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COMISIA EUROPEANĂ  
Locuri de muncă și drepturi sociale 
Protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale

Comisia Europeană a lansat, la 15 iunie 2021, a doua etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu 

privire la modalitățile de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul 

platformelor digitale.  

 Partenerii sociali sunt consultați cu privire la privire la: 

 facilitarea clasificării statutului profesional și a accesului la 

drepturile lucrătorilor și la drepturile de protecție socială; 

 îmbunătățirea informării, consultării și  utilizării căilor de 

atac, în special în ceea ce privește utilizarea gestionării algoritmice în 

activitatea platformelor; 

 asigurarea clarității cu privire la normele aplicabile 

persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier; 

 consolidarea aplicării legii, a reprezentării colective și a dialogului social. 

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Promovarea modului de viață european 
Concluzii desprinse în urma pandemiei de COVID-19 
 

Comisia Europeană a prezentat, la 15 iunie 2021, 10 concluzii1 desprinse în urma pandemiei de COVID-19. 

Acestea se concentrează asupra aspectelor de ameliorat și asupra acțiunilor care pot fi realizate mai bine în viitor. 

 CONCLUZII ACȚIUNI NECESARE 

1 
Detectarea mai rapidă și îmbunătățirea reacțiilor 
necesită o supraveghere sanitară temeinică la 
nivel mondial și un sistem european îmbunătățit 
de colectare a informațiilor cu privire la 
pandemii. 

În 2021 va fi lansat un sistem european de colectare a 
informațiilor privind pandemiile. 

2 
Punerea la dispoziție a unor avize științifice mai 
clare ar facilita deciziile politice și comunicarea 
publică.  

Până la sfârșitul lui 2021, UE ar trebui să numească 
un epidemiolog-șef european și să instituie o structură de 
guvernanță corespunzătoare. 

3 
O pregătire mai bună necesită investiții, control și 
revizuiri constante.  

Comisia Europeană ar trebui să elaboreze un raport anual 
privind stadiul pregătirii. 

4 
Este necesar ca instrumentele de urgență să fie 
puse la dispoziție mai rapid și să fie mai ușor de 
activat.  

UE ar trebui să stabilească un cadru pentru activarea unei stări 
de urgență pandemică la nivelul UE și un set de instrumente 
pentru situații de criză. 

5 
Măsurile coordonate ar trebui să devină un reflex 
pentru Europa.  

Uniunea Europeană a sănătății ar trebui să fie adoptată rapid, 
înainte de sfârșitul anului, iar coordonarea și metodele de lucru 
ar trebui consolidate între instituții. 

                                                           
1 Raportul va constitui o bază pentru discuția liderilor din cadrul Consiliului European din 24-25 iunie 2021. Documentul va fi 
prezentat Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene și va fi urmat de măsuri concrete ale Comisiei Europene în a 
doua jumătate din 2021. 
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-platforms
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24094&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A380%3AFIN&qid=1623859934208
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6 
Sunt necesare parteneriate public-private și 
lanțuri de aprovizionare mai puternice pentru a 
asigura fluxul de echipamente și medicamente 
critice. 

 

O autoritate pentru pregătire și răspuns în caz de urgență 
sanitară (HERA) ar trebui să fie operațională până la începutul 
lui 2022 și ar trebui instituit cât mai curând posibil un proiect de 
interes european comun în domeniul sănătății, pentru a 
permite inovațiile revoluționare în domeniul farmaceutic.  

7 
O perspectivă paneuropeană este esențială 
pentru accelerarea, extinderea și eficientizarea 
cercetării clinice.  

Ar trebui instituită o platformă a UE pentru studii clinice la scară 
largă. 

8 
Capacitatea de a face față unei pandemii depinde 
de realizarea unor investiții permanente în 
sistemele de sănătate.  

Statele membre ar trebui să fie sprijinite pentru a 
consolida reziliența globală a sistemelor de sănătate, ca parte a 
investițiilor pentru redresare și reziliență. 

9 
Prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de 
pandemie reprezintă o prioritate generală pentru 
Europa.  

UE ar trebui să continue să fie un motor al reacției la nivel 
mondial, în special prin intermediul COVAX, și să consolideze 
arhitectura securității sanitare mondiale, asumându-și un rol 
principal în ceea ce privește întărirea Organizației Mondiale a 
Sănătății.  

