
Către o economie verde, 
digitală și rezilientă: 
modelul nostru 
european de creștere 

 
COM(2022)83 

Departamentul de studii parlamentare 

și politici UE 

Direcția pentru Uniunea Europeană 

 

Andreea Mihai 
 
 

Fișele realizate în cadrul  
Direcției pentru Uniunea 
Europeană  
pot fi accesate la  
următoarea adresă 

Fișă de informare 

7 aprilie 2022 

http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi


2 / 11 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                      ENV 2 
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Comisiei Europene, responsabil cu punerea în aplicare a Pactului ecologic european și a Legii 
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European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o 

economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere 

3. Date de identificare: COM(2022)83 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual:  

Parlamentul European: Comisia competentă cu adoptarea raportului: Comisia pentru afaceri 

economice și monetare (ECON); Comisiile sesizate pentru aviz: Comisia pentru buget (BUDG), 

Comisa pentru mediu sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), 

Comisia pentru transport și turism (TRAN), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) 
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Consiliul UE - 24 mai a.c. – Reuniune a formațiunii afaceri economice și financiare; 28 iunie 

a.c. – Reuniune a formațiunii mediu.  

 

Rezumat:  

Comunicarea subliniază importanța punerii în aplicare a măsurilor convenite la nivelul UE și a 

promovării principalelor investiții și reforme necesare pentru creșterea durabilă și bunăstarea pe 

termen lung a tuturor cetățenilor Uniunii. Comunicarea arată că sunt necesare învestiții în 

tehnologiile digitale esențiale, inclusiv în securitatea cibernetică, în industria europeană de apărare 

și în industria spațială, în consolidarea capacităților de gestionare a riscurilor și de răspuns în 

situații de urgență la șocurile sau pandemiile viitoare. Parlamentul European a solicitat un buget 

orientat spre viitor, care să corespundă priorităților politice ale UE de a realiza tranziția ecologică 

și digitală și de a promova o redresare echitabilă, favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă. 

Consiliul UE a susținut că Semestrul european ar trebui să acorde o atenție deosebită tranziției 

ecologice și digitale, care trebuie să fie un factor-cheie al redresării și al promovării creșterii 

economice durabile.  

Cuvinte-cheie: tranziția ecologică digitală, creștere economică, piața unică, economie ecologică, 

economie digitală 
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1. CONTEXT 

 

UE și statele membre s-au angajat pentru realizarea tranziției ecologice și digitale și întărirea 

rezilienței sociale și economice, recunoscând că economia europeană trece prin transformări fără 

precedent în contextul incertitudinilor majore legate de perspectivele globale și de securitate. 

Tranziția ecologică și digitală trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii conform 

documentelor programatice ale UE, respectiv Pilonul european al drepturilor sociale, planul de 

acțiune aferent, Declarația de la Porto, Agenda europeană pentru competențe, Pactul pentru 

competențe. 

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, o nouă strategie 

de creștere economică a UE, care este însoțit de o foaie de parcurs în care sunt detaliate acțiunile-

cheie pentru o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor. Comisia Europeană și-a propus ca UE să ajungă, până în 2050, la zero emisii nete de 

gaze cu efect de seră, tranziția ecologică să fie echitabilă și favorabilă incluziunii. 

 

La 14 iulie 2021, Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” , care 

are rolul de a pregăti politicile UE în domeniul climei, energiei, exploatării terenurilor, 

transporturilor, al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale 

UE să scadă cu cel puțin 55% comparativ cu nivelurile din 1990. 

La 24 februarie 2021, în vederea atenuării impactului schimbărilor climatice asupra economiilor 

UE, Comisia Europeană a propus „Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice” 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_82_RO_ACTE_f.pdf
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care prezintă măsurile de consolidare a rezilienței Europei, începând cu o infrastructură rezilientă 

la schimbările climatice și ajungând la limitarea efectelor schimbărilor climatice asupra sănătății 

umane.  

