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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 
cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 
respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 
misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 
statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 
întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 
democrației și ale drepturilor 
fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 
independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 
democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 
din intensitate. Nu putem fi în măsură 
să promovăm libertatea mass-media și 
statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 
informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 
Autori:  

 
Mihaela Gîdei 

Marina Bălășoiu 
Ioana Cristina Vida 
Carmen Denisa Ion 

Andreea Mihai 
Filip Clem 
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Finanțarea durabilă presupune reorientarea investițiilor către tehnologii și 

întreprinderi durabile și reprezintă o componentă esențială a Pactului ecologic 
european. Sunt necesare finanțări publice și private majore pentru ca sistemul 
financiar să devină rezistent și pentru ca Europa să ajungă neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050. Pentru a îndeplini obiectivele climatice pentru 2030, 
în următorul deceniu va fi necesară o sumă suplimentară de 350 miliarde euro 
anual. În concordanță cu Pactul ecologic european, pentru a sprijini  investiții 
publice și private majore și pentru a stimula mai multe fluxuri de capital în activități 
ecologice, Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru ca sectorul 
financiar incident să devină și mai durabil. Măsurile sunt concretizate în 
următoarele documente: 

 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 
 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  
Pachetul privind finanțarea durabilă 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1804
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Comunicarea1 „Taxonomia UE, raportarea de către întreprinderi de 
informații privind durabilitatea, preferințele în materie de durabilitate și obligațiile 
fiduciare” prezintă contextul, obiectivele, măsurile propuse și o descriere mai 
detaliată a abordării Comisiei privind taxonomia2 UE în domeniul climei. 

 

Regulamentul delegat3 privind taxonomia UE în domeniul climei urmărește 
să sprijine investițiile durabile, oferind mai multă claritate  activităților economice 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE4.  

Acesta stabilește criteriile tehnice de control de securitate și dacă o 
activitate economică poate contribui, în mod substanțial, la obiectivele de mediu. 
Aceste criterii conduc la stabilirea unor definiții adecvate pentru întreprinderi, 

                                                            
1 A se vedea COM(2021)188. 
2 Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile definește taxonomia 
drept un sistem de clasificare unificat al UE care va pune la dispoziția întreprinderilor și investitorilor un limbaj 
comun pentru identificarea activităților economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al 
mediului. 
3 A se vedea C(2021)2800. 
4 Colegiul comisarilor a ajuns la un acord politic pe marginea textului. Regulamentul delegat va fi adoptat în mod 
oficial la finalul lunii mai, ulterior traducerii în toate limbile oficiale ale UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A188%3AFIN&qid=1619006152332
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0188&qid=1619439488073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
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investitori și participanți la piețele financiare, pentru care activitățile economice 
pot fi considerate durabile din punct de vedere ecologic. Printre aceste sectoare se 
numără energia, silvicultura, industria manufacturieră, transportul și construcțiile. 
Actul delegat va reflecta evoluțiile tehnologice, urmând ca, prin amendamente 
ulterioare, mai multe activități să fie adăugate domeniului său de aplicare.  

Propunerea de directivă5 de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 
2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 
privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea 

Obiectivul acestei propuneri este de a îmbunătăți raportarea privind 
durabilitatea la cel mai mic cost posibil, pentru a valorifica potențialul pieței unice 
europene de a contribui la tranziția către un sistem economic și financiar pe deplin 
durabil și favorabil incluziunii, în conformitate cu Pactul ecologic european și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 A se vedea COM (2021)189. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A189%3AFIN&qid=1619006152332
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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La 21 aprilie 2021, Comisia Europeană a prezentat o propunere de 

referință pentru primul cadru legislativ privind inteligența artificială (IA). Acesta 
face parte dintr-un pachet de măsuri care include un nou plan coordonat cu statele 
membre și un nou regulament privind echipamentele tehnice.  

