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Franța
În Senat se dezbat probleme legate de economia circulară [FR]; întărirea rolului comunelor și
primarilor [FR];

Guvernul federal al Germaniei și-a exprimat acordul pentru ca Macedonia de Nord să înceapă
negocierile de aderare la UE. Liderii Bulgariei, Greciei, României și Croației și-au exprimat deja
sprijinul, iar decizia finală va fi luată în cadrul reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie
2019 [EN].
Guvernul german va sprijini și Albania pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE, în

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201907/economie_circulaire.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-677.html
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/25/dw-green-light-for-north-macedonia-from-germany-official-decision-tomorrow/


principiu, dar a stabilit o serie de condiții pentru începerea tehnică a negocierilor [EN].
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European și-a reafirmat
sprijinul pentru eliminarea vizelor turistice pentru cetățenii din Kosovo [EN].

Directorul general adjunct al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a
Comisiei Europene a reamintit, cu ocazia vizitei sale în Armenia,  angajamentul UE de a ajuta la
punerea în aplicare a reformelor  în această țară [EN].
Instrumentul pentru asistenţă tehnică şi schimb de informaţii al Comisiei Europene (TAIEX) va
organiza evenimente în cadrul cărora experți din Finlanda vor consilia pe omologii din
Azerbaidjan în ceea ce privește implementarea procedurilor de impozitare  [EN]; experți din
Lituania și Italia vor acorda sprijin omologilor moldoveni în ceea ce privește implementarea
noului Cod vamal [EN]; se oferă Armeniei pregătire  în ceea ce privește integritatea și
responsabilitatea în sistemul judiciar [EN].

Accesați raportul AICI 

Impozitarea veniturilor salariale în
România

raport al Direcției Generale
Afaceri Economice și Financiare

(ECFIN)/Comisia Europeană

În 2018, structura impozitării veniturilor
salariale în România s-a schimbat în mod
semnificativ: sarcina contribuțiilor de
asigurări sociale (SSC) transferată
aproape în întregime către angajați, rata
fixă de impozitare a venitului personal a
fost redusă, iar veniturile neimpozabile au
fost majorate. Aceste modificări au urmat
Legii salarizării unitare (LSU) adoptate în
2017, care a crescut semnificativ salariile
din sectorul public. De asemenea,
guvernul a majorat salariul minim brut și a
încurajat partenerii sociali să renegocieze
salariile din sectorul privat, astfel încât
salariile nete să nu scadă după transferul
contribuțiilor sociale către angajați. 
Această scurtă analiză economică
examinează impactul redistributiv și
macroeconomic al tuturor acestor reforme,
utilizând EUROMOD, modelul de
microsimulare pentru statele membre ale
Uniunii Europene, împreună cu QUEST,
modelul de echilibru general stocastic

https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/25/german-ruling-parties-support-albania-set-conditions-for-starting-eu-negotiations/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/25/libe-committee-of-the-new-ep-supports-visa-liberalisation-for-kosovo/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/european-commissions-deputy-director-general-neighbourhood-and-enlargement?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/experts-finland-assist-azerbaijan-implementation-taxation-procedures?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-experts-assist-moldova-its-new-customs-code?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-supports-armenia-improve-accountability-and-integrity-its-judiciary?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/eb050_en.pdf


dinamic al Comisiei Europene.  
 

Comitetul Economic și Social European (CESE) susține propunerea Comisiei de a conferi un
caracter mai diplomatic deciziilor UE în materia energiei și climei, în special pentru a trece de la
unanimitate la votul cu majoritate calificată în probleme de impozitare a energiei.

Uniunea trebuie să poată lua decizii rapide și să adopte măsuri în timp util pentru a rezolva
aceste probleme. Impozitarea energiei, în special, este un domeniu în care este nevoie de un
sistem de vot mai rapid și mai democratic la nivelul UE.

Un sistem de vot mai ușor pentru a face față mai eficient provocărilor energetice și
climatice actuale

Această schimbare este esențială pentru modificarea Directivei-cadru privind impozitarea
energiei din 2003 și, astfel, pentru finalizarea tranziției energetice și atingerea obiectivelor
energetice și climatice pentru 2030.