Pandemia de COVID-19 a accelerat transformarea digitală a societăților și a evidențiat importanța 

tehnologiilor digitale pentru creșterea economică viitoare a Europei. Astfel, la 9 martie 2021, 

Comisia Europeană a prezentat viziunea și perspectivele UE pentru transformarea digitală a 

Europei până în 2030 prin intermediul propunerii „Busola pentru dimensiunea digitală - 2030. Un 

alt document care confirmă obiectivele digitale pentru 2030 este propunerea de decizie privind 

instituirea programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital”.  

În ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale ale utilizatorilor, asigurarea unor  condiții 

de concurență echitabilă și implementarea tehnologiilor digitale de către mediul de afaceri1, 

Comisia Europeană a avut în vedere crearea unei piețe unice digitale prin:   

- strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital; 

- propunerea de regulament privind instituirea unui cadru pentru identitatea digitală 

europeană; 

- planul de acțiune pentru democrația europeană 

UE aspiră să fie un lider în ceea ce privește elaborarea de standarde la nivel mondial care să îi 

plaseze pe oameni în centrul tranziției digitale. În acest sens, Comisia Europeană a prezentat: 

- propunerea de regulament privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ 

privind serviciile digitale); 

- propunerea de regulament privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul 

legislativ privind piețele digitale); 

- strategia UE privind finanțele digitale;  

- strategia europeană privind datele;  

- o abordare europeană în domeniul inteligenței artificiale; 

- propunerea de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe 

platforme; 

- comunicarea referitoare la „Stabilirea unei Declarații europene privind drepturile și 

principiile digitale pentru deceniul digital”. 

În contextul necesității sporirii gradului de reziliență și de pregătire pentru situații de criză a UE, 

Comisia Europeană a prezentat: 

- strategia industrială actualizată care indică învățămintele desprinse în urma pandemiei de 

COVID-19 cu scopul de a stimula redresarea economică a Europei și de a consolida autonomia 

strategică deschisă a acesteia; 

                                                           
1 Cadrul legal incident la nivelul UE este dat de Regulamentul (2019/1150) privind platformele pentru întreprinderile 

utilizatoare de servicii de intermediere online și de Regulamentul (2018/302) privind geoblocarea. 

 
 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_574_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_18_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_281_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_790_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0591&qid=1649144457335&from=EN
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_66_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_205_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_762_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_27_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
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- raportul privind dependențele strategice și capacitățile strategice ale UE evaluează domenii 

precum securitatea cibernetică, programele informatice ș.a.; 

- raportul anual privind piața unică din 2022 face bilanțul volumelor de investiții pentru anumite 

produse și tehnologii inovatoare care acoperă: investițiile în materii prime, energie solară 

fotovoltaică, baterii, hidrogen curat, substanțe chimice, servicii de cloud computing. 

Pentru a consolida și mai mult avantajul tehnologic al Europei și pentru a sprijini baza sa 

industrială, UE va trebui, de asemenea, să mărească volumul investițiilor în industria europeană 

de apărare și în industria spațială  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

2.1 Investițiile și reformele stau la baza modelului european de creștere 

 Comunicarea privind modelul european de creștere reamintește obiectivele comune pe care UE și 

statele membre s-au angajat să le îndeplinească în ceea ce privește tranziția ecologică și digitală și 

consolidarea rezilienței sociale și economice. Transformarea economiei UE, prin tranziție 

ecologică și digitală, se va baza, deopotrivă, pe investiții și reforme. Investițiile sunt esențiale 

pentru o creștere susținută și durabilă iar reformele asigură contextul economic și social și 

stimulentele adecvate pentru ca întreprinderile să poată contribui la îndeplinirea acestor obiective. 

2.2 Către o economie ecologică, digitală și rezilientă 

Tranziția ecologică reprezintă o oportunitate de a înscrie Europa pe o nouă traiectorie de creștere 

durabilă și favorabilă incluziunii. Pe lângă combaterea schimbărilor climatice, tranziția verde va 

contribui la reducerea facturilor la energie și a dependenței de importurile de combustibili fosili, 

îmbunătățind astfel securitatea energetică și a resurselor în Uniune. Pentru a realiza 

obiectivele Pactului ecologic european, UE trebuie să majoreze investițiile anuale cu aproximativ 

520 de miliarde euro pe an în următorul deceniu, comparativ cu cel precedent. Din aceste investiții 

suplimentare, 390 de miliarde euro pe an este suma care ar corespunde decarbonizării economiei, 

în special în sectorul energetic, iar 130 de miliarde euro pe an - celorlalte obiective de mediu. 

