
Vă transmitem buletinul informativ EUROPA, care cuprinde informaţii cu tematică europeană,
realizat de Direcţia pentru Uniunea Europeană (DUE). 

Primiţi acest newsletter pentru că sunteţi inclus/ă în lista de distribuţie electronică a Direcţiei
pentru Uniunea Europeană

 3 - 9 mai 2021 
 

Direcția pentru Uniunea Europeană

Această secțiune conține informații despre stagii și posturi disponibile în cadrul instituțiilor UE. 

Pentru a accesa secțiunea „UE oportunități”, apăsați linkul alăturat: ACCESEAZĂ

CESE a adoptat un pachet de avize prin care s-a pronunțat în favoarea Actului legislativ
privind piețele digitale și Actulului legislativ privind serviciile digitale prezentate de
Comisia Europeană pentru relansarea concurenței pe internet. Însă, CESE a subliniat că aceste
acte trebuie să fie în strânsă legătură cu impozitarea întreprinderilor din domeniul tehnologiei, cu
condiții de lucru mai bune pentru lucrătorii platformelor și cu guvernanța datelor. [EN] 
Avizul CESE referitor la Actul legislativ privind piețele digitale [RO] 
Avizul CESE referitor la Actul legislativ privind serviciile digitale [RO] 
Avizul CESE referitor la Regulamentul privind guvernanța datelor [RO] 

Grupul de studiu tematic „Integrarea romilor” din cadrul CESE a organizat o audiere online pe
tema „Noul cadru al UE privind romii: opinii și așteptări privind viitorul comunităților rome”.

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=7b21bb6b00
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_842_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/part-solution-eesc-gives-thumbs-proposed-eu-regulations-rein-big-tech
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-00127-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-00022-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05545-00-00-AC-TRA-RO.docx/content


Obiectivul principal al acestui nou cadru este reducerea decalajului în materie de discriminare și
excluziune socioeconomică cu cel puțin 50% până în 2030. [RO]

Sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor din perioada 5-7mai
2021 

REZOLUȚII ADOPTATE 
· Rezoluția referitoare la Conferința privind viitorul Europei. [EN] 
· Rezoluția privind libera circulație în timpul pandemiei de COVID-19 (Certificatul verde digital) și
creșterea producției de vaccinuri. [EN] 

AVIZE ADOPTATE

· Experiențele și lecțiile învățate de regiuni
și orașe în timpul pandemiei de COVID-
19. [EN] 
· Uniunea Europeană a sănătății:
Consolidarea rezilienței UE. [RO] 
· Regulamentul privind abordarea
amenințărilor transfrontaliere la adresa
sănătății și propunerea legislativă de
modificare a mandatului Centrului
European de Prevenire și Control al
Bolilor (ECDC). [EN] 
· Strategia farmaceutică europeană și
propunerea legislativă de modificare a
mandatului Agenției Europene pentru
Medicamente (EMA). [RO] 
· Substanțe chimice sigure și sustenabile
pentru un mediu fără substanțe toxice în
orașele și regiunile Europei. [RO]  
· Autoritățile locale și regionale și protecția
mediul marin. [RO]

· Consolidarea unei economii neutre din
punct de vedere climatic: O strategie a UE
pentru integrarea sistemului energetic.
[RO]  
· Planul de acțiune privind educația
digitală 2021-2027. [RO] 
· Mass-media în deceniul digital: Un plan
de acțiune. [RO] 
· Punerea în aplicare a Pilonului european
al drepturilor sociale dintr-o perspectivă
locală și regională. [RO] 
· O Uniune a egalității: Planul de acțiune
al UE de combatere a rasismului pentru
perioada 2020-2025. [RO] 
· O Uniune a egalității: Strategia privind
drepturile persoanelor cu handicap 2021-
2030. [RO] 
· Pachetul de extindere 2020. [EN]

Economiile populației au
crescut în 2020 în UE 

 

Rata de economisire a persoanelor fizice
din UE a continuat să crească semnificativ
în trimestrul al  patrulea al anului 2020, cu
6,6 % comparativ cu perioada similară din
2019, arată datele recente ale Oficiului
european de statistică Eurostat privind
impactul pandemiei de Covid-19 asupra
consumului și economiilor.