Un nou echilibru instituțional care să aducă societatea civilă în centrul său

Trebuie să fie ascultate preocupările întreprinderilor, lucrătorilor și consumatorilor europeni
pentru a asigura o gestionare eficientă a strategiei climatice și energetice, precum și pentru o
mai mare coerență în legislația UE privind impozitarea energiei.

Societatea civilă ar trebui consultată cu privire la chestiunile nucleare

De asemenea, societatea civilă ar trebui să fie consultată din ce în ce mai mult la elaborarea
politicilor privind energia nucleară. În acest sens, Comitetul pledează pentru o răspundere
democratică mai puternică în procesul de luare a deciziilor în cadrul Tratatului Euratom,
Parlamentul European și Consiliul fiind la fel de implicați, precum și un rol pentru parlamentele
naționale, care în prezent nu sunt incluse în proces. [EN]

La summitul ONU pentru acțiuni climatice, delegația Comitetului European al Regiunilor
încurajează neutralitatea climatică și prezintă măsuri menite să accelereze realizarea
obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Orașul New York a întâmpinat lideri din întreaga lume la summitul Organizației Națiunilor
Unite pentru acțiuni climatice, desfășurat în paralel cu primul summit privind obiectivele de
dezvoltare durabilă (ODD). Secretarul General al ONU, dl António Guterres, a reușit să
intensifice acțiunile climatice, 100 de orașe și 77 de țări angajându-se să reducă la zero net
emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050 (ONU). Uniunea Europeană a confirmat că 25%
din următorul buget va fi alocat activităților legate de climă. Adunarea UE a orașelor și regiunilor
a fost reprezentată de dl prim-vicepreședinte Markku Markkula, alături de mai mulți membri ai
CoR, care au făcut cunoscute angajamentele și realizările circumscripțiilor lor, atât în ceea ce

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/73244
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/cities-and-regions-give-a-boost-to-climate-action-in-new-york.aspx
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit


privește acțiunile climatice, cât și în transpunerea la nivel local a ODD-urilor.

Printre alte activități, membrii și-au prezentat măsurile menite să accelereze realizarea ODD-
urilor  în cadrul Forumului autorităților locale și regionale privind ODD.

În luna iunie a anului trecut, CoR a adoptat un aviz al domnului Michele Emiliano (IT-PSE),
președintele regiunii Puglia, care conține un set de recomandări pentru ca Europa să atingă
neutralitatea climatică până în 2050.

Cadrul juridic și de reglementare al registrelor distribuite (blockchain)
și al „contractelor inteligente” (smart contracts)

raport al Observatorului
și forumului UE

privind tehnologia
blockchain

Documentul examinează intersecția dintre blockchain și legislație.
Analiza începe cu o prezentare generală a aspectelor juridice care se referă la tehnologia
blockchain în sine și, în special, problemele care decurg din natura descentralizată a
numeroaselor platforme blockchain. Raportul urmărește acest lucru printr-o abordare a
implicațiilor diferitelor tipuri de contracte inteligente. 

Experiența arată că tehnologia disruptivă și legislația se regăsesc, întotdeauna, în cele din
urmă. Astfel, autoritățile de reglementare ar trebui să ofere principii directoare pentru a
atrage investitorii din sectorul privat, pentru a asigura protecția consumatorilor și
drepturile cetățenilor și pentru a oferi garanții împotriva practicilor anticoncurențiale.

Raportul oferă opt principii directoare pentru a ajuta factorii de decizie politică să se ocupe de
aceste aspecte, precum și de alte probleme (detaliate în încheiere):

Instituirea unor definiții simple și accesibile, ale tehnologiei. 
Comunicarea interpretărilor juridice unui public cât mai larg posibil.
Alegerea abordărilor adecvate în materie de reglementare pentru problema în
cauză.
Armonizarea legislației și a interpretărilor acesteia.
Sprijinirea decidenților pentru o înțelegere mai bună a tehnologiei. 
Prioritizarea cazurilor de utilizare cu impact ridicat. 
Monitorizarea îndeaproape a evoluțiilor în cazurile de utilizare mai puțin mature și
încurajarea autoreglementării.
Utilizarea tehnologiei blockchain ca instrument de reglementare.