10 
Este necesară o abordare coordonată în ceea ce 
privește combaterea prezentării de informații 
eronate și a dezinformării. 

Dezvoltarea  instrumentelor pentru o mai bună detectarea și 
reacție la campaniile de dezinformare la nivelul UE. 

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
O Europă mai puternică pe plan internațional 
Summitul UE-SUA

Reuniunea, din 15 iunie 2021, a marcat reînnoirea parteneriatului 

transatlantic și a stabilit o agendă comună pentru cooperarea UE-SUA în 

perioada  ulterioară pandemiei. Liderii s-au angajat să poarte un dialog pentru 

a face bilanțul progreselor înregistrate2. 

Liderii au adoptat o declarație comună, care evidențiază amploarea și 

profunzimea relației UE-SUA, introducând noi inițiative și acțiuni comune: 

 crearea unui cadru de cooperare referitor la aeronave civile 

de mari dimensiuni3; 

 soluționarea diferendelor privind măsurile referitoare la oțel și aluminiu până la sfârșitul anului;  

 instituirea unui Consiliu UE-SUA pentru comerț și tehnologie4; 

 intensificarea eforturilor pentru a pune capăt pandemiei de COVID-19, pentru o pregătire privind 

viitoarele probleme globale în materie de sănătate și pentru a impulsiona o redresare globală durabilă; 

 protejarea planetei și stimularea creșterii economice ecologice. 

Mihaela Gîdei 

                                                           
2 Această reuniune reprezintă primul summit UE-SUA din 2014 și prima vizită a unui președinte al SUA în instituțiile UE din 2017. 
3Litigiul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind aeronavele civile de mari dimensiuni (cunoscut și sub 
denumirea de „Litigiul Airbus-Boeing”) este cel mai îndelungat litigiu din istoria Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). 
Acesta a început în 2004, când SUA au intentat o acțiune împotriva UE la OMC, susținând că aceasta subvenționa în mod ilegal 
producătorul european de aeronave civile de mari dimensiuni Airbus. UE a depus la rândul său o plângere împotriva SUA, în mai 
2005, pentru sprijinul ilegal acordat Boeing. 
4 Consiliul ar urma să constituie un forum prin care SUA și UE vor coordona abordările referitoare la aspecte de importanță 
majoră în domeniul economic, tehnologic și al comerțului mondial și vor aprofunda relațiile comerciale și economice 
transatlantice bazate pe valori democratice comune. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/06/15/
https://www.consilium.europa.eu/media/50443/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159645.pdf
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COMISIA EUROPEANĂ  
O Europă mai puternică pe plan internațional 
Relațiile UE-Rusia 

La solicitarea Consiliului European, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate au prezentat, la 16 iunie 2021, o comunicare comună privind relațiile UE cu Rusia.  

Comunicarea comună prezintă recomandări înaintea reuniunii 

Consiliului European din 24-25 iunie 2021 despre modalitățile de 

consolidare a punerii în aplicare a politicii UE privind Rusia5 și analizează 

stadiul punerii în aplicare a celor 5 principii6 care ghidează relațiile UE cu 

Rusia.  

Pentru a face față provocării strategice reprezentate de 

conducerea Rusiei se propun acțiuni ale UE care să determine Rusia să 

respecte drepturile omului și valorile democratice, să limiteze încercările 

acesteia de a submina interesele Uniunii Europene și să implice Rusia în 

abordarea dificultăților globale.  

Mihaela Gîdei 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Noul statut al Ombudsmanului European 

La 10 iunie 2021, a fost adoptată Decizia referitoare la proiectul de regulament de stabilire a statutului și 

condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, 

Euratom. 

Prin această decizie, PE a modificat Statutul Ombudsmanului European, în sensul că va avea printre 

competențe inițierea de anchete în legătură cu activitățile instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.  

Plângerile pot fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți în statele membre ori de asociații și 

întreprinderi cu sediul în UE. 

