şi cererea de competenţe frânează 

creşterea potenţială. 

Persistă diferenţe foarte mari între statele membre din punctul de vedere al 

situaţiei datoriei şi al provocărilor în materie de durabilitate. Deficitele publice ale ţărilor 

din UE au început, în medie, să fie din nou în creştere, inversând tendinţa de scădere din 

ultimii ani. Nivelurile actuale ridicate ale datoriei publice reprezintă o sursă de 

vulnerabilitate în unele state membre. 

 

Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU: 

Una dintre noile caracteristici ale semestrului european constă în integrarea ODD. 

Fiecare raport de ţară include acum o evaluare sintetică a progreselor înregistrate de 

statele membre în ceea ce priveşte realizarea ODD, precum şi o anexă specifică în care sunt 

prezentate rezultatele în materie de ODD ale fiecărui stat membru şi tendinţa ce se poate 

observa în ultimii cinci ani. În ansamblu, s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte 

aproape toate cele 17 ODD. 
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În următorii ani, vom continua să aprofundăm şi mai mult analiza pentru 

monitorizarea îndeplinirii ODD şi asigurarea tranziţiei către o economie neutră din punct 

de vedere climatic şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

 

Identificarea domeniilor prioritare ce ar putea beneficia de finanţare din partea Fondului 

pentru o tranziţie justă: 

Tranziţia către o economie durabilă şi neutră din punct de vedere climatic trebuie 

să fie echitabilă şi justă din perspectivă socială. Rapoartele de ţară se concentrează asupra 

regiunilor şi sectoarelor celor mai afectate de tranziţia către o economie neutră din punct 

de vedere climatic. Ele includ o analiză a provocărilor cu care se confruntă statele membre, 

în contextul tranziţiei şi prezintă domeniile prioritare ce ar trebui să beneficieze de sprijin 

din partea Fondului pentru o tranziţie justă, astfel încât, în eforturile UE de a atinge 

obiectivul neutralităţii climatice, nimeni să nu fie lăsat în urmă. 

 

Progresele înregistrate în materie de reforme: 

Perspectiva economică incertă subliniază importanţa reformelor de consolidare a 

creşterii potenţiale. Rapoartele de ţară evaluează progresele înregistrate de statele 

membre, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor specifice adresate 

fiecărei ţări (RST), care sunt orientări personalizate de politică, pe care Comisia le oferă în 

fiecare an statelor membre. 

Concluziile rapoartelor de ţară arată că, mai ales în domeniul serviciilor financiare şi 

al politicilor active pe piaţa forţei de muncă, recomandările adoptate în 2019 au fost în 

general puse în aplicare. Rata de implementare a reformelor s-a menţinut la un nivel 

scăzut, în sectoare precum concurenţa în domeniul serviciilor şi asigurarea sustenabilităţii 

pe termen lung a finanţelor publice. 

În ansamblu, statele membre au realizat cel puţin unele progrese în ceea ce priveşte 

punerea în aplicare a aproximativ două treimi din recomandările formulate de când a fost 

lansat semestrul european, în 2011. 

La elaborarea şi punerea în aplicare a reformelor, statele membre beneficiază de 

ajutor din partea Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). Astăzi, Comisia 

adoptă Programul de lucru anual al PSRS pentru 2020, prin care va oferi pentru prima dată 

sprijin tuturor celor 27 de state membre, prin intermediul unui număr de peste 240 de 

proiecte de reformă. 

 

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice: 

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice are scopul identificării, 

prevenirii şi corectării dezechilibrelor macroeconomice potenţial dăunătoare, ce ar putea 

afecta stabilitatea economică a unui anumit stat membru, a zonei euro sau a UE în 

ansamblul său. 

