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 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
"(Grupul PPE din Parlamentul European)
Suntem extrem de preocupați de ultimele

 
 
„Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară („EFSA”) confirmă
preocupările serioase pentru sănătatea



evoluții din Republica Moldova. Susținem
deplin deciziile adoptate de către
Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv
constituirea guvernului de coaliție condus
de Maia Sandu,  având o agendă
proeuropeană, în baza unui angajament
reciproc pentru reforme și față de
principiile fundamentale consacrate de
Acordul de Asociere cu Uniunea
Europeană. Acest fapt nu este doar
legitim și legal, dar reflectă și voința
cetățenilor moldoveni care trebuie să fie
respectată. 
 
Grupul PPE reafirmă ferm apelul său la
calm și reținere. Facem un apel, în
special, față de fostul guvern și celelalte
forțe politice, să acționeze responsabil și
pentru a permite o tranziție lină a puterii,
inclusiv în vederea obținerii accesului și
exercitarea controlului politic asupra
tuturor instituțiilor de stat." [EN] 
 

 
 
"Noul grup din Parlamentul European
constând în progresiști, liberali, centriști și
reformiști, am ales un nou nume, care
este: Renew Europe. Liderul grupului, Guy
Verhofstadt a declarat: “Noul grup este
mai puternic ca niciodată și are șansa
unică de a contura viitoarea Europă.
Avem modelul de lucru. Misiunea noastră
este de a reînnoi Europa. Suntem motivați
să construim o Europă liberă și echitabilă.
Un nou logo va fi prezentat curând." [EN]

umană. 
 
Acum 18 luni, Parlamentul European a 
votat asupra unei obiecții, co-inițiată de
parlamentarul Bart Staes din partea
Verzilor/ Alianța Liberă Europeană, față de
autorizarea fosfatului ca aditiv pentru
carnea de kebab. În pofida faptului că
unicul obiectiv al obiecției era protecția
sănătății umane, în conformitate cu
legislația privind aditivii alimentari, aceasta
a fost respinsă în vot strâns. 
 
La 12 iunie, EFSA a publicat o reevaluare
cu privire la siguranța fosfaților, utilizați
inclusiv de aditivi alimentari. Raportul a
arătat că înainte de a propune o utilizare
suplimentară a fosfaților în carnea pentru
kebab, Comisia și acei membri ai
Parlamentului care au votat împotriva
obiecției noastre ar fi trebuit să acorde o
atenție sporită acestei situații.” [EN] 
 

Grupul de experți tehnici privind finanțarea durabilă
Raport 

Standardul UE privind obligațiunile verzi

Standardul privind obligațiunile verzi
reprezintă unul dintre cele patru domenii
principale ale planului de acțiune privind
finanțarea dezvoltării durabile, care
stabilește o strategie amplă pentru a
îmbunătăți legătura dintre finanțare și

https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-statement-on-the-situation-in-moldova
https://alde.eu/en/news/1308-renew-europe/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/phosphate-additives-in-food/


durabilitate. 
În cadrul raportului, grupui de experți
tehnici propune proiectului standardului
UE privind obligațiunile verzi (EU-GBS),
identificând scopul acestuia, nivelul
obiectivului și modul în care crearea
acestui standard (EU-GBS) va răspunde
provocărilor dezvoltării pieței. 
Raportul furnizează asistență Comisiei
Europene asupra căii de urmat, propusă
pentru EU-GBS, inclusiv crearea unei
scheme centralizate de acreditare pentru
verificatorii externi. 
Nu în ultimul rând, raportul detaliază
posibilele stimulente, în baza EU-GBS,
pentru a spori emitarea de obligațiuni verzi
și legăturile cu alte instrumente durabile
de finanțare, într-un context mai larg. 
De asemenea, grupul de experți tehnici
propune zece recomandări, dintre care trei
se referă la stabilirea EU-GBS, iar
celelalte la modalitățile prin care
guvernele și instituțiile europene,
participanții pe piață și alte părți interesate
pot sprijini și monitoriza punerea în
aplicare a EU-GBS.

 
 
Deschideți raportul accesând următorul link:
DESCARCĂ 
 
Mai multe informații AICI.

În cadrul unei audieri organizate de Comitetul Economic și Social European (CESE), participanții
au subliniat importanța implicării societății civile în procesul decizional și coerența politicilor în
crearea unor legături mai strânse între Semestrul european și politica de coeziune.  
Etele Baráth, raportor al CESE pentru avizul din proprie inițiativă privind relația dintre Semestrul
european și politica de coeziune în vederea unei strategii a UE post 2020, a declarat că: „Un
Semestru european eficient trebuie să includă obiectivele politicii de coeziune.” 
Petr Zahradník, coraportor, a adăugat: „Noua abordare strategică de a corela ambele
instrumente furnizează un potențial uriaș pentru a îmbunătăți coordonarea politicii economice și
guvernarea în UE.” 
Mai multe informații AICI. [EN]

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-green-bond-standard_en#190618
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/71662