Carmen Denisa Ion 

PARLAMENTUL EUROPEAN  
Brevetele pentru vaccinuri împotriva COVID-19 

 
La 10 iunie  2021, deputații europeni au adoptat rezoluția „Răspunsul la provocarea globală reprezentată de 

pandemia de COVID-19 - consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, 

tratamentele, echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și fabricație în 

țările în curs de dezvoltare”.  

                                                           
5 Dacă condițiile politice permit acest lucru, potențialul de cooperare UE-Rusia este considerabil. Cu toate acestea, guvernul rus 
urmărește în mod activ obiective care merg în direcția opusă. Rusia contestă și subminează adesea dreptul internațional și 
principiile OSCE și ale Consiliului Europei, față de care s-a angajat. Aceasta încearcă să influențeze, să intervină și să destabilizeze 
UE și statele sale membre, precum și țările partenere.  
6 Acestea sunt: (1) aplicarea acordurilor de la Minsk privind conflictul din estul Ucrainei; (2) consolidarea relațiilor cu partenerii 
estici ai UE și cu alți vecini, inclusiv cu cei din Asia Centrală; (3) creșterea rezilienței UE (de exemplu, în ceea ce privește 
securitatea energetică, amenințările hibride sau comunicarea strategică); (4) o cooperare selectivă cu Rusia pe teme de interes 
pentru UE;  (5) necesitatea de a realiza contacte interpersonale și de a susține societatea civilă din Rusia. 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/49791/2425-05-21-euco-conclusions-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=JOIN%3A2021%3A20%3AFIN&qid=1623859934208
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0280_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2053(INL)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_RO.html
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Parlamentarii europeni au propus începerea negocierilor pentru obținerea derogării temporare de la Acordul 

TRIPS al OMC privind brevetele, pentru a îmbunătăți accesul global la produse medicale legate de COVID-19, la 

prețuri accesibile, și pentru a aborda constrângerile de producție la nivel mondial și deficitele de aprovizionare.  

Carmen Denisa Ion 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
A doua conferință interparlamentară la nivel înalt despre migrație și azil 

La 14 iunie 2021, parlamentarii europeni și naționali s-au 

întâlnit pentru a discuta despre impactul pandemiei generate de 

COVID-19 și despre dimensiunea externă a politicilor de azil și 

migrație. 

Prima parte a conferinței a fost dedicată impactului pe care îl 

are răspândirea pandemiei de COVID-19 asupra țărilor de origine și de 

tranzit. Lucrările din a doua parte a conferinței au vizat migrația și 

azilul, abordarea UE pentru gestionarea migrației, inclusiv 

parteneriate adaptate cu țări terțe, promovarea căilor legale pentru 

migrație, precum și politici de integrare.   

Carmen Denisa Ion 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Impozitul pe profit al companiile multinaționale  

La 14 iunie 2021, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) și Comisia pentru afaceri economice și monetare 

(ECON) au votat propunerea de directivă de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de 

către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit. Textul asupra căruia s-au pronunțat 

comisiile poate fi consultat aici.  

Carmen Denisa Ion

PARLAMENTUL EUROPEAN  
Întârzierea aplicării regulamentului privind condiționalitatea statului de drept 

La 15 iunie 2021, Comisia pentru bugete (BUDG) și Comisia pentru control bugetar (CONT) au examinat 

proiectul de raport referitor la stabilirea orientărilor pentru aplicarea Regulamentului privind condiționalitatea 

statului de drept. 

Deputații europeni au semnalat că noul instrument de condiționalitate pentru protejarea bugetului UE este 

în vigoare de la 1 ianuarie 2021 și că se aplică și fondurilor de redresare.  

De asemenea, și-au exprimat îngrijorarea asupra faptului că nu au fost propuse măsuri pentru finalizarea 

orientărilor privind aplicarea regulamentului pentru protecția statului de drept.  

