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COMISIA EUROPEANĂ 
O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ 
O identitate digitală fiabilă și sigură pentru toți europenii 

La 3 iunie a.c., Comisia Europeană a propus un 

regulament și o recomandare pentru a reglementa 

identitatea digitală europeană.  

Este vorba despre noile portofele de identitate 

digitală europeană prin care cetățenii europeni vor 

putea accesa servicii online de pe dispozitivele mobile, 

vor putea să-și dovedească identitatea sau vor putea să 

transmită și să primească documente electronice,  fără a 

fi nevoiți să utilizeze metode private de identificare sau 

să transmită și să primească date cu caracter personal.  

 

 

Ioana Cristina Vida 

COMISIA EUROPEANĂ 
POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI 
Un răspuns comercial multilateral puternic la pandemia de COVID-19  

La 4 iunie a.c., Comisia Europeană a solicitat membrilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) 

elaborarea unui plan de acțiune comercial multilateral privind acțiunile de combatere a pandemiei.  

UE a semnalat necesitatea unei abordări comune 

asupra unui set de angajamente în ceea ce privește 

extinderea producției de vaccinuri și tratamente 

împotriva COVID-19 și pentru asigurarea accesului 

universal și echitabil la acestea, precum și în vederea 

renunțării la brevete, în contextul protecției drepturilor 

de proprietate intelectuală.  

Ioana Cristina Vida

COMISIA EUROPEANĂ 
POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI 
Consultare cu privire la ajutoarele de stat pentru climă, energie și mediu 

La 7 iunie a.c., Comisia Europeană a lansat o consultare publică prin care părțile interesate pot să transmită 

observații cu privire la revizuirea orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie.  

Proiectul, informațiile privind consultarea publică și modificările propuse pot fi consultate online. 

Consultarea se încheie la 2 august 2021. Orientările propuse includ, de asemenea, norme de compatibilitate pentru 

domenii emblematice precum infrastructura de mobilitate curată, biodiversitatea și utilizarea eficientă a resurselor 

pentru a sprijini tranziția către o economie circulară. 

 

  Ioana Cristina Vida 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/item/712464/en
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/item/712466/en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159605.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159606.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159606.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en
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COMISIA EUROPEANĂ  
Progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare 
(MCV) 

La 8 iunie a.c., Comisia Europeană a prezentat noul raport privind evoluția situației din România în 

reformarea sistemului judiciar și luptei împotriva corupției, în contextul angajamentelor asumate de aceasta prin 

mecanismul de cooperare și de verificare (MCV). 

Raportul prezintă și evaluează un bilanț al 

progreselor înregistrate în cadrul MCV din octombrie 

2019 până în prezent în vederea îndeplinirii celor 12 

recomandări din ianuarie 2017 și a celor opt 

recomandări suplimentare din noiembrie 2018. 

Mecanismul de cooperare și verificare ar urma să fie 

încheiat după îndeplinirea tuturor recomandărilor, 

inclusiv prin respectarea Hotărârii (C-83/19) Curții de 

Justiție a Uniunii Europene din 18 mai 2021, Asociația 

„Forumul Judecătorilor din România” 

(ECLI:EU:C:2021:393), care oferă un cadru și o direcție 

clară pentru reformele în curs, pentru respectarea 

deplină a statului de drept și a dreptului UE în general. 

Ioana Cristina Vida 

COMISIA EUROPEANĂ 
BUGETUL UE 
Accelerarea redresării Europei și avansul către un viitor ecologic, digital și rezilient 

La 8 iunie a.c., Comisia Europeană a propus un buget anual al UE pentru 2022 în valoare de 167,8 miliarde 

euro.  

Proiectul de buget pe 2022, consolidat de instrumentul 

NextGenerationEU, direcționează fonduri în funcție de nevoile cele 

mai importante în materia redresării statelor membre ale UE și ale 

țărilor terțe, partenere ale UE. 

Fondurile vor contribui la reconstrucția și modernizarea 

Uniunii Europene, prin încurajarea tranziției ecologice și digitale, prin 

crearea de locuri de muncă și prin consolidarea rolului Europei în 

lume.  

Ioana Cristina Vida 

COMISIA EUROPEANĂ 
BUGET ȘI ADMINISTRAȚIE 
Performanța bugetului UE 

La 8 iunie a.c., Comisia Europeană a prezentat un bilanț despre gestionarea bugetului UE în 2020, evidențiind 

performanța mobilizării resurselor financiare ale UE pentru a răspunde celor mai urgente nevoi, fără a face concesii 

în ceea ce privește aplicarea celor mai înalte standarde de gestiune financiară. 

