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SERVICII FINANCIARE ȘI DE PLĂȚI PENTRU CONSUMATORI  
Strategia UE privind investițiile cu amănuntul

Comisia a lansat o consultare publică privind o strategie privind investițiile cu amănuntul 1.  

Contribuțiile obținute vor sprijini Comisia Europeană să elaboreze, în 2022, o strategie privind investițiile cu 

amănuntul care să vină în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, să contribuie la o mai bună funcționare a piețe 

interne, să consolideze poziția investitorilor  și să sporească participarea acestora pe piețele de capital.  

Mihaela Gîdei 

ECONOMIE 
Previziunile economice din primăvara anului 2021 

La 12 mai 2021, Comisia Europeană a prezentat previziunile economice de primăvară pentru UE și statele 

membre.  

Conform acestora, economia UE va crește cu 4,2 % în 2021 și cu 4,4 % în 2022, apreciindu-se că există o 

îmbunătățire semnificativă a perspectivelor de creștere în comparație cu previziunile economice din iarna 2021. 

Referitor la România, se prognozează creșterea PIB-ului cu 5,1% în 2021, respectiv cu 4.9% în 2022. În 

privința inflației, în cazul României, în 2021 ar urma să se înregistreze o ușoară creștere la 2,9%, fiind urmată de o 

scădere la 2,7% în 2022. 

Mihaela Gîdei 

 

                                                           
1 A se vedea documentul de lucru al CE privind consultarea publică, 11 mai 2021 - 03 august 2021. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12755-Retail-Investment-Strategy/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/romania/economic-forecast-romania_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2021-retail-investment-strategy-consultation-document.pdf
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MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT 
Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului 

Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune pentru 

includerea prevenirii poluării în legislația UE și pentru obținerea mai 

rapidă de rezultate: 

Până în 2030, se dorește îmbunătățirea:  

 calității aerului pentru reducerea cu 55 % a numărului de 
decese premature cauzate de poluare; 

 calității apei prin reducerea cu 50 % a deșeurilor și prin 
reducerea cu 30 % a micro-materialelor plastice eliberate în mediu;  

 calității solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienți 
și a utilizării pesticidelor chimice. 

Până în 2030, se dorește reducerea:  

 cu 25 % a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică 
amenință biodiversitatea;  

 cu 30 % a numărului de persoane cu afecțiuni cronice cauzate 
de zgomotul produs de transport; 

 cu 50 % a deșeurilor municipale reziduale.  
Mihaela Gîdei 

 

DIMENSIUNEA PARLAMENTARĂ A PREȘEDINȚIEI GERMANE A 
CONSILIULUI UE 
Conferința președinților parlamentelor naționale din statele membre ale Uniunii 
Europene 

10 mai 2021 

Conferința președinților parlamentelor naționale din statele membre ale Uniunii Europene s-a desfășurat 

sub auspiciile președinției germane a Consiliului UE, în format de videoconferință. Camera Deputaților a fost 

reprezentată de Ludovic Orban. 

  În prima parte, participanții au abordat riscurile și oportunitățile oferite de digitalizare și impactul acesteia 

asupra democrației reprezentative. În cea de-a doua sesiune, președinții parlamentelor din statele membre ale 

Uniunii Europene au adoptat noi orientări privind cooperarea interparlamentară: un raport privind consolidarea 

cooperării interparlamentare prin intermediul tehnologiei moderne și un raport al grupului de lucru privind 

actualizarea orientărilor privind cooperarea interparlamentară. 

Mihaela Gîdei 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Acces universal la sănătatea sexuală și reproductivă  

 

La 11 mai a.c., Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen din Parlamentul European a aprobat un 

proiect de raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în ceea ce privește 

sănătatea femeilor. 

Raportul subliniază că dreptul la sănătate este un drept fundamental care ar trebui consolidat, prin 
garantarea accesului la avort legal și sigur și prin limitarea tuturor barierelor care împiedică accesul deplin la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A400%3AFIN&qid=1620818711315
https://www.youtube.com/watch?v=KuIMjHI63vk
https://www.parleu2020.de/resource/blob/839004/eb1369cc22da81ab705931157aa41a51/ppk-liste-der-teilnehmenden-data.pdf
https://www.parleu2020.de/resource/blob/838560/dd183592f2562a3efab094a358769efc/amended-report-technical-cooperation-data.pdf
https://www.parleu2020.de/resource/blob/835604/8abc6762eb301dd331c37cd3d722d327/Guidelines-for-Inter-Parliamentary-Cooperation-in-the-EU-data.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210510IPR03806/eu-countries-should-ensure-universal-access-to-sexual-and-reproductive-health
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serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. La finalul întâlnirii, raportorul Predrag Fred Matić (S&D, HR) a 
prezentat o declarație. 

Ioana Cristina Vida   

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea Consiliului afacerilor externe  

 10 mai 2021 

Miniștrii afacerilor externe au discutat despre perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, prioritățile pentru 

colaborarea cu administrația SUA, punerea în aplicare a acordului nuclear cu Iranul, situația tensionată din Liban și 

din Belarus. Consiliul afacerilor externe a adoptat concluzii privind securitatea și apărarea și situația din Cornul 

Africii. 

Marina Clopotaru 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea Consiliului de cooperare UE - Kazahstan  

10 mai 2021 

În cadrul celei de-a 18-a reuniuni a Consiliului de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) și Kazahstan, în 

format de videoconferință, a fost confirmat angajamentul reciproc în consolidarea relațiilor bilaterale.  

Discuțiile au vizat rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului din Kazahstan, 

adoptată în februarie 2021, evoluțiile recente ale cooperării regionale din Asia Centrală, combaterea terorismului și 

lupta împotriva traficului de droguri. De asemenea, UE a salutat ratificarea de către Kazahstan a celui de-al doilea 

protocol facultativ la Pactul internațional privind drepturile civile și politice. 

 Marina Clopotaru 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea Consiliului afaceri generale 

11 mai 2021 

În cadrul reuniunii, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene au pregătit reuniunea extraordinară 

a Consiliului European, ce urmează a avea loc la 24-25 mai a.c. 

 În perspectiva viitoarei reuniuni a liderilor europeni, au fost abordate aspecte privind demersurile, la nivelul 

UE, în domeniul schimbărilor climatice, relațiile UE-Rusia și evoluțiile referitoare la relațiile cu Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord. De asemenea, miniștrii au schimbat opinii privind coordonarea răspunsului UE la 

pandemia de COVID-19, despre Conferința privind viitorul Europei și au fost informați cu privire la politica de 

extindere a UE și relațiile UE–Elveția.2                                                                                                                        

Ioana Cristina Vida 
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2 Rezultatele reuniunii pot fi consultate aici.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-sexual-and-reproductive-health--and-rights-in-the-eu-in-the-frame-of-womens-health-statement-after-the-final-vote--predrag-fred-matic-femm_I205401-V_v
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/05/10/?fbclid=IwAR3vXS2eni115rSXSqaPckfLrgxNHxmDmozhGmmmINmsPOD1LxeT6347LrA
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8396-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/security-and-defence-eu-to-move-forward-on-common-security-and-defence/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/horn-of-africa-eu-to-deepen-strategic-relationship-with-the-region/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/horn-of-africa-eu-to-deepen-strategic-relationship-with-the-region/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/05/10/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4076/EU-Kazakhstan%20relations
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0056_RO.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28033
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/82590
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2021/05/11/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/25/
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags
https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.2021portugal.eu/en/
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://www.consilium.europa.eu/media/49586/st08612-en21.pdf