Carmen Denisa Ion 

PARLAMENTUL EUROPEAN  
Relațiile comerciale ale UE  

Între 16 și 17 iunie 2012, deputații din Comisia pentru comerț internațional (INTA) au evaluat relațiile 

comerciale ale UE cu partenerii săi cheie. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210609IPR05820/second-high-level-inter-parliamentary-conference-on-migration-and-asylum
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210609IPR05820/second-high-level-inter-parliamentary-conference-on-migration-and-asylum
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_198_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ29/AG/2021/06-14/1233921EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room?contentType=committee&keywordValue=BUDG
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room?contentType=committee&keywordValue=CONT
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ13/PR/2021/06-14/1232885EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home/highlights
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Având ca reper rapoartele elaborate de Comisia pentru afaceri externe (AFET), deputații au evaluat relațiile 

comerciale cu Elveția, SUA și China, din perspectiva politicii industriale. De asemenea, a fost dezbătut și un studiu 

recent al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare.   

Carmen Denisa Ion 

 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice – Consiliul mediu  

La reuniunea  din 10 iunie 2021, miniștrii au adoptat concluzii7 prin care aprobă o nouă strategie care va 

sprijini UE să devină o societate rezilientă și neutră din punct de vedere climatic până în 2050. 

Miniștrii UE au evaluat progresul cu privire la propunerea de regulament privind bateriile și deșeurile de 

baterii (a se vedea raportul privind progresele) și au susținut un schimb de opinii pe baza Comunicării Comisiei 

Europene „Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”.   

Andreea Mihai 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Acord privind noi norme pentru infrastructura energetică transfrontalieră - Consiliul 
transporturi, telecomunicații, energie 

În cadrul reuniunii din 11 iunie 2021, Consiliul UE a adoptat abordarea generală8 cu privire la revizuirea 

propunerii de Regulament privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E)  al cărei 

obiectiv este de a moderniza, decarboniza și interconecta infrastructura energetică transfrontalieră a UE în vederea 

îndeplinirii obiectivelor de realizare a neutralității climatice până în 2050.  

Consiliul a adoptat și concluzii9  prin care se aprobă obiectivul Strategiei „Un val de renovări pentru Europa” 

care abordează în același timp sărăcia energetică, crearea de noi locuri de muncă și  utilizarea eficientă a resurselor. 

Pe baza documentului suport al Consiliului, miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la „Strategia 

pentru hidrogen - pentru o Europă neutră climatic”, în cadrul căruia miniștrii au analizat modalitățile prin care statele 

membre pot coopera pentru a crea un cadru favorabil stimulării pieței hidrogenului.  

                                   Andreea Mihai 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Summitul G7 

Între 11-13 iunie 2021, la Summitul G7 (Cornwall, 

Marea Britanie), dezbaterile au vizat pandemia de COVID-

19 și obiectivul de a pune capăt acesteia în 2022, 

redresarea economică, chestiuni geopolitice și afaceri 

externe, comerț și dezvoltare, promovarea societăților 

deschise și a valorilor democratice, precum și combaterea 

schimbărilor climatice și protejarea mediului.  

A fost adoptată o declarație comună al liderilor, iar 

președintele Consiliului European, Charles Michel, a  făcut 

câteva observații.   

Totodată, au fost subliniate temele de interes 

                                                           
7 A se vedea comunicatul de presă.  
8 A se vedea comunicatul de presă.  
9 A se vedea comunicatul de presă. 

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202106/INTA?item=IINTA(2021)0616_1EN-11&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PA/2021/06-16/1229835EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PA/2021/06-16/1230110EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/DV/2021/06-16/Unctad_ser-rp-2021d8_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2021/06/10/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9419-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_82_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_798_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9052-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_400_RO_ACT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2021/06/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/11/council-agrees-on-new-rules-for-cross-border-energy-infrastructure/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_824_RO_ACTE3_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8923-2021-INIT/ro/pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_662_RO_ACTE2_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9150-2021-INIT/ro/pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/06/11-13/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/13/2021-g7-leaders-communique/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/13/remarks-by-president-charles-michel-following-the-g7-summit-in-carbis-bay-cornwall/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+President+Charles+Michel+following+the+G7+s
http://www.mae.ro/node/55927
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/10/council-endorses-new-eu-strategy-on-adaptation-to-climate-change/
file:///D:/privind%20rețeaua%20transeuropeană%20de%20energie%20(TEN-E).%20Obiectivul%20Regulamentului%20revizuit%20privind%20TEN-E%20este%20de%20a%20moderniza,%20decarboniza%20și%20interconecta%20infrastructura
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/11/council-approves-conclusions-on-an-eu-renovation-wave/
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legate de abordarea multidimensională privind China, care includ elemente de cooperare, concurență și rivalitate 

sistemică, pentru UE și SUA. 