Comisia Europeană a prezentat două documente complementare cu privire la performanța bugetului UE, și 

anume un raport anual privind gestiunea și performanța bugetului UE și o comunicare privind cadrul de performanță 

al bugetului pe termen lung al UE pentru 2021-2027, care are caracter prospectiv.  

Ioana Cristina Vida

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/ro/ip_21_2881/IP_21_2881_RO.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6135
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6135
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_17_130
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_6365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241381&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=946960
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-eu-budget-performance-framework-2021-2027_en
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PARLAMENTUL EUROPEAN  
Strategia pentru biodiversitate 2030 

La 9 iunie a.c., membrii Parlamentului European au adoptat noua strategie pentru biodiversitate 2030 - să 

readucem natura în viața noastră. 

În cadrul dezbaterilor, care au precedat votul 

final asupra strategiei, deputații au solicitat protejarea 

a 30% din suprafața terestră și marină a UE, acțiuni 

urgente pentru a opri declinul albinelor și al altor 

polenizatori și au semnalat că este nevoie de o lege a 

UE privind biodiversitatea, similară legii europene 

privind clima. 

Carmen Denisa Ion 

PARLAMENTUL EUROPEAN  
Fondul „Europa Globală”

La 9 iunie a.c., deputații europeni au aprobat înființarea „fondului Europa globală”, care va finanța proiecte 

pentru eradicarea sărăciei, a migrației sau pentru promovarea valorilor UE. 

Reevaluarea investițiilor în state terțe UE, în 

urma acordului din decembrie 2020 referitor la 

exercițiul bugetar 2021-2027, a impulsionat UE să-și 

promoveze mai eficient valorile și interesele în lume și 

să răspundă mai rapid problemelor globale viitoare, 

prin finanțarea priorităților de politică externă ale UE 

pentru următorii 7 ani. „Fondul Europa globală” va 

sprijini dezvoltarea durabilă în vecinătatea europeană, 

în Africa Subsahariană, Asia, Pacific ș.a. 

Carmen Denisa Ion 

PARLAMENTUL EUROPEAN  
Planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR)

La 8 iunie a.c., deputații europeni au abordat atât viitorul cadru al evaluării PNRR, cât și propunerile statelor 

membre transmise până în prezent. 

Principalele preocupări ale parlamentarilor au 

vizat respectarea strictă a criteriilor de evaluare,  

durabilitatea investițiilor, implementarea principiilor 

din Pilonul european al drepturilor sociale, 

convergență și coeziune economică socială și 

teritorială. De asemenea, deputații au apreciat că la 

pregătirea PNRR ar trebui să fie implicate și părțile  

relevante de la nivel național. PNNR pentru România 

și anexele le găsiți aici. 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Certificatul digital UE privind COVID

La 9 iunie a.c., deputații europeni au aprobat 

certificatul digital al UE privind COVID, pentru a facilita 

călătoriile în interiorul UE și pentru a contribui la 

redresarea economică. Astfel, se va asigura libertatea 

de circulație în Uniunea Europeană pe timpul 

pandemiei.   

În urma dezbaterilor, au fost adoptate 

rezoluțiile privind Certificatul digital al UE privind 

COVID pentru cetățenii Uniunii și Certificatul digital al 

UE privind COVID pentru resortisanții țărilor terțe.     

 

 

                                                Carmen Denisa Ion

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2273(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2273(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2273(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-07-ITM-021_RO.html
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/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-9-2021-0279_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210527STO04909/europa-in-lume-79-5-miliarde-EU-pentru-sustinerea-dezvoltarii-globale
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/18/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-coreper-endorses-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/briefing/2021-06-07/6/pnrr-pe-se-va-exprima-cu-privire-la-procesul-de-evaluare
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-08_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210604IPR05512/parlamentul-da-unda-verde-certificatului-digital-al-ue-privind-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210604IPR05512/parlamentul-da-unda-verde-certificatului-digital-al-ue-privind-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210604IPR05512/parlamentul-da-unda-verde-certificatului-digital-al-ue-privind-covid
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=a8e351b5-6cc2-cdaa-43f1-ee064a476e26&date=20210608
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0273_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0273_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0274_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0274_RO.html
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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PARLAMENTUL EUROPEAN 
Filmul „Colectiv” a câștigat Premiul LUX 2021, acordat de Parlamentul European 

 Premiul LUX susține anual frumusețea și diversitatea cinematografiei. 

În acest an, au fost nominalizate 3 filme:  

* „Încă un rând” - de Thomas Vinterberg 

(coproducție Danemarca/Țările de Jos/Suedia); 

* „Colectiv” - de Alexander Nanau 

(coproducție România/Luxemburg);  

* „Corpus Christi” - de Jan Komasa 

(coproducție Polonia/Franța).  

