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COMISIA EUROPEANĂ 

MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT 
Transformarea „economiei albastre” a UE pentru un viitor durabil

Comisia Europeană a adoptat comunicarea privind „O nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în 

UE. Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil”.  

Aceasta stabilește o agendă detaliată către tranziția de la „creșterea albastră” la o economie albastră durabilă, 

care stimulează tranziția ecologică, prin înlocuirea expansiunii necontrolate cu activități durabile și rezistente la climă. 

De asemenea, propune măsuri de stimulare a investițiilor în cercetare, a competențelor și a inovării și mobilizează 

oportunități de finanțare în cadrul programului Orizont Europa, Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și 

acvacultură, Inițiativei interregionale privind investițiile în inovare, Fondul pentru inovare în domeniul politicilor 

climatice. Măsurile au în vedere utilizarea responsabilă a resurselor naturale și favorizarea economiei circulare și a 

activităților care nu alterează ecosistemul.  

Mihaela Gîdei 

Orientări privind acvacultura 

Orientările strategice 

pentru dezvoltarea durabilă și 

mai competitivă a acvaculturii, 

propuse de Comisia Europeană 

la 17 mai a.c., oferă o viziune 

care să contribuie la Pactul 

ecologic european și la 

redresarea economică în urma 

pandemiei de Covid-19. 

Luând în considerare 

solicitările din cadrul strategiei 

„De la fermă la consumator” 

de accelerare a tranziției către 

un sistem alimentar durabil, 

Comisia Europeană își propune să implice toate părțile interesate relevante în dezvoltarea acvaculturii UE ca sector 

care furnizează alimente nutritive și sănătoase, cu o amprentă ecologică și climatică scăzută și care creează 

oportunități economice și locuri de muncă. În special, orientările au următoarele obiective: 

 consolidarea durabilității și competitivității sectorului acvaculturii din UE; 

 asigurarea participării sectorului acvaculturii la tranziția ecologică; 

 îmbunătățirea informării consumatorilor cu privire la activitățile și produsele de acvacultură ale UE;  

 creșterea cunoștințelor și a inovării în sectorul acvaculturii din UE. 

Mihaela Gîdei 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0240&qid=1621418668055
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/european-maritime-and-fisheries-fund-emff_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0236
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
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COMISIA EUROPEANĂ 

ECONOMIE 
Impozitarea întreprinderilor – noi măsuri preconizate de Comisia Europeană 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind o impozitare a întreprinderilor care să fie adaptată 

secolului al XXI-lea. Măsurile propuse fac parte dintr-o agendă mai amplă de reformă fiscală a UE pentru următorii ani.  

Aceasta stabilește o viziune pe termen lung pentru a oferi un mediu de afaceri echitabil și durabil și pentru a 

asigura venituri publice adecvate în următorii ani. Această agendă completează lucrările în curs privind reforma 

internațională a impozitului pe profit 

și oferă soluții celor mai presante 

probleme pentru UE în domeniul 

impozitării întreprinderilor, sprijinind, 

în același timp, tranzițiile ecologică și 

digitală. Totodată, cuprinde o agendă 

fiscală pentru următorii doi ani, care 

să promoveze investiții productive și 

să asigure o impozitare eficientă, prin:  

 publicarea cotelor efective de 

impozitare de către întreprinderile 

mari care își desfășoară activitatea în 

UE; 

 combaterea utilizării abuzive a companiilor fictive;  

 sprijinirea mai eficientă a întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii.  

 

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ 

Consultări publice 

 Comisia Europeană a lansat consultarea 

publică privind bioeconomia albastră – către un sector 

european al algelor puternic și durabil. Perioada pentru 

formularea observațiilor este cuprinsă între 19 mai 

2021 și 11 august 2021. 

Inițiativa își propune să stabilească modul în 

care UE poate stimula creșterea producției durabile, 

consumul în condiții de siguranță și utilizarea 

inovatoare a algelor și a produselor pe bază de alge. 

Acest lucru va contribui la realizarea obiectivelor 

Pactului ecologic european, la tranziția către o UE 

ecologică, circulară și neutră din punctul de vedere al 

emisiilor de carbon și la redresarea post-COVID. 