Inteligența artificială reprezintă o categorie de tehnologii în evoluție rapidă, 
care poate contribui la obținerea multor beneficii economice și societale.  În același 
timp, în funcție de circumstanțele referitoare la aplicarea și utilizarea sa specifică, 
IA poate genera riscuri și poate aduce prejudicii intereselor și drepturilor 
fundamentale. 

Măsurile sunt concretizate în următoarele documente: 

Comunicarea privind promovarea unei abordări europene în domeniul 
inteligenței artificiale6 

Documentul prezintă abordarea europeană privind IA, din perspectiva 
contextului, a oportunităților și riscurilor generate de utilizarea acesteia, 
descrierea cadrului de reglementare propus,  planul coordonat revizuit. 

Noul Plan coordonat privind inteligența artificială7 

Poziția de lider la nivel mondial a Europei în ceea ce privește adoptarea celor 
mai noi tehnologii, valorificarea beneficiilor și promovarea dezvoltării IA centrate 
pe factorul uman, durabile, sigure, incluzive și demne de încredere, depinde de 
capacitatea de a accelera, de a acționa și de a alinia prioritățile și investițiile în 
materie de IA. Acesta este mesajul-cheie și o viziune a revizuirii din 2021 a planului 
coordonat, prezentat în 2018.  

 

 

 
                                                            
6 A se vedea COM(2021)205. 
7 A se vedea anexa la COM(2021)205. 

O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ  
Pachetul privind inteligența artificială 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:01ff45fa-a375-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A202%3AFIN&qid=1619006152332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A205%3AFIN&qid=1619006152332
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:01ff45fa-a375-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


8 
 
 

 

În total, 19 state membre (Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de 
Jos, Portugalia, Slovacia, Suedia, Spania și Polonia) și Norvegia au adoptat strategii 
naționale în domeniul IA. În 2020, România a lansat procesul pentru elaborarea 
unui cadru național în domeniul IA pentru perioada 2021-2027.  

Planul coordonat propune un set concret de acțiuni comune pentru Comisia 
Europeană și statele membre care vor genera: 

• accelerarea investițiilor în tehnologiile IA pentru a stimula redresarea 
economică și socială rezilientă; 
• aplicarea integrală și în timp util a strategiilor și programelor privind IA; 
• alinierea politicii IA pentru eliminarea fragmentării pieței și abordarea 
dificultăților globale. 

 
Propunerea de regulament privind o abordare europeană în domeniul inteligenței 
artificiale8 

La 19 februarie 2020, Comisia a 
publicat Cartea albă privind IA – O 
abordare europeană a excelenței și 
încrederii9. Cartea albă a stabilit opțiuni de 
politică privind modul în care se poate 
atinge obiectivul dublu de promovare a 
adoptării IA și de abordare a riscurilor 
                                                            
8 A se vedea COM(2021)206. 
9 A se vedea fișa de informare DUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A206%3AFIN&qid=1619006152332
http://parlament.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2895.pdf
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asociate cu anumite utilizări ale acestei tehnologii. Prezenta propunere vizează 
punerea în aplicare a celui de-al doilea obiectiv, cel de abordare a riscurilor, pentru 
dezvoltarea unui ecosistem de încredere prin propunerea unui cadru juridic pentru 
o  IA de încredere. 

Obiectivul propunerii este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne prin  
Propunerea prevede: 

(a) norme armonizate pentru introducerea pe piață, punerea în funcțiune 
și utilizarea sistemelor de IA în UE; 

(a) interzicerea anumitor practici de IA; 
(b) cerințe specifice pentru sistemele IA cu risc ridicat și obligații pentru 

operatorii unor astfel de sisteme; 
(c) norme armonizate în materie de transparență pentru sistemele IA 

destinate să interacționeze cu persoanele fizice, sistemele de recunoaștere a 
emoțiilor și sistemele de clasificare biometrică și sistemele IA utilizate pentru 
generarea sau manipularea conținutului de imagine, audio sau video; 