Raportul din 2020 privind mecanismul de alertă, publicat în luna decembrie a 

anului trecut, a identificat 13 state membre care ar trebui să facă obiectul unui bilanţ 

aprofundat, pentru a se evalua dacă acestea se confruntă sau riscă să se confrunte cu 

dezechilibre. În raport se analizează gravitatea dezechilibrelor, evoluţia acestora şi 

măsurile de politică adoptate pentru a le corecta. 

În concluziile rezultate în urma acestor bilanţuri aprofundate, cuprinse în 

rapoartele de ţară pentru statele membre în cauză, se constată că: 
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- Grecia, Italia şi Cipru se confruntă în continuare cu dezechilibre excesive; 

- Germania, Irlanda, Spania, Ţările de Jos, Franţa, Croaţia, Portugalia, România şi Suedia se 

confruntă în continuare cu dezechilibre; 

- Bulgaria nu se mai confruntă cu dezechilibre. 

 

Orientări actualizate pentru ocuparea forţei de muncă: 

Comisia a adoptat o propunere de actualizare a orientărilor pentru ocuparea forţei 

de muncă, în care sunt prezentate priorităţile comune ale politicilor naţionale de ocupare a 

forţei de muncă. Cu un accent puternic pe obiectivul construirii unei economii sociale de 

piaţă durabile, propunerea asigură concordanţa orientărilor pentru ocuparea forţei de 

muncă cu cele patru dimensiuni ale Strategiei anuale privind creşterea durabilă şi cu 

comunicarea Comisiei intitulată „O Europă socială puternică pentru tranziţii juste”. 

Propunerea integrează, totodată, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. În orientările 

actualizate se face referire la condiţii de muncă echitabile, transparente şi previzibile, la 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor pe platforme online, la un rol sporit al 

partenerilor sociali şi la necesitatea de a se acorda o mai mare atenţie grupurilor cu 

venituri mici şi medii, atunci când se abordează chestiunea asigurării unor salarii 

echitabile, în măsură să asigure un nivel de trai decent. 

 

Raportul privind o supraveghere mai strictă pentru Grecia: 

Comisia a adoptat cel de Al cincilea raport privind o supraveghere mai strictă 

pentru Grecia, ce concluzionează că ţara a înregistrat progrese importante în ceea ce 

priveşte punerea în aplicare a angajamentelor sale specifice de reformă, stabilite pentru 

sfârşitul anului 2019. Măsurile suplimentare întreprinse în prezent sau care au fost 

anunţate de guvern ar trebui să permită îndeplinirea acestor angajamente, în timp util, 

pentru cel de al şaselea raport privind o supraveghere mai strictă, programat pentru luna 

mai a anului 2020. Pentru aceasta este nevoie de un angajament continuu din partea 

autorităţilor elene, în special în sectorul financiar, în care sunt necesare acţiuni 

suplimentare semnificative. Raportul urmează să fie discutat în cadrul Eurogrupului, însă 

nu va antrena luarea de măsuri privind datoria. 

Consiliul urmează să poarte discuţii cu privire la rapoartele de ţară şi la rezultatele 

bilanţurilor aprofundate. Comisia va discuta cu Parlamentul European pe marginea 

sintezei constatărilor din rapoartele de ţară. În lunile următoare, Comisia va purta discuţii 

cu statele membre, pentru a afla opiniile parlamentelor, ale guvernelor, ale partenerilor 

sociali şi ale altor părţi interesate de la nivel naţional, cu privire la analiza prezentată în 

rapoartele de ţară şi la concluziile acestor rapoarte. 

În luna aprilie, statele membre ar urma să îşi prezinte programele naţionale de 

reformă, care detaliază priorităţile de reformă structurală şi, programele de stabilitate 

(pentru ţările din zona euro) sau programele de convergenţă (pentru ţările din afara zonei 

euro), în care sunt prevăzute strategiile lor bugetare multianuale. 

Comisia îşi va prezenta propunerile pentru un nou set de recomandări specifice 

fiecărei ţări, în primăvara anului 2020. 
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Buletin informativ elaborat de: 
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