 

 

 Comisia Europeană a lansat consultarea 

publică privind situațiile familiale transfrontaliere: 

recunoașterea filiației. Perioada pentru formularea 

observațiilor este cuprinsă între 19 mai 2021 și 11 

august 2021. 

Inițiativa urmărește să garanteze că o filiație 

stabilită într-un stat membru UE este recunoscută 

peste tot în UE, astfel încât minorii să își păstreze 

drepturile în situații transfrontaliere, în special atunci 

când familiile lor călătoresc sau se deplasează în 

interiorul UE. 

Mihaela Gîdei 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_313_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12780-Bioeconomia-albastra-catre-un-sector-european-al-algelor-puternic-si-durabil/public-consultation_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Situatii-familiale-transfrontaliere-recunoasterea-filiatiei/public-consultation_ro
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COMISIA EUROPEANĂ 

INOVARE, CERCETARE, CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI TINERET 
Abordarea globală în materia cercetării și inovării

Comisia a adoptat o comunicare privind o abordare globală în materia cercetării și inovării, reprezentând 

strategia Europei pentru cooperare internațională într-o lume în schimbare.  

Strategia include 

obiective-cheie care vizează 

consolidarea rolului de lider al 

UE în domeniul cercetării și 

inovării, în special prin 

modularea cooperării cu 

principalii parteneri 

internaționali pe baza 

angajamentului UE față de 

deschiderea internațională și 

valorile fundamentale. 

Strategia include, de 

asemenea, o serie de acțiuni-

cheie specifice, care urmează să fie dezvoltate în cooperare cu statele membre, cum ar fi colaborarea cu partenerii 

internaționali pentru a elabora principii comune privind cercetarea și inovarea și consolidarea parteneriatului cu Africa. 

Mihaela Gîdei 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Adoptarea programului Erasmus+ 
 

La 18 mai a.c., deputații europeni au adoptat programul Erasmus+ (2021-2027) pentru educație, formare, 

tineret și sport. 

Față de fondurile propuse inițial pentru perioada 
2021-2027 - peste 28 de miliarde euro -, deputații europeni 
au reușit să asigure fonduri suplimentare în valoare de 1,7 
miliarde euro în etapele finale ale negocierilor cu Consiliul 
UE1. Au devenit parte la program Erasmus+ Inițiativa 
DiscoverEU, inițiativa „Universități Europeneˮ și inițiativa 
„Centre de excelență profesionalăˮ, cu scopul de fi accesibil 
și cursanților adulți și favorabil incluziunii, ecologic și mai 
ușor de utilizat. 

Ioana Cristina Vida  

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Sprijin pentru regiunile UE afectate de dezastre

                                                           
1 Înregistrarea video a dezbaterii se poate viziona aici. A se vedea și conferința de presă  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0235_RO.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu/faq_ro
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/european-universities-initiative-factsheet_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=ro#:~:text=Centres%20of%20Vocational%20Excellence%20(CoVEs,to%20regional%2C%20economic%20and%20social
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9a333c91-6930-2005-3d00-81c756f98fdb&date=20210518
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-erasmus-creative-europe-and-european-solidarity-corps-smeriglio-sojdrova-verheyen_I205986-V_v
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La 18 mai a.c., deputații europeni au convenit să mobilizeze 397,5 milioane euro din Fondul de solidaritate al 

Uniunii Europene pentru protejarea sănătății publice în contextul COVID-19. 

Conform raportului adoptat, statele beneficiare ale ajutorului sunt Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, 
Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Spania, Albania, 
Muntenegru și Serbia. României îi este alocată suma de 13 926 870 euro în cadrul bugetului general al Uniunii pentru 
exercițiul financiar 2021. Mai multe detalii aici. 