Pentru ca tranziția ecologică să reușească, ea trebuie să pună cetățenii pe primul plan. În acest 

scop, Comisia Europeană a plasat echitatea în centrul politicilor sale pe care le-a adoptat 

prezentând pachetul legislativ  „Pregătiți pentru 55”.  

Pandemia de COVID-19 a accelerat transformarea digitală și a evidențiat importanța tehnologiilor 

digitale pentru creșterea economică viitoare a Europei. Busola pentru dimensiunea 

digitală propusă de Comisie stabilește obiectivele digitale ale UE pentru 2030 care acoperă patru 

mari domenii: 

1. Dezvoltarea educației, aptitudinilor și a competențelor digitale; 

2. Asigurarea unei infrastructuri digitale, sigure și durabile; 

3.Transformarea digitală a întreprinderilor; 

4. Digitalizarea serviciilor publice. 

În aceste domenii, UE trebuie să intensifice investițiile în tehnologiile digitale esențiale, inclusiv 

în securitatea cibernetică, cloud computing, inteligența artificială, spațiile de date, tehnologia 

blockchain, informatica cuantică și semiconductorii ș.a. Pentru a promova tranziția digitală vor fi 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878/attachments/2/translations/en/renditions/native
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6499-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
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necesare investiții suplimentare de aproximativ 125 de miliarde euro pe an. O transformare digitală 

echitabilă are potențialul de a spori inovarea și productivitatea economiei UE, oferindu-le 

cetățenilor și întreprinderilor noi oportunități. Tranziția digitală va contribui, de asemenea, la 

realizarea obiectivelor ecologice, prin crearea de sinergii în multe alte domenii ale economiei 

circulare inteligente. 

UE trebuie să fie pregătită să facă față riscurilor și incertitudinilor, mai ales în contextul actualei 

instabilități geopolitice. Pandemia generată de Covid-19 a scos la iveală o serie de vulnerabilități, 

precum: blocajele logistice și ale lanțului de aprovizionare, deficitul de forță de muncă și de 

competențe, amenințările cibernetice și preocupările legate de securitatea aprovizionării din 

sectoarele-cheie ale economiei, cum este cazul în prezent în sectorul energetic. Pentru a consolida 

și mai mult avantajul tehnologic al Europei și pentru a sprijini baza sa industrială, UE va trebui, 

de asemenea, să mărească volumul investițiilor în industria europeană de apărare și în industria 

spațială și să continue să consolideze capacitățile de gestionare a riscurilor și de răspuns în situații 

de urgență, la șocurile sau pandemiile viitoare.  

2.3 Mobilizarea acțiunii coordonate la toate nivelurile 

Pentru ca investițiile și reformele să contribuie pe deplin la realizarea obiectivelor prioritare ale 

UE, este important să se asigure o acțiune coordonată a tuturor actorilor relevanți: autoritățile 

publice de la nivel european, național și regional și sectorul privat.  

Investițiile necesare pentru a finaliza dubla tranziție și pentru a spori reziliența vor trebui să provină 

în principal din sectorul privat. UE și autoritățile naționale ar trebui să asigure un mediu de afaceri 

favorabil, care să atragă investiții. Acest lucru poate fi realizat prin consolidarea pieței unice, 

finalizarea uniunii bancare și realizarea de progrese rapide în ceea ce privește uniunea piețelor de 

capital. Alte politici transversale, cum ar fi politica fiscală, comercială și în domeniul concurenței, 

ar trebui, de asemenea, să continue să sprijine mediul de afaceri favorabil al Uniunii și să contribuie 

la atragerea de investiții astfel încât să poată fi puse în aplicare cu succes prioritățile politice ale 

UE. 

Sprijinul public la nivel național și la nivelul UE ar trebui să fie canalizat către obiective bine 

definite și să vizeze atragerea investițiilor private. 