La finalul summitului, liderii G7 au adoptat un comunicat. 

Marina Clopotaru 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Summitul UE-Canada 

La  14 iunie 2021, la cel de-al 18-lea summit UE-Canada, care a avut loc la Bruxelles, au fost discutate 

modalitățile de colaborare pentru a pune capăt pandemiei de COVID-19, precum și urmărirea unei redeschideri 

sigure și durabile.  

Liderii au reafirmat angajamentele privind 

combaterea schimbărilor climatice, protejarea 

mediului, promovarea valorilor democratice, pacea și 

securitatea.  

Discuțiile au vizat și parteneriatul strategic UE-

Canada care se referă la beneficii concrete în 

domeniile politice, economice, de securitate, 

judiciare, strategice, de mediu și sociale. De 

asemenea, UE și Canada s-au angajat să depună 

eforturi pentru a susține ordinea internațională bazată 

pe norme și pentru a reforma sistemul comercial 

multilateral în vederea consolidării cooperării 

transatlantice aprofundate. 

La finalul summitului, liderii au adoptat o 

declarație comună, iar președintele Consiliului 

European, Charles Michel, a susținut o declarație.   

Marina Clopotaru

 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea informală a miniștrilor dezvoltării 

La 14 iunie 2021, în cadrul reuniuni informale, miniștrii dezvoltării din UE au făcut un schimb de opinii cu 

privire la țările cu venituri medii care au fost afectate puternic de pandemia de COVID-19, acestea având un rol 

important în redresarea mondială. 

Miniștrii au dezbătut modalitățile eficiente de 

promovare în materie de ajutor de dezvoltare, prin 

abordarea bazată pe Echipa Europa, punând accentul 

pe acțiunile la nivel mondial în materie de sănătate și 

vaccinuri, dar și pe educație în timpul redresării 

ulterior pandemiei. 

Totodată, s-a discutat despre sprijinul acordat, 

în continuare, pentru COVAX, în scopul asigurării unui 

acces sigur și echitabil la vaccinuri pentru toți, dar și 

despre creșterea producției și consolidarea sistemelor 

de sănătate. 

Marina Clopotaru 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Instituirea Garanției europene pentru copii - Consiliul ocuparea forței de muncă, politică 
socială, sănătate, consumatori  

În cadrul reuniunii, din 14-15 iunie 2021, a fost adoptată recomandarea  de instituire a unei Garanții 

europene pentru copii prin care statele membre sunt încurajate să garanteze accesul eficient și liber la educația și 

îngrijirea copiilor preșcolari, la educație și la activitățile școlare 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/13/2021-g7-leaders-communique/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/13529/eu-canada-strategic-partnership-agreement_ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/161/uniunea-europeana-si-organizatia-mondiala-a-comertului
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/161/uniunea-europeana-si-organizatia-mondiala-a-comertului
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/15/european-union-canada-summit-joint-statement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/15/remarks-by-president-charles-michel-following-the-eu-canada-summit-in-brussels/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/14/middle-income-countries-council-affirms-the-eu-s-commitment-to-establishing-tailored-partnerships/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/14/official-development-assistance-council-approves-the-annual-report-to-the-european-council-on-eu-development-aid-targets/
https://ecdpm.org/publications/team-europe-up-to-challenge/
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2021/06/14-15/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9106-2021-INIT/ro/pdf
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Consiliul UE a adoptat o serie de concluzii: 

  concluzii privind telemunca prin care 

se solicită statelor membre să elaboreze planuri sau 

strategii naționale privind oportunitățile și riscurile 

privind munca la distanță.  

  concluzii privind impactul 

socioeconomic al pandemiei de COVID-19 asupra 

egalității de gen. 

  concluzii  prin care adoptă Strategia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030. 

Președinția Consiliului UE a informat miniștrii cu privire la stadiul actual al mai multor dosare legislative în 

curs: propunerea de Directivă10 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, propunerea de directivă11 

privind consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de 

aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii și 

Propunerea de directivă12 a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între 

persoane indiferent de religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. 