Câștigătorul a fost decis de public și de deputații europeni. În cadrul sesiunii plenare a Parlamentului 

European, președintele David Sassoli a anunțat, la 9 iunie a.c., câștigătorul acestui an - filmul românesc „Colectiv”, în 

regia lui Alexander Nanau.  

 Carmen Denisa Ion

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Scurtă selecție a rezoluțiilor adoptate în sesiunea plenară  

 Rezoluția legislativă din 8 iunie 2021 

referitoare la propunerea de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații 

ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 

2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/816 

 Rezoluția legislativă din 8 iunie 2021 

referitoare la propunerea de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații 

ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului 

(CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 

și a Regulamentului (UE) 2018/1861 

 Rezoluția legislativă din 8 iunie 2021 

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în 

vederea adoptării unui regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de instituire, ca parte a 

Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a 

instrumentului de sprijin financiar pentru 

echipamente de control vamal 

 Rezoluția din 9 iunie 2021 referitoare 

la politica în domeniul concurenței – raportul anual pe 

2020 

 Rezoluția din 9 iunie 2021 referitoare 

la dimensiunea de gen în politica de coeziune 

Carmen Denisa Ion

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Transportul feroviar în avangarda mobilității inteligente și durabile – Consiliul 
transporturi, telecomunicații și energie (transporturi)  

3 iunie 2021 

La reuniune, Consiliul UE a adoptat concluzii1 referitoare la obiectivele comune ale statelor membre  în ceea 

ce privește transportul  feroviar. 

Consiliul a prezentat, totodată, și orientări referitoare la transferul modal, la investiții și la conectivitate. De 

asemenea, miniștrii au adoptat concluzii privind strategia Comisiei Europene pentru o mobilitate sustenabilă și 

inteligentă.  

În plus, Consiliul UE a adoptat o serie de abordări generale, după cum urmează: 

                                                           
1 A se vedea comunicatul de presă pe această temă. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/premiul-lux-2021/20200903STO86309/premiul-lux-publicul-si-deputatii-in-pe-aleg-filmul-castigator
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/premiul-lux-2021/20201208STO93323/premiul-publicului-lux
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210604IPR05511/colectiv-a-castigat-premiul-publicului-lux-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0263_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0264_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0271_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0275_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0276_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2021/06/03/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8790-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8824-2021-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/03/rail-at-the-forefront-of-smart-and-sustainable-mobility-council-adopts-conclusions/
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 reforma Cerului unic european, realizată prin propunerea modificată de Regulament privind punerea 

în aplicare a Cerului unic european (SES 2+) și prin propunerea de regulament de modificare a regulamentului de 

bază al Agenției UE pentru Siguranța Aviației (a se vedea raportul pentru Consiliu)2; 

 normele revizuite privind utilizarea vehiculelor închiriate pentru transportul de mărfuri3; 

 propunerea de directivă de modificare privind măsurile tranzitorii pentru recunoașterea 

certificatelor de navigație interioară din țări terțe4. 

Andreea Mihai 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Viitorul digital al UE - Consiliul transporturi, telecomunicații și energie (telecomunicații) 

4 iunie 2021 

La reuniune, miniștrii au evaluat progresele înregistrate cu privire la propunerea de regulament privind 

guvernanța datelor la nivel european5 (a se vedea raportul intermediar) și la propunerea de directivă  privind 

măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în UE (a se vedea raportul privind progresele). 

 De asemenea, miniștrii au participat la o dezbaterea cu tema „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: 

cum se poate trasa calea către viitorul digital al UE?”, însoțită de comunicarea Comisiei Europene.  

         Andreea Mihai 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Securitatea internă și amenințarea teroristă și extremistă în contextul pandemiei de 
COVID-19 – Consiliul justiție și afaceri interne 

7-8 iunie 2021 

Miniștrii au fost informați cu privire la stadiul punerii în aplicare a interoperabilității şi, în special, al instituirii 

Sistemului de intrare/ieșire şi a Sistemului european de informații şi de autorizare privind călătoriile, care se 

preconizează că vor funcționa până în 2022. 

La reuniunea din 7 iunie a.c. referitoare la justiție, Consiliul UE a adoptat o serie de abordări generale 

referitoare la: 

 propunerea de regulament privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe; 

 regulamentul privind sistemul e-CODEX, în contextul facilitării accesului la justiție; 

 regulamentul de modificare a regulamentului privind înființarea Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene; textul include în sfera de activitate a agenției și cooperarea polițienească și 

judiciară în materie penală, pentru a îi alinia mandatul cu Tratatul de la Lisabona. 