Bugetul UE și Instrumentul de redresare NextGenerationEU, însumând împreună peste 2 mii de 

miliarde euro, reprezintă resurse substanțiale, în măsură să sprijine creșterea pe termen lung. 

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (RRF) impune fiecărui stat 

membru să dedice cel puțin 37 % din alocarea totală a planului său de redresare și reziliență 

obiectivelor climatice și 20 % obiectivelor în materie de digitalizare.  Însă astfel de investiții și 

reforme vor trebui să fie susținute în timp, la nivel național și la nivelul UE.  

 

2.4 Asigurarea unei transformări economice echitabile și favorabile incluziunii 

Transformarea economiei europene pe baza tranziției ecologice și digitale trebuie să fie echitabilă 

și favorabilă incluziunii. Efectele digitalizării și decarbonizării sunt distribuite în mod inegal 

întrucât gospodăriile cu venituri mici și medii cheltuiesc o mare parte din venitul lor disponibil 

pentru alimente și servicii esențiale. Realocarea forței de muncă în interiorul sectoarelor și între 

acestea va necesita reforme și investiții pe scară largă în recalificare și perfecționare. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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 Modelul de creștere al Europei are nevoie de o dimensiune socială puternică, care să se 

concentreze asupra locurilor de muncă și asupra competențelor viitorului și care să pregătească 

terenul pentru o tranziție echitabilă și favorabilă incluziunii. 

La nivelul UE, Pilonul european al drepturilor sociale și planul de acțiune asociat oferă un cadru 

coerent de acțiune. Bugetul UE și NextGenerationEU vor continua să ofere sprijin pentru reducerea 

disparităților regionale și sociale, în special prin politica de coeziune, Mecanismul pentru Tranziție 

Justă, Mecanismul de Redresare și Reziliență și din  Fondul Social pentru Acțiuni Climatice. 

 

3.  POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR EUROPENE  

3.1 Acte adoptate recent de Parlamentul European și de Consiliul UE 

- 14 iulie 2021 - Regulamentul (UE) 2021/1229   privind facilitatea de împrumut pentru sectorul 

public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă sprijină aceste entități prin combinarea 

granturilor de la bugetul UE cu împrumuturi acordate de partenerii financiari, pe  durata CFM 

2021-2027. 

- 24 iunie 2021 - Regulamentul  (UE) 2021/1056 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă 

oferă sprijin populației, economiilor și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări 

socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziție către obiectivele Uniunii privind 

energia și clima pentru 2030. 

- 29 aprilie 2021 - Regulamentul (UE) 2021/783 de instituire a unui program pentru mediu și 

politici climatice (LIFE)  contribuie la protejarea, refacerea și îmbunătățirea calității mediului, 

inclusiv a aerului, a apei și a solului și pentru stoparea declinului biodiversități. 

- 18 iunie 2020 - Regulamentul  2020/852  privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile stabilește criteriile pe baza cărora o activitate economică se califică drept 

durabilă din punctul de vedere al mediului.  

3.2 Parlamentul European  

- 5 aprilie 2022 - Rezoluția referitoare la „Orientările generale pentru pregătirea bugetului 

2023” solicită un buget orientat spre viitor, care să corespundă priorităților politice ale UE de a 

asigura o uniune a sănătății mai puternică, de a realiza cu succes tranziția ecologică și digitală și 

de a promova o redresare echitabilă, favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă, inclusiv prin 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Potrivit deputaților europeni, punerea în aplicare a 

Pactului ecologic și realizarea neutralității climatice până în 2050, precum și reducerea la zero a 

poluării vor „necesita investiții publice și private semnificative pentru a reduce decalajul în materie 

de investiții”. Rezoluția afirmă că, în acest context, „costul inacțiunii ar fi mult mai mare”. 