Ioana Cristina Vida 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Rezoluții adoptate în sesiunea plenară a Parlamentului European - scurtă selecție

 Rezoluția legislativă din 18 mai 2021 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă; 

 Rezoluția din 19 mai 2021 referitoare la 
inteligența artificială în educație, cultură și sectorul 
audiovizual; 

 Rezoluția din 19 mai 2021 referitoare la o 
strategie europeană de integrare a sistemelor 
energetice; 

 Rezoluția din 19 mai 2021 referitoare la o 
strategie europeană pentru hidrogen; 

 Rezoluția din 19 mai 2021 referitoare la 
protecția drepturilor omului și politica externă a UE 
în domeniul migrației; 

 Rezoluția din 19 mai 2021 referitoare la 
Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia; 

 Rezoluția din 20 mai 2021 referitoare la 
inversarea tendințelor demografice în regiunile 
Uniunii utilizând instrumentele politicii de coeziune; 

 Rezoluția din 20 mai 2021 referitoare la 
efectele normelor UE asupra liberei circulații a 
lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de 
muncă în interiorul UE ca instrument de corelare a 
nevoilor și competențelor de pe piața forței de 
muncă; 

 Rezoluția din 20 mai 2021 referitoare la dreptul 
Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea 
în curs a planurilor naționale de redresare și 
reziliență; 

 Rezoluția din 20 mai 2021 privind noile căi de 
migrare legală a forței de muncă; 

 Rezoluția din 20 mai 2021 referitoare la 
conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea 
barierelor din calea funcționării pieței unice digitale 
și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii 
europeni. 

 Ioana Cristina Vida 
 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 

Reuniunea informală a Consiliului afaceri generale  

17 mai 2021 

În cadrul reuniunii, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene au schimbat opinii privind regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene.  

Accentul a fost pus asupra dificultăților cu care regiunile ultraperiferice se confruntă, dar și asupra rolului pe 
care îl pot avea în îndeplinirea obiectivelor strategice ale Uniunii, inclusiv din perspectiva relansării economice și a 
transformării ecologice și digitale. Miniștrii au asistat și la lansarea rețelei de prognoză a Uniunii Europene, care va 
funcționa ca structură de dialog și schimb de experiență între Comisia Europeană și statele membre, fiind axată pe 
întărirea rezilienței UE prin utilizarea, pe termen mediu și lung, a instrumentelor de anticipare și prognoză. Ulterior, 
miniștrii au discutat despre reziliența și autonomia strategică a Uniunii Europene.  

La finalul reuniunii, vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a susţinut o declaraţie.  

Ioana Cristina Vida 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0157_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03811/covid-19-and-natural-disasters-meps-approve-EU484-2m-in-eu-aid-for-20-countries
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0238_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0240_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0242_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0248_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0249_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0261_RO.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/informal-meeting-of-ministers-for-european-affairs/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_en#eu-wide-foresight-network
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic/announcements/speech-vice-president-maros-sefcovic-press-conference-following-informal-meeting-ministers-european_en
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PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 

Consiliul educație, cultură, tineret și sport 

17-18 mai 2021 

Miniștrii pentru educație, tineret, cultură și sport din statele membre ale UE  s-au întâlnit pentru 
a discuta despre echitate și incluziune în educație și formare. Rezultatul reuniunii poate fi consultat aici. 

În sesiunea dedicată educației și tineretului (17 mai a.c.), Consiliul a adoptat concluziile referitoare 
la echitatea, incluziunea în educație și formare în vederea promovării succesului educațional pentru toți, 
concluziile privind inițiativa universităților europene – Crearea de legături între învățământul superior, 
cercetare, inovare și societate în vederea pregătirii unei noi dimensiuni a învățământului superior 
european. Miniștrii au evidențiat că inițiativa este importantă pentru construirea unui Spațiu european al 
educației până în 2025 și a unui Spațiu european de cercetare inovatoare, competitiv și atractiv la nivel 
mondial. De asemenea, au fost adoptate concluziile privind consolidarea guvernanței pe mai multe 
niveluri în vederea promovării  participării tinerilor în cadrul proceselor decizionale.  

În sesiunea destinată culturii, audiovizualului și sportului (18 mai a.c.), Consiliul a adoptat 
concluziile privind redresarea, reziliența și durabilitatea sectoarelor culturale și creative afectate de criza 
generată de Covid-19. Prioritățile identificate au în vedere îmbunătățirea accesului la finanțarea 
disponibilă, consolidarea rezilienței profesioniștilor din sectoarele culturale și creative, consolidarea 
mobilității și a cooperării, accelerarea tranziției digitale și ecologice, îmbunătățirea cunoștințelor și a 
pregătirii pentru provocările viitoare, promovarea echității și egalității pentru toți. Totodată, au fost 
aprobate concluzii pentru sprijinirea redresării și transformării mass-mediei europene și a sectoarelor 
audiovizuale și concluziile privind inovarea în sport. 