Adunarea privind agenda digitală 2019

Sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, la 13-14 iunie 2019, a avut loc
conferința anuală „Digital Assembly 2019”, în cadrul căreia orașele și regiunile UE au poziționat
incluziunea în centrul strategiei de digitalizare a Europei și au avertizat că dialogurile pe mai
multe niveluri reprezintă singura cale de a realiza atât obiectivele UE în domeniul energiei și al
schimbărilor climatice, cât și Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. 
În cadrul conferinței a fost prezentată foaia de parcurs „Europa digitală pentru toți”, semnată
de președintele și vicepreședintele Comitetului Regiunilor (CoR), dl Karl-Heinz Lambert și dl
Markku Markkula și care conține, printre altele, sugestiile CoR pentru viitoarea Comisie
Europeană: 
- dezvoltarea unei rețele europene ale centrelor de inovare digitală conectată la strategiile
regionale de specializare inteligentă; 
- utilizarea diferitelor instrumente de finanțare ale UE, inclusiv fondurile structurale, pentru a
consolida crearea centrelor de inovare digitală și conectivitatea de mare viteză în bandă largă în
toate regiunile UE; 
- dezvoltarea alianțelor regionale privind competențele digitale cu sectorul educației și cel al
formării pentru a uniformiza nevoile digitale ale întreprinderilor locale; 
- folosirea revizuirii directivei privind achizițiile publice pentru a promova crearea facilă a
serviciilor inteligente, în strânsă cooperare cu centrele de inovare digitală; optimizarea
acordurilor de achiziții colective și a cooperării cu Banca Europeană de Investiții pentru a facilita
achizițiile colective; 
- utilizarea noilor soluții digitale de la nivel local pentru un dialog permanent cu cetățenii privind
aspecte care cuprind teme de la securitatea cibernetică, până la serviciile publice digitale; 
- furnizarea unei scheme europene de bonuri valorice pentru auditurile guvernării electronice din
700 orașe mici și mijlocii, prin care experții din administrația locală vor putea acorda un serviciu
de consultanță pentru 15 zile consiliului municipal; 
- introducerea unui set de indicatori relevanți care pot măsura progresul realizat la nivel local și
regional și publicarea unui raport periodic privind situația dimensiunii locale/regionale a pieței
unice digitale. [EN]

Cea de-a 24-a Reuniune a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și
energie (ENVE)

Reuniunea s-a axat pe trei teme importante: măsurile viitoare pentru aplicarea Acordului de la
Paris privind schimbările climatice, rolul orașelor și regiunilor în succesul pachetului UE privind
energia curată și Obiectivele de dezvoltare durabilă. În cadrul reuniunii, membrii comisiei au
adoptat următoarele proiecte de avize: 
- Punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind energia curată: planurile energetice și
climatice naționale integrate (PECNI) ca instrument de abordare a guvernanței locale și
teritoriale în materie de schimbări climatice și energie activă și pasivă (consultați proiectul de
aviz: DESCHIDE) 
- O Europă durabilă până în 2030: monitorizarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, a
tranziției ecologice și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice (consultați proiectul de
aviz: DESCHIDE); 
- Punerea în aplicare a Acordului de la Paris printr-o tranziție energetică inovatoare și durabilă la
nivel local și regional (consultați proiectul de aviz: DESCHIDE). 
 
De asemenea,  Comitetul European al Regiunilor a solicitat o alocare tranzitorie de 4.8 miliarde
Euro în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 pentru a facilita o tranziție

https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/digital-assembly-2019/document.cfm?doc_id=39822
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-at-the-heart-of-europes-carbon-neutral-and-digital-transformation.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-00618-00-00-PA-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-00965-00-01-PA-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-00617-00-01-PA-TRA-RO.docx/content


durabilă în regiunile carbonifere. Acesta a sprijinit, de asemenea, creșterea nivelului ajutoarelor
de stat permise pentru proiectele legate de tranziția energetică în regiunile carbonifere, precum
și creșterea ratei de finanțare pentru organizațiile cu scop lucrativ în cadrul programelor UE
dedicate, de la 60 la 70 %. Adunarea UE a orașelor și regiunilor și-a reiterat solicitarea de a
aloca cel puțin 30 % din viitorul buget al UE pentru integrarea politicilor climatice.  
 
 Liderii locali au solicitat Comisiei Europene și statelor membre să ridice obiectivul de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) de la 40 la 50 % până în 2030, iar cele privind eficiența
energetică și energiile regenerabile la 40 % până în 2030 (în prezent, convenite la 32,5 % și
32 %), ca o piatră de temelie crucială în vederea atingerii obiectivului neutru, din punct de
vedere climatic pentru Europa până în 2050. [EN] 
 

Agenția drepturilor fundamentale a UE 
Raport: Copiii privați de îngrijirea părintească găsiți într-un alt stat membru UE decât al lor [EN] 
 
Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă 
Raport: Cooperative și întreprinderi sociale: Muncă și locuri de muncă în țări selectate [EN] 
 
Agenția europeană pentru apărare 
Fișă tehnică: datele privind energia în apărare - 2016 și 2017 [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-22/18 
TopFit și Biffi [EN]
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