- 10 martie 2022 - Rezoluția referitoare la „Semestrul european pentru coordonarea politicilor 

economice: analiza anuală a creșterii durabile 2022” subliniază că Mecanismul de redresare și 

reziliență oferă tuturor statelor membre o oportunitate unică și fără precedent de a trata principalele 

probleme structurale și nevoi de investiții, asigurând în același timp tranzițiile justă, verde și 

digitală. Totodată, subliniază faptul că nivelurile ridicate ale datoriei publice pot deveni un element 

de instabilitate macroeconomică și propune statelor să le abordeze prin reforme care să accentueze 

reziliența economică și socială și să promoveze transformarea digitală și tranziția ecologică și 

justă. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1198
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1229&qid=1649228883710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1056&qid=1649228883710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0783&qid=1649228883710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852&qid=1649228883710
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220401IPR26533/finantare-semnificativa-necesara-pentru-consecintele-razboiului-din-ucraina
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_RO.html
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- 13 noiembrie 2020 - Rezoluția referitoare la „Planul de investiții pentru o Europă durabilă” 

subliniază că obiectivele climatice ar trebui să beneficieze de un buget consistent pentru a putea fi 

realizate (30% pentru schimbările climatice și 10% pentru biodiversitate).  

- 17 aprilie 2020 -  Rezoluția privind „Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei 

de COVID-19 și a consecințelor sale” subliniază că acest pachet de redresare și de reconstrucție ar 

trebui să aibă în centrul său Pactul verde european și transformarea digitală pentru a relansa 

economia, a îmbunătăți reziliența sa și a crea locuri de muncă, susținând, în același timp, tranziția 

ecologică și încurajând dezvoltarea economică și socială sustenabilă. 

 

3.3 Consiliul UE  

 9 noiembrie 2021 - Concluziile privind „Viitorul semestrului european în contextul 

Mecanismului de redresare și reziliență”: 

- semestrul european și Mecanismul de redresare și reziliență ar trebui să contribuie la consolidarea 

rezilienței economice și a creșterii durabile, dinamice și favorabile incluziunii pe termen lung; 

- semestrul european ar trebui să acorde o atenție deosebită tranziției ecologice și digitale, care 

trebuie să fie un factor-cheie al redresării; ar trebui să promoveze creșterea economică durabilă, 

buna funcționare a piețelor forței de muncă și incluziunea socială. 

 5 octombrie 2021 - Concluziile cu privire la „Finanțarea combaterii schimbărilor climatice”: 

- subliniază sprijinul ferm al UE și al statelor sale membre pentru punerea în aplicare a Acordului 

de la Paris și se angajează să accelereze eforturile în domeniul climei prin intermediul cadrului 

financiar multianual al UE și al instrumentului de finanțare NextGenerationEU; 

- reiterează importanța realizării unor progrese rapide și ambițioase în direcția îndeplinirii 

obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris prin corelarea fluxurilor de finanțare  publice 

și private, interne și internaționale, precum și  prin intermediul accelerării mobilizării finanțării  

private; 

- subliniază că tarifarea carbonului și eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili 

reprezintă componente-cheie ale unui mediu propice pentru a orienta fluxurile financiare către 

investiții durabile și neutre din punct de vedere climatic, precum și pentru a sprijini tranziția justă. 

 21 iunie 2021 - Concluziile privind „Consolidarea arhitecturii financiare europene pentru 

dezvoltare”: 

- subliniază necesitatea de a depune eforturi în vederea realizării Agendei 2030 și a obiectivelor 

de dezvoltare durabilă ale acesteia, precum și a obiectivelor Acordului de la Paris. 

3.4 Comitetul Economic și Social European (CESE)  

 Avizul privind „Finanțarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon  și provocările legate de finanțarea adaptării la schimbările climatice”: 

-  sprijină ferm obiectivul Pactului verde european de a asigura tranziția către o economie cu 

emisii scăzute de carbon prin „crearea unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic 

până în 2050”; 

- pledează pentru solidaritate între statele membre și pentru un plan european cuprinzător de 

redresare economică, care ar permite statelor membre ale UE, cetățenilor, întreprinderilor și 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0305_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/11/09/the-future-of-the-european-semester-in-the-context-of-the-recovery-and-resilience-facility-council-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12203-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/14/council-adopts-conclusions-on-enhancing-the-european-financial-architecture-for-development/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/financing-transition-low-carbon-economy-and-challenges-financing-climate-change-adaptation-exploratory-opinion-request
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lucrătorilor săi să construiască o economie europeană mai durabilă și mai rezilientă prin 

intermediul instrumentului „NextGenerationEU”, în valoare de 750 de miliarde euro și a bugetului 