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_620_RO_ACTE3_f.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/succesul-noului-cadru-al-ue-privind-romii-se-afla-mainile-statelor-membre
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COR-2021-01674-00-02-PRES-TRA-EN.docx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-covid-19-certificate-crucial-revive-regional-tourism-non-discriminatory-respect-high-security-standards.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04155-00-00-AC-TRA-EN.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05487-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05624-00-00-AC-TRA-EN.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05525-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05137-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2021-00292-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04014-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04769-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2021-00051-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2021-01127-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04617-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2021-01679-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05059-00-00-AC-TRA-EN.docx/content
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210510-1?redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Household_saving_rate


Creşterea ratei de economisire în majoritatea statelor membre UE se explică în principal
printr-o scădere semnificativă a cheltuielilor de consum. [Danemarca a fost singura ţară în
care a crescut consumul gospodăriilor.] 

În aproape toate statele membre UE, rata de economisire a fost mai ridicată la finalul anului
2020 decât în 2019, (singura scădere înregistrată de Eurostat fiind în Danemarca, cu minus 2,7
%).
  
Cele mai mari creşteri ale economisirii au fost înregistrate în Slovenia (cu 20,8 %), Irlanda (12,8
%), Belgia (11,3 %), Austria (10,9 %) şi Grecia (10,4 %).

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

La prima vedere 

 Summitul privind clima convocat de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden
[EN]

 Componența actuală a Consiliului European [EN]

 Impactul telemuncii și al muncii digitale asupra lucrătorilor și a societății [EN]

 Sprijinul UE pentru efortul de vaccinare în Balcanii de Vest [EN] 

Briefing 

 Alinierea priorităților la resursele din bugetul UE: acțiunea climatică, migrația și granițele
[EN]

 Situația artiștilor și lucrătorilor culturali și redresarea culturală post-COVID în Uniunea
Europeană: Recomandări de politică [EN] 

 Revizuirea mecanismului de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării
acquis-ului Schengen, Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 [EN]

 Actul legislativ privind piețele digitale [EN]

 Pilonul european al drepturilor sociale: Göteborg, Porto și etapele următoare [EN]

 Conferința privind viitorul Europei [EN]

 Ratificarea națională a Deciziei privind sistemul de resurse proprii, situația la zi până pe 5
mai 2021 [EN] 

Analize aprofundate 

 Comunicarea și perceperea bugetului UE. Obstacole și rezultate [EN]

 Cele șase priorități politice ale Comisiei von der Leyen: Situația la zi în primăvara anului
2021 [EN]

 Primul dialog cu Comisia Europeană privind redresarea și reziliența [EN] 

Studii 

 Educația și tinerii în Europa post-COVID-19 - efectele crizei și recomandări de politică [EN]

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690583/EPRS_ATA(2021)690583_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/608781/EPRS_ATA(2021)608781_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/662907/IPOL_ATA(2021)662907_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690598/EPRS_ATA(2021)690598_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690586/EPRS_BRI(2021)690586_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/652252/IPOL_BRI(2021)652252_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662633/EPRS_BRI(2021)662633_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690589/EPRS_BRI(2021)690589_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690591/EPRS_BRI(2021)690591_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690590/EPRS_BRI(2021)690590_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690520/EPRS_BRI(2021)690520_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690585/EPRS_IDA(2021)690585_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690584/EPRS_IDA(2021)690584_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659651/IPOL_IDA(2021)659651_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690872/IPOL_STU(2021)690872_EN.pdf


 Recomandări specifice de țară pentru 2019 și 2020 - Tabel comparativ și o evaluare a
punerii în aplicare [EN]

 Investiții în destabilizare: Cum sunt folosite fonduri străine pentru a submina democrația în
UE [EN]

 Un statut pentru asociațiile europene transfrontaliere și organizațiile non-profit [EN]

 Mass-media Europei în era digitală - Un plan de acțiune pentru a sprijini redresarea și
transformarea în sectorul agențiilor de știri [EN]
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