(d)      norme privind monitorizarea și supravegherea pieței. 
Se propune o abordare proporțională bazată pe riscuri: cu cât este mai mare 

riscul pe care îl poate genera un anumit sistem IA în viețile oamenilor, cu atât sunt 
mai stricte regulile: risc inacceptabil, risc ridicat, risc limitat (redus), risc minim. 
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Propunerea de regulament privind echipamentele tehnice10 

Regulamentul privind echipamentele tehnice dă garanția necesară pentru  
ca noua generație de echipamente tehnice să ofere siguranță utilizatorilor și  
consumatorilor și să încurajeze inovarea. Echipamentele tehnice acoperă o gamă 
largă de produse de consum și profesionale – de la roboți  de curățare,  de 
asistență personală,  industriali, la mașini de tuns iarba, imprimante 3D, utilaje de 
construcții și linii de producție industrială. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
10 A se vedea COM(2021)202. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A202%3AFIN&qid=1619006152332
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2021 

20 aprilie 2021 
Reuniunea Cvartetului pentru Libia - videoconferință 

 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Josep Borrell, a participat la a 6-a reuniune a Cvartetului pentru Libia   (format din 
UE, Uniunea Africană, Organizația Națiunilor Unite și Liga Statelor Arabe)11. Pe 
ordinea de zi s-au aflat subiecte precum evoluțiile recente din Libia, de natură 
politică, economică și de securitate, rezultatele Forumului de dialog politic libian12 
(LPDF) convocat de Națiunile Unite și punerea în aplicare a foii sale de parcurs. 

Cvartetul și-a exprimat sprijinul deplin pentru eforturile de punere în 
aplicare a foii de parcurs a LPDF și finalizarea cu succes a tranziției democratice din 
Libia, încurajând guvernul de uniune și alte instituții să își susțină angajamentul de 
a numi femei în cel puțin 30% în funcții de conducere. 

A fost reiterat angajamentul de a sprijini desfășurarea alegerilor naționale, 
stabilite pentru 24 decembrie 2021, și au salutat angajamentul explicit al actualei 
conduceri libiene pentru a susține acest obiectiv. De asemenea, au fost 
condamnate încălcările continue ale embargoului ONU asupra armelor și a fost 
evidențiat că este inacceptabilă orice intervenție militară externă în Libia. 

                                                            
11 Acest demers se înscrie într-un angajament mai amplu al UE de a sprijini stabilizarea Libiei în concordanță cu 
procesul politic condus de ONU, în contextul dificil al instabilității care caracterizează politica și securitatea unor 
zone extinse libaneze. 
12 Forumul de dialog politic libian reprezintă o serie de întâlniri intra-libiene, începute la sfârșitul anului 2020, al 
căror scop este de a obține rapid alegeri libiene și  „legitimitatea democratică a instituțiilor libiene”. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96947/libya-joint-statement-quartet_en
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19 aprilie 2021  

CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI 
COMISIA PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE (AFCO) 

 

Copreședinții executivi al Conferinței privind viitorul Europei au lansat  

platforma digitală multilingvă a Conferinței, care va permite cetățenilor, 
instituțiilor și organismelor UE, parlamentelor naționale, autorităților naționale și 
locale, precum și societății civile să-și exprime ideile și opiniile, care să contribuie 
la conturarea viitorului. Platforma este disponibilă în 24 de limbi și se dorește a fi 
un spațiu în care cetățenii europeni fac schimb de idei prin intermediul unor 
evenimente online, concentrate pe teme-cheie.  

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

19 - 25 
aprilie 2021 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  
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De asemenea, există posibilitatea promovării acestora pe canalele de 
comunicare socială, cu sintagma #ViitorulItiApartine, astfel încât propunerile 
cetățenești să contribuie la orientarea direcției viitoare a UE și a politicilor sale. 