UE pentru perioada 2021-2027; 

- sprijină Planul de investiții al Pactului ecologic european, recunoscându-i rolul important 

alături de Mecanismul pentru o tranziție justă; 

- solicită un plan de reconstrucție ambițios, cu un buget pentru politici climatice de 

aproximativ 300 de miliarde euro pe an; 

- solicită eliminarea de urgență a obstacolelor care împiedică realocarea fondurilor publice 

și private, în special a celor reprezentate de subvențiile directe și indirecte existente pentru sectorul 

combustibililor fosili; 

- susține că tranziția și redresarea de după pandemia de COVID-19 trebuie să fie juste, bazate 

pe incluziunea socială și economică a cetățenilor, a comunităților și a IMM-urilor, în special în 

regiunile rurale subdezvoltate din UE; 

- consideră că Pactul ecologic european ar trebui să protejeze securitatea UE și 

competitivitatea ei la nivel internațional, inclusiv competitivitatea IMM-urilor, care se confruntă 

cu o concurență sporită din partea economiilor emergente;  

- sprijină propunerile de instituire a unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de 

dioxid de carbon. 

 Avizul privind pachetul bancar 2021: 

- pledează pentru o politică de capital robustă, echilibrată și orientată către viitor, cu ponderi 

de risc bazate pe riscurile reale pentru stabilitate, care să țină seama și de nevoia de a stimula 

competitivitatea băncilor din UE și de a spori finanțarea creșterii durabile; 

- apreciază eforturile depuse de Comisia Europeană pentru a transforma economia UE într-

o economie ecologică și mai rezilientă, inclusiv prin revizuirea și evaluarea permanentă a 

instrumentelor de creștere a gradului de utilizare a finanțării ecologice durabile;  

- consideră că sectorul financiar ar putea deveni esențial în construirea unei economii cu zero 

emisii nete de dioxid de carbon; 

- salută abordarea Comisiei de a consolida accentul pus pe riscurile de mediu, sociale și de 

guvernanță („riscuri ESG”) în cadrul prudențial, inclusiv printr-o mai bună contabilizare a 

riscurilor de pe piața financiară legate de schimbările climatice. 

 Avizul referitor la „Strategia reînnoită privind finanțarea durabilă”: 

- sprijină obiectivul de redirecționare a investițiilor cu scopul de a contribui la tranziția UE către 

o economie durabilă;  

- salută faptul că se va facilita accesul investitorilor individuali și al IMM-urilor la oportunitățile 

de finanțare durabilă și consideră că este necesar să se asigure condiții de finanțare echitabile; 

- susține măsurile de extindere a raportării privind durabilitatea, întrucât o politică durabilă la 

nivel de întreprindere este, de asemenea, în interesul clienților IMM-urilor și al societății civile în 

ansamblu; 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/banking-package-2021
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/renewed-sustainable-finance-strategy
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- susține intensificarea măsurilor pentru sprijinirea investițiilor sociale, solicitând punerea 

accentului pe durabilitatea socială, astfel încât în centrul atenției să se afle oamenii și domeniul 

muncii. 

 Avizul privind „Piața unică digitală – Tendințe și perspective pentru IMM-uri”: 

- acordă o atenție deosebită impactului tehnologiei digitale asupra IMM-urilor din Europa; 

- constată că 93% dintre IMM-urile europene au înregistrat întârzieri în adoptarea de soluții 

digitale; 

- îndeamnă la coordonarea corespunzătoare a regimurilor fiscale naționale pentru a evita 

generarea de costuri proporțional mai ridicate pentru IMM-uri decât pentru marile întreprinderi; 

- consideră că accesul IMM-urilor la finanțare este prioritar pentru sprijinirea investițiilor, 

pentru a se adapta la transformarea digitală a societății, a comerțului și a modurilor de consum și 

la internaționalizarea schimburilor. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFEITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

 

 Planul național de redresare și reziliență al României (PNNR – aprobat de Comisia 

Europeană la 27 septembrie 2021 și de Consiliul UE la 28 octombrie 2021): 

- urmărește dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte care să sprijine 

reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de 

creștere, prin reforme majore și investiții-cheie; 

- urmărește dezvoltarea economică durabilă și tranziția digitală. 

 Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 245/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 din 19 mai 2015): 

- vizează în mod direct sectorul TIC și își propune să contribuie la dezvoltarea economică și 

creșterea competitivității României; 

 - urmărește creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din România, 

îmbunătățirea productivității sectorului privat prin reducerea barierelor administrative în relația cu 

statul și îmbunătățirea competitivității forței de muncă din România și nu numai. 

 Studiul: „Redresarea economică post-pandemie - Oportunități pentru România pe termen 

mediu și lung” (2021, Institutul European Român – IER): 

- analizează oportunitățile României pentru redresarea economică în perioada post-pandemică, 

pentru perioada 2021-2027, și prin prisma programului NextGenerationEU;  

- analizează Planul național de redresare și reziliență al României în comparație cu planurile de 

redresare și reziliență ale altor state membre UE;  

- examinează perspectivele cadrului de guvernanță economică al UE în perioada post pandemică, 

sinergiile între semestrul european și implementarea Mecanismului de redresare și reziliență; 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/digital-single-market-trends-and-opportunities-smes-own-initiative-opinion
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168066
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/SPOS-nr.-4_Redresarea-economica-post-pandemie_final_site.pdf?fbclid=IwAR1PCjtoYpmO4gz92_8Mi5NLCC7wOd_Y_ceV-KA9hHggPRZVjUmSKXHsQc8
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- formulează recomandări pentru ca România să utilizeze cât mai eficient fondurile din cadrul 

bugetului pe termen lung al UE și din instrumentul NextGenerationEU în scopul redresării 

economice post pandemie. 

 Studiul „Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și 

digital: scenarii de viitor și contribuții ale României” (2021, IER): 

- examinează pentru România - ca stat membru al UE - atât conceptul de reziliență strategică, cât 

și aplicabilitatea sa directă la nivelul Uniunii Europene și la nivel național; definește alte concepte 

precum suveranitatea strategică, suveranitatea digitală și tehnologică, autonomia strategică, 

responsabilitatea strategică; 

- analizează relația dintre reziliența strategică și autonomia strategică, în contextul dezideratului 

UE de a juca un rol mai important din punct de vedere geopolitic, la nivel internațional, inclusiv 

în domeniile corelate ale noilor tehnologii și revoluției digitale; 

- inventariază domeniile de aplicabilitate, de la nivel regional/european la planul național, inclusiv 

în domeniile tehnologic și digital;  

- propune scenarii de viitor privind modalitatea prin care România poate susține consolidarea 

rezilienței strategice;  

- formulează recomandări de poziționare/politici pentru România, inclusiv în contextul găzduirii 

de către București a noului Centru de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare 

în materie de securitate cibernetică. (ECCC) 

 

5. LINKURI UTILE 

 

 Avize elaborate de către Consiliul Economic și social European (CESE); 

 Prezentarea Comunicării „Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru 

european de creștere”; 

 Propuneri de regulament ale Parlamentului european și Consiliului referitoare la finanțarea 

politicilor climatice; 

 Rezoluția referitoare la „Orientările generale pentru pregătirea bugetului 2023”; 

 Concluzii ale Consiliului privind structura financiară pentru dezvoltare pentru 2021. 

 

 

http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/SPOS-2021.-Studiul-2.-Rezilienta-strategica-a-Uniunii-Europene_final_site.pdf?fbclid=IwAR2DODPWK2Q1NbtxJEhpqSeR-PolX5HLYb3WRROU8mxWcxUUzlWjlsCaYik
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/8951-eiropas-industrialais-tehnologiskais-un_ro
https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/climate-change/opinions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1467
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DC_TT_CODED=434743&lang=ro&type=advanced&qid=1649330278200
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0062_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/14/council-adopts-conclusions-on-enhancing-the-european-financial-architecture-for-development/