         Andreea Mihai 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 

Videoconferința informală a miniștrilor responsabili cu politica de coeziune 

18 mai 2021 

În cadrul videoconferinței, miniștrii au urmărit să identifice modalitățile de coordonare, la nivel 
operațional, a planurilor naționale de redresare și reziliență în vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Europei. În cadrul lucrărilor, miniștrii au evidențiat prioritățile politicii de coeziune 
pentru perioada 2021-2027:  

 o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijin pentru 
întreprinderile mici și mijlocii; 

 o Europă ecologică, fără emisii de dioxid de carbon; 

 o Europă conectată, cu rețele de transport digitale strategice;  

 o Europă socială, care să contribuie la realizarea pilonului european al drepturilor sociale și care 
să sprijine ocuparea forței de muncă, educația, competențele și incluziunea socială; 

 o Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare de la nivel local.  

Andreea Mihai 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/media/49656/st08794-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49660/st08693-en21-002.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49660/st08693-en21-002.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/media/49703/st08768-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49704/st08727-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49705/st08770-en21.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/informal-meeting-of-european-union-ministers-responsible-for-cohesion-policy/
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PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 

Consiliul afaceri externe  

 20 mai 2021 

Miniștrii comerțului din statele membre ale UE au discutat despre Instrumentul pentru achiziții publice 
internaționale, situația actuală a reformei Organizației Mondiale a Comerțului, relațiile comerciale UE-SUA, situația 
actuală cu privire la măsurile de salvgardare în ceea ce privește oțelul și acordul comercial UE-Mercosur.  

Marina Clopotaru 

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) 

Spre o creditare bancară ecologică 

 14 mai 2021 

BCE a publicat primul document de lucru care evaluează impactul politicilor privind schimbările climatice 
asupra comportamentului de finanțare al băncilor din zona euro.  

Autorii au comparat datele statistice privind creditarea firmelor din zona euro cu datele privind nivelurile de 
intensitate a emisiilor de gaze cu efect de seră înregistrate în Europa.  

Documentul oferă dovezi cantitative concrete privind limitarea creditării acordate de băncile din zona euro 
către firmele europene și internaționale considerate ca fiind poluante. De asemenea, acesta conchide că 
reglementările bancare ecologice ar putea contribui semnificativ la ameliorarea schimbărilor climatice și că ar putea 
încuraja conturarea unui cadru comun aplicabil creditării bancare ecologice.  

Filip Clem 

OMBUDSMANUL EUROPEAN  

Ombudsmanul european - anchetă privind etica profesională  

 18 mai 2021 

Ombudsmanul european a demarat o anchetă pentru a verifica modul în care Comisia Europeană a gestionat 
cazurile în care personalul din instituțiile europene s-a transferat în sectorul privat și eventuala încălcare a normelor 
de etică profesională.  

 În cadrul anchetei, Ombudsmanul va analiza deciziile Comisiei Europene de a aproba eliberarea din funcție a 
unor responsabili de rang înalt, în contextul în care aceștia au optat pentru a începe o activitate profesională nouă sau 
pentru concediu fără plată, în urma căruia au încheiat definitiv raporturile de serviciu din cadrul Comisiei Europene. 
Ancheta vizează 100 de dosare de personal care provin de la 14 direcții generale ale Comisiei Europene, de la câteva 
cabinete ale comisarilor europeni, de la serviciul juridic, centrul de cercetare, Secretariatul general, inclusiv de la 
comisia de control a acestei instituții.  

Ombudsmanul European, Emily O’Reilly, a apreciat că „gestionarea problemei (…) este importantă pentru 
menținerea încrederii în instituțiile UE. Orice percepție că normele în domeniu nu sunt puse în aplicare, în mod 
corespunzător, poate ridica suspiciuni că administrația UE nu funcționează pe deplin în interesul publicului”. 

Filip Clem 
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