 

21 aprilie 2021  

LEGEA EUROPEANĂ PRIVIND CLIMA 
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 
(ENVI) 

 

Deputații europeni au ajuns la un acord cu reprezentanții Consiliului UE cu 

privire la Legea europeană privind clima13, chiar înaintea summit-ului liderilor 
privind clima găzduit de președintele SUA.14  

Totodată, s-a convenit că UE și statele membre trebuie să elimine treptat 
toate subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili, până cel târziu la 31 
decembrie 2025, și s-a subliniat necesitatea continuării eforturilor de combatere a 
sărăciei energetice.  

 

                                                            
13 PE a jucat un rol important în promovarea unei legislații UE mai ambițioase privind clima și a declarat o urgență 
climatică și de mediu, la 28 noiembrie 2019. În urma deciziei Consiliului European din decembrie 2019, de a aproba 
obiectivul de neutralitate climatică, Comisia Europeană a propus, în martie 2020, Legea europeană a climei care ar 
face din obiectiv o cerință legală. A se consulta amendamentele propuse și adoptate de PE privind Legea europeană 
privind clima, în sesiunea plenară din octombrie 2020,  unde se preciza că toate statele membre trebuie să devină 
neutre din punct de vedere climatic până în 2050, fiind solicitate obiective ambițioase de reducere a emisiilor pentru 
2030 și 2040. 
14 A se vedea pe larg subiectul la rubrica „Element de interes general”, pagina 32. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210420IPR02402/deal-on-eu-climate-law-press-conference-with-parliament-s-lead-negotiators
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/26/president-biden-invites-40-world-leaders-to-leaders-summit-on-climate/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_RO.html
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Comisia Europeană a propus, în 2020, actul legislativ european privind clima 
și a lansat o consultare cu privire la Pactul climatic european.  

De asemenea a salutat acordul privind Legea europeană a climei.  

22 aprilie 2021 

SALARIILE MINIME ADECVATE ÎN UE 
COMISIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE (EMPL) 

 

Comisia EMPL a organizat o dezbatere în care a analizat proiectul de raport 

pentru propunerea de directivă privind salariile minime adecvate în UE15. Comisia 
EMPL i-a numit pe Agnes Jongerius (S&D, NL) și pe Dennis Radtke (EPP, DE) 
raportori pentru această propunere.  După adoptare, raportul va constitui poziția 
de pornire a PE în negocierile pe care le va avea în Consiliul UE cu privire la această 
propunere de directivă. 
                                                            
15 A se consulta documentul Salarii minime adecvate în Uniunea Europeană - 2020/0310(COD) – fișă de procedură. 
De asemenea, a se consulta si opinia Parlamentului suedez, precum și opinia Parlamentului danez.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1828
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210419IPR02304/first-debate-and-briefing-on-adequate-minimum-wages-in-the-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-employment-and-social-affairs_20210422-1645-COMMITTEE-EMPL_vd
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PR/2021/04-22/1228331EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210211IPR97616/statement-by-the-co-rapporteurs-on-proposed-minimum-wage-directive
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0310(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/NP/2021/04-22/1222146EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/NP/2021/04-22/1223131EN.pdf
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Reuniunea informală a miniștrilor de afaceri externe a fost prezidată de 

către Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, 
Josep Borrell. 

Cu acest prilej, miniștrii afacerilor externe au făcut schimb de opinii privind 
situația din Ucraina, și-au exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a acesteia. 

Discuțiile au vizat și situația din regiunea Tigray (Etiopia), precum și nevoia 
urgentă de încetare a focului pentru a îmbunătăți condițiile de securitate și pentru 
a investiga abuzurile asupra încălcării drepturilor omului și a crimelor de război 
comise.  

Au fost adoptate concluzii la strategia UE pentru cooperarea în regiunea 
Indo-Pacific, la strategia integrată a UE în Sahel și la parteneriatul reînnoit cu 
vecinătatea sudică - O nouă agendă pentru Mediterana. 