Consiliul UE a aprobat Evaluarea punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2020 și a 

recomandărilor relevante specifice fiecărei țări din 2019  precum și Avizul Comitetului pentru ocuparea forței de 

muncă (EMCO) și al Comitetului pentru protecție socială (CPS). 

În cadrul lucrărilor dedicate domeniului sănătății, miniștrii au adoptat concluzii privind accesul la 

medicamente și dispozitive medicale pentru o UE puternică și rezilientă.  

De asemenea, Consiliul UE a ajuns la un acord13 cu privire la propunerea de regulament privind consolidarea 

rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul 

medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora. 

La final, s-a prezentat stadiul actual a două dosare legislative în curs: propunerea de regulament14 de 

modificare a regulamentului de instituire a Centrului european de prevenire și control al bolilor (ECDC) și Propunerea 

de regulament15 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. 

Andreea Mihai 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Sisteme alimentare, inovare și gestionarea resurselor naturale - Reuniunea informală a 
miniștrilor agriculturii și pescuitului 

În cadrul reuniunii din 14 iunie 2021, miniștrii au susținut  o dezbatere pe tema „Sisteme alimentare, inovare 

și gestionarea resurselor naturale”.  

                                                           
10 A se vedea raportul intermediar. 
11 A se vedea raportul intermediar. 
12 A se vedea raportul intermediar. 
13 A se vedea comunicatul de presă.  
14 A se vedea raportul intermediar. 
15 A se vedea raportul intermediar. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9131-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8884-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9127-2021-INIT/ro/pdf
file:///C:/Users/vlad/Downloads/Strategy%20for%20persons%20with%20disabilities%20-%20easy%20to%20read%20-%20final.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_682_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2008/COM_2008_426_EN_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9147-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9147-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9465-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9406-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9406-2021-INIT/ro/pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_726_RO_ACTE_f.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_727_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_727_RO_ACTE_f.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/events/informal-meeting-of-agriculture-and-fisheries-ministers/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9142-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9053-2021-REV-2/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9109-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/15/council-agreement-paves-way-to-reinforce-european-medicines-agency/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9622-2021-INIT/ro/pdf
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S-a discutat și problema pescuitului,  miniștrii purtând discuții axate pe viitorul politicii agricole comune în 

domeniul pescuitului (PCP) în contextul Pactului ecologic european și a Strategiei privind o nouă abordare pentru o 

economie albastră durabilă în UE. 

                     Andreea Mihai 

EUROSTAT 
Excedent comercial al UE - exporturile europene sunt mai competitive 
 

Uniunea Europeană a înregistrat în aprilie a.c. un excedent al balanţei comerciale de 13 miliarde euro, faţă 

de un deficit de 0,1 miliarde euro în perioada similară din 2020. 

Astfel, conform informării EUROSTAT, din 15 iunie 2021, exporturile de bunuri ale UE s-au ridicat la 179 

miliarde euro, în creştere cu 43,4% faţă de aprilie 2020, în timp ce importurile UE au urcat mai puțin decât 

exporturile, respectiv cu 32,8%.  

În aprilie a.c., toate statele membre au înregistrat creșteri semnificative ale exporturilor, cu excepția Ciprului 

și a Irlandei. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Slovacia (+ 120,6%), Italia (+ 104,6%) și România (+ 88,5%). 

După încheierea perioadei de tranziţie post Brexit, atât exporturile 

spre, cât şi importurile UE din Regatul Unit au scăzut semnificativ. 

Statele Unite (SUA) au fost cel mai mare partener pentru 

exporturile Uniunii, cu 18% din totalul exporturilor extra UE. Însă 

China a rămas principalul partener comercial al UE în privința 

importurile europene. 

În 2020, primele 5 produse de export ale UE au fost mașini 

și echipamente (13% din totalul exporturilor), produse 

farmaceutice (11,1%), autovehicule (10,7%), produse chimice 

(8,8%) și produse pentru calculatoare, electronice și optică (8,4 %). 

Germania s-a plasat pe primul loc la toate aceste categorii de 

produse. 

 

Filip Clem 
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