Accesați raportul AICI 
 

https://www.metropolis.org/agenda/un-sdg-summit-2nd-local-and-regional-governments-forum
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/europe-will-not-reach-climate-neutrality-by-2050-without-its-cities-and-regions.aspx
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/report_legal_v1.0.pdf?width=1024&height=800&iframe=true


Hotărârea Tribunalului în cauza T-391/17
România/Comisia [RO]
Cetățenia europeană: Tribunalul UE confirmă
decizia Comisiei de a înregistra propunerea de
inițiativă cetățenească europeană "Minority
SafePack - one million signatures for diversity in
Europe".

- Inițiativa cetățenească urmărește să
invite UE să îmbunătățească protecția
persoanelor care aparțin unor minorități
naționale și lingvistice și să consolideze
diversitatea culturală și lingvistică în UE
prin adoptarea unei serii de acte
legislative.
- România a sesizat Tribunalul solicitând
anularea deciziei Comisiei de a înregistra
inițiativa,  deoarece propunerile de acte
juridice se aflau „în mod vădit în afara”
sferei de competență a Comisiei în ceea
ce privește prezentarea unei propuneri de
act, motivarea deciziei Comisiei fiind
insuficientă.
- Tribunalul a apreciat că propunerea intră
în sfera competențelor Comisiei, care și-a
motivat suficient decizia.

Agenția
europeană a
mediului -
Informare:
„Instrumentele
fiscale care
favorizează
alimentarea
electrică în
defavoarea celor
clasice sunt mai
ecologice”  [EN]

Stimulentele financiare și impozitele stabilite de țări  
pot încuraja consumatorii să cumpere autoturisme  
cu emisii mai mici de dioxid de carbon.

Bruegel
„Digitalizarea și statele sociale europene” [EN]

Riscul reprezentat de digitalizare pentru locurile de
muncă nu ar trebui să fie exagerat. Cu siguranță,
digitalizarea va transforma natura muncii, dar va duce la
realocarea lucrătorilor de la locurile de muncă și sarcinile

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218121&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=104540
https://www.eea.europa.eu/publications/fiscal-instruments-favouring-electric-over/resolveuid/91d1aa66d1554439b1037da3f3269f46
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/07/Bruegel_Blueprint_30_ONLINE.pdf


existente la cele noi, având potențialul unui efect global
pozitiv. Cu toate acestea, ponderea veniturilor naționale
alocate forței de muncă pare să scadă, iar finanțarea
sistemelor de protecție socială trebuie regândită. În
următorii câțiva ani, statele UE vor trebui să facă alegeri
fundamentale cu privire la sistemele lor de protecție
socială. 

Au intrat alegerile europene într-o nouă dimensiune?
Eurobarometrul postelectoral al Parlamentului European este unul dintre cele mai cuprinzătoare
sondaje cantitative disponibile publicului și care analizează comportamentul de  vot și motivația
prezenței la votul pentru alegerile PE. Începând de la creșterea semnificativă a prezenței la vot
pentru alegerile europene din 2019, raportul privește în detaliu la participanții la vot, analizând
variațiile dintre țările europene, grupurile sociodemografice și socioprofesionale. Prezența la vot
din multe țări a avut la bază participarea sporită în rândul tinerilor. De asemenea, simțul datoriei
civice a devenit mai înrădăcinat în rândul europenilor în privința alegerilor pentru PE, iar opiniile
din ce în ce mai favorabile asupra UE au influențat, de asemenea, prezența la vot.

Accesați raportul AICI. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-election-survey-2019-complete-results/report/en-post-election-survey-2019-report.pdf


Infografic referitor la planurile naționale privind energia și clima
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