 

 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ A 
CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor 

externe (videoconferință) 
19 aprilie  

2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/04/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/sahel-council-approves-conclusions-on-the-eu-s-integrated-strategy-in-the-region/
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Miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene din statele membre 

UE s-au reunit, în format videoconferință, sub coordonarea secretarului de stat 
portughez pentru afaceri europene, Ana Paula Zacarias. 

A avut loc un schimb de opinii în cadrul Dialogului anual privind respectarea 
statului de drept. 

S-a discutat despre stadiul actual al relațiilor UE - Regatul Unit al Marii 
Britanii și al Irlandei de Nord, precum și despre coordonarea la nivelul UE, în 
contextul pandemiei de COVID-19.  

De asemenea, în cadrul reuniunii, președinția portugheză a Consiliului UE a 
informat miniștrii cu privire la procesul de extindere a UE și la stadiul pregătirilor 
evenimentului de lansare a Conferinței privind viitorul Europei16.  

 

Consiliul UE a convenit cu privire la poziția sa vederea adoptării 

Regulamentului de înființare a Centrului de competențe european industrial, 
tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică care va  contribui 
la  consolidarea securității internetului și a altor rețele și sisteme informatice 
esențiale prin investiții în cercetare, tehnologie și în dezvoltarea industrială în 
domeniu. Acesta va colabora cu o rețea de centre naționale de 

                                                            
16 A se vedea prezentarea referitoare la Lansarea platformei digitale multilingve  referitoare la Conferința privind 
viitorul Europei, pagina 15, mai sus.  

Videoconferința informală a miniștrilor 
afacerilor europene 

20 aprilie  
2021 

Centrul de competențe european, industrial   
tehnologic și de cercetare în materie de 
securitate cibernetică va avea sediul la 
București 

20 
 aprilie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2021/04/20/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/enlargement/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/ST05628-RE02AD01.RO21.PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5628-2021-INIT/ro/pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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coordonare, desemnate de statele membre, în vederea creării de parteneriate 
între actorii publici și privați din domeniu cu rol esențial în structurarea și 
orientarea demersurilor UE în vederea configurării unui ecosistem european de 
securitate cibernetică. 

Totodată, Centrul de competențe în materie de securitate cibernetică va 
coopera cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA). 

 

Consiliul  UE și  Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu 

cu privire la Actul legislativ european privind clima considerat a fi unul dintre 
elementele-cheie ale Pactului ecologic european,  reprezentând, totodată, și 
răspunsul la unul dintre angajamentele asumate în Orientările politice  ale 
Comisiei Von der Leyen din iulie 2019.   

 

 

 

Acord provizoriu între Consiliul UE și 
Parlamentul European privind Actul 
legislativ european privind clima 

21 aprilie  
2021 

https://www.enisa.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/21/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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 Videoconferința informală a miniștrilor energiei a fost organizată sub 
auspiciile președinției portugheze a Consiliului UE și a fost prezidată de ministrul 
mediului și tranziției energetice din Portugalia, Pedro Matos Fernandes. 

Subiectul principal al dezbaterilor a vizat utilizarea fondurilor europene 
pentru susținerea Inițiativei „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea 
clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai”. Discuțiile 
au evidențiat necesitatea unei rate ridicate de renovare a clădirilor publice și 
private din UE pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor în materie de energie 
și climă până în 2030. 

În continuare, Comisia Europeană a prezentat miniștrilor propunerea sa de 
revizuire a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, 
inițiativă anunțată în cadrul Programului de lucru pentru 2021. 

Totodată, miniștrii au analizat rolul producției de energie din sistemele 
descentralizate și a comunităților de energie din surse regenerabile. 

 

 

Videoconferința a fost organizată sub auspiciile președinției portugheze a 
Consiliului UE și a fost prezidată de ministrul mediului și al tranziției energetice din 
Portugalia, João Pedro Matos Fernandes. 

            Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte în legătură cu situația adaptării la 
schimbările climatice, precum și la deficitul de apă și secetă. 