De asemenea, Consiliul UE a adoptat concluzii privind protecția adulților vulnerabili în întreaga UE, în ceea ce 

privește aspectele de drept civil și de drept penal. În plus, miniștrii au participat la o serie de dezbateri,  pentru care 

președinția portugheză a pregătit note de informare referitoare la: 

 elementele esențiale pentru serviciile publice de urmărire penală, inclusiv de cooperare judiciară în 

materie penală; 

 ultimele evoluții ale propunerilor legislative privind probele electronice și alinierea instrumentelor 

UE în domeniul dreptului penal la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal; 

                                                           
2A se vedea raportul pentru Consiliul UE și comunicatul de presă. 
3 A se vedea documentul suport și comunicatul de presă. 
4 A se vedea a se vedea documentul suport și comunicatul de presă. 
5 Este vorba despre Legea privind guvernanța datelor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24020
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9162-2021-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_71_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2021/06/04/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_767_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8724-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_823_RO_ACTE2_f.doc
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8640-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9050-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9005-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8686-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8686-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8636-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9091-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9091-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9194-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9194-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9162-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/03/single-european-sky-council-agrees-its-position-on-air-traffic-management-reform/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8639-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/03/clearer-rules-for-the-use-of-hired-lorries-council-agrees-its-position/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8604-2021-REV-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/03/inland-navigation-council-approves-general-approach-to-allow-continued-work-by-non-eu-nationals/
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 dreptul penal și protecția drepturilor de proprietate intelectuală: legăturile existente între 

contrafacere și crima organizată. 

La reuniunea din 8  iunie a.c. referitoare la afacerile interne, Consiliul UE a adoptat concluzii privind impactul 

pandemiei de COVID-19 asupra  securității interne: amenințări, tendințe, reziliență și învățăminte desprinse pentru 

asigurarea respectării legii în UE și asupra amenințării reprezentate de terorism și de extremismul violent, inclusiv 

asupra autorităților de combatere a terorismului și autorităților de combatere a extremismului violent și asupra 

activităților acestora.  

De asemenea, miniștrii au discutat rapoartele de progres referitoare la: 

 propunerea de modificare a regulamentului Europol; 

 propunerea de directivă privind reziliența infrastructurilor critice. 

Rezultatele reuniunii se regăsesc aici.                                                                           

 Ioana Cristina Vida

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) 
Accesul întreprinderilor din statele zonei euro la surse de finanțare 

1 iunie 2021 

BCE a publicat rezultatele obținute în urma unui sondaj desfășurat între octombrie 2020 și martie 2021 

privind accesul întreprinderilor mici din statele zonei euro la surse de finanțare. 

Eșantionul analizat a cuprins un număr de 11.007 întreprinderi din zona euro, dintre care 10.054 (91 %) au 

fost IMM-uri (respectiv firme cu mai puțin de 250 de angajați). 

Concluziile principale sunt următoarele: 

 cifra de afaceri și profiturile IMM-urilor au continuat să se deterioreze, dar se preconizează că 

afacerile acestor firme se vor îmbunătăți în a doua jumătate a anului în curs, pe măsură ce restricțiile impuse de 

pandemie se vor diminua; 

 disponibilitatea finanțării externe s-a îmbunătățit marginal în zona euro, însă nu și pentru firmele 

mici și antreprenori; astfel, IMM-urile continuă să se bazeze pe resursele financiare proprii și pe instrumentele 

clasice de creditare bancară; 

 recrutarea de angajați calificați și căutarea clienților noi rămân principalele preocupări ale IMM-

urilor în 2021.  

 

Filip Clem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9287-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9287-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9546-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9546-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8633-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8633-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8633-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9158-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8969-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50214/st09573_2-en21.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106~3746205830.en.html
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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE)  
Rolul internațional al monedei euro  

2 iunie 2021 

BCE a prezentat ediția a XX-a a raportului anual referitor la rolul internațional al monedei euro. 

Raportul prezintă imaginea de ansamblu asupra utilizării monedei UE la nivel global, analizând evoluțiile din 

2020, caracterizate de izbucnirea pandemiei de COVID-19 și, implicit, de o contracție, fără precedent, a activității 

economice globale. De asemenea, merită menționat și sprijinul politic excepțional acordat economiilor naționale 

afectate. Cu toate acestea, raportul arată că aceste evoluții negative nu au condus la o schimbare semnificativă a 

rolului și a poziției internaționale a monedei europene. Astfel, în cadrul împrumuturilor internaționale restante, în 

stocul titlurilor de creanță internaționale și ca monedă de facturare pentru importurile de bunuri din afara zonei 

euro, cota euro a rămas, în general, stabilă.  

Concluzia BCE este aceea că moneda euro a rămas, și în perioada pandemiei, a doua valută tranzacționată, la 

nivel mondial, după dolarul american. 

Filip Clem
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