Videoconferința informală a miniștrilor              
energiei 

22 aprilie 
2021 

Videoconferința informală a miniștrilor              
mediului 

23 
aprilie 2021 

https://www.2021portugal.eu/en/news/investment-in-energy-efficiency-contributes-to-economic-recovery/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_662_RO_ACTE2_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/investment-in-energy-efficiency-contributes-to-economic-recovery/
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           S-a discutat  Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice17 în 
contextul nevoii de reducere semnificativă a cantității de apă utilizată  precum și 
angajamentul autorităților responsabile din diferite sectoare pentru a găsi surse 
alternative de apă. 

Secretarul executiv al Convenţiei-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu 
privire la schimbările climatice, Patrícia Espinosa, a prezentat miniștrilor o foaie de 
parcurs privind măsurile de combatere a schimbărilor climatice, pe baza căreia 
participanții au susținut un schimb de opinii. 

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au atras atenția asupra problemelor privind 
deficitul de apă și seceta, în raport cu schimbarea regimului de precipitații.  

La final, miniștrii au prezentat diverse practici legate de măsurile de 
adaptare la schimbările climatice aplicate în unele state membre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 A se vedea sinteza activităților europene  nr7/2021, pag 8. 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_82_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3094.pdf
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Banca Centrală Europeană (BCE) a publicat raportul trimestrial privind 

condițiile de creditare din zona euro, prin care arată că băncile din zona euro ar 
urma să înăsprească suplimentar accesul la creditare în trimestrul al II-lea din 
2021, deoarece recesiunea economică provocată de pandemia de coronavirus 
ameninţă să afecteze viitorul sezon turistic estival. 

Din cauza restricţiilor ample de circulație, adoptate de majoritatea statelor 
din Europa, cea mai mare parte a sectorului serviciilor supravieţuieşte cu sprijinul 
fondurilor de urgenţă. În această privință, BCE se arată îngrijorată că băncile nu vor 
mai acorda credite firmelor prestatoare de servicii, determinând închiderea 
multora şi afectând astfel redresarea economiei. 

Cererea pentru credite se reduce, firmele amână investiţiile, multe 
supravieţuind pe baza rezervelor proprii de lichidităţi sau cu sprijin guvernamental 
direct. Cu toate acestea, BCE întrevede o posibilă redresare, de mică anvergură, a 
cererii în trimestrul II din 2021, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM). 

Raport trimestrial privind condițiile de 
creditare din zona euro 

20 aprilie  
2021 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2021q1%7E5ab71bda59.en.html
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Raportul arată că standardele de creditare sau criteriile pentru aprobarea 
împrumuturilor s-au înăsprit deja pentru firme în primul trimestru din 2021 și că se 
așteaptă și alte înăspriri pentru creditori. Cu toate acestea, BCE întrevede o 
posibilă redresare a cererii pentru credite noi în luna aprilie, cuplată cu o posibilă 
redresare generală a activității economice în zona euro, în sectorul industrial și cel 
al serviciilor. 

Pentru creditele ipotecare, criteriile de acordare s-au atenuat uşor în primul 
trimestru. Totuși, se preconizează o înăsprire a acestora în a doua jumătate a 
anului în curs, chiar dacă cererea pentru acest tip de credite a înregistrat o 
tendință ușor ascendentă în primul trimestru, în special în sectorul imobiliar. 

În această perioadă, marcată de incertitudinile privind severitatea impactului 
economic al pandemiei, BCE a decis să menţină costurile de împrumut la niveluri 
foarte scăzute şi a accelerat achiziţiile de active financiare, pentru a nu fi afectaţi 
consumatorii şi oamenii de afaceri. Dobânzile de politică monetară practicate de 
BCE în acest moment se află la cel mai scăzut nivel din istoria acestei instituții.18 

 

 

 

 

 

                                                            
18 A se vedea secțiunea „Ratele dobânzilor” de pe pagina principală a website-ului BCE. 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.ro.html
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La Summit-ul privind schimbările climatice19, organizat de președintele 

SUA, Joe Biden, au fost invitați să participe 40 de lideri ai lumii, printre care 
preşedintele Franței - Emmanuel Macron, președintele Rusiei - Vladimir Putin şi 
președintele Chinei - Xi Jinping. UE a fost reprezentată de președintele Consiliului 
European - Charles Michel, și de președintele Comisiei Europene - Ursula von der 
Leyen.   

În calitatea sa de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, UE a anunțat 
că și-a stabilit o serie de obiective ambițioase în ultimii ani20. Președintele 
Consiliului European a susținut un discurs, în care a pus accentul pe două domenii 
                                                            
19 Lucrările pot fi urmărite aici.  
20 În decembrie 2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050. În concluziile adoptate, liderii UE au solicitat Consiliului să continue lucrările privind 
Pactul ecologic european și Mecanismul pentru o tranziție justă, lansate de Comisia Europeană. În decembrie 2020, 
Consiliul European  a convenit asupra unui obiectiv obligatoriu al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu 1990. Acest angajament, împreună cu prima Lege europeană a climei, 
stabilește calea de urmat pentru ca UE să își atingă obiectivul pentru 2050. La 11 martie 2020, a fost propus un nou 
Plan de acțiune pentru economia circulară în scopul creării și proiectării unei economii competitive, neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra climei. În aprilie 2021, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord 
politic provizoriu, care transpune în legislație obiectivul ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 
2050.  

Summit-ul liderilor privind clima  

 

ELEMENTE  
DE INTERES 
GENERAL   
 

 
 

https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/26/president-biden-invites-40-world-leaders-to-leaders-summit-on-climate/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/22/green-finance-speech-by-president-charles-michel-at-the-leaders-climate-summit/
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_39
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/21/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
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critice: 1) obligațiunile verzi, subliniind faptul că Banca Europeană de Investiții va 
aloca cel puțin 50% din finanțarea anuală investițiilor ecologice până în 2025; 2) 
prețul carbonului care trebuie să fie compatibil cu regulile OMC, pentru a asigura 
condiții de egalitate. 

Subiectele-cheie ale dezbaterilor au vizat: 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a limita încălzirea 
globală; 

• mobilizarea finanțelor din sectorul public și privat pentru a stimula 
tranziția verde și pentru a ajuta țările vulnerabile să facă față schimbărilor 
climatice; 

• beneficiile economice ale acțiunii climatice, cu accent pe crearea de 
locuri de muncă și tranziția către o nouă economie de energie curată; 

• stimularea tehnologiilor transformative care pot contribui la 
reducerea emisiilor și la adaptarea la schimbările climatice, creând în același timp 
oportunități economice; 

• abordarea provocărilor globale de securitate pe care le prezintă 
schimbările climatice și realizarea obiectivului de a ajunge la o economie mai 
puțin poluantă până în 2050. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
http://www.mae.ro/node/55118
https://ec.europa.eu/clima/citizens/benefits
http://publications.europa.eu/resource/cellar/a1a8e65b-8b74-4e0b-81fe-85b499db1c70.0021.02/DOC_2


24 
 
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA PENTRU UE, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: 
Str. Izvor nr. 2-4, 
Sect.5, București 

    Tel: 021 414 21 51 
   Fax: 021 414 2086 

 
    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 
2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția portugheză 
Site-ul oficial al Uniunii 

Europene 
Parlamentul European 

Comisia Europeană 
Consiliul Uniunii Europene 

Comitetul European al 
Regiunilor 

 
 

Selecția și materialele prezentate în această 
publicație aparțin autorilor și nu reprezintă punctul 

de vedere al Camerei Deputaților 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags
https://www.2021portugal.eu/en/
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://ec.europa.eu/commission/index_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx

	COMISIA EUROPEANĂ
	PARLAMENTUL EUROPEAN
	PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

