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Domnule președinte, 

Comisia dorește să adreseze mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia trimisă 

referitoare la comunicarea „Un nou Plan de acțiune pentru economia circulară pentru o 

Europă mai curată și mai competitivă”{COM(2020) 98 final}. 

Am luat act de ideile exprimate și apreciem sprijinul Camerei Deputaților în realizarea 

unui model de creștere economică regenerativă și durabilă și în dezvoltarea unui cadru 

de monitorizare coerent și robust. În 2018, Comisia a adoptat un cadru de indicatori 

pentru monitorizarea tranziției către o economie circulară la nivelul UE și al statelor 

membre, pe care intenționează să îl actualizeze în 2021, pentru a reflecta noile priorități 

de politică și a include indicatori suplimentari privind utilizarea resurselor, inclusiv 

amprenta consumului și amprenta asupra materiilor prime.  

Comisia ia act de importanța inițiativelor la nivelul UE de promovare a educației și a 

competențelor într-o economie circulară și este hotărâtă să faciliteze crearea de locuri 

de muncă durabile care să contribuie la economia socială, în special prin revizuirea 

Pactului privind agenda pentru competențe. Comisia apreciază, de asemenea, sprijinul 

Camerei Deputaților cu privire la rolul zonelor urbane în promovarea tranziției către o 

economie circulară și contribuția acestora la un mediu construit durabil. Am adoptat 

recent inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor”, orașele urmând să aibă un rol 

esențial în reușita acesteia.  

Ne vom asigura că planul de acțiune va fi pus în aplicare în conformitate cu principiile 

unei mai bune legiferări și în sinergie cu alte domenii de politică, și anume digitalizarea, 

politica industrială și politicile climatice.  
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Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu stimă, 

 

 

Maroš Šefčovič      Pentru Președinte, 

Vicepreședinte      Membru al Comisiei 
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ANEXĂ 

Comisia a examinat cu atenție fiecare chestiune semnalată de Camera Deputaților în 

opinia trimisă și are plăcerea de a oferi clarificările expuse în continuare.  

Dezvoltarea în continuare a unui cadru de monitorizare solid  

În 2018, Comisia a adoptat un cadru de indicatori pentru monitorizarea tranziției către o 

economie circulară la nivelul UE și al statelor membre, pe care intenționează să îl 

actualizeze în 2021, prin includerea unor indicatori noi. Aceștia ar putea lua în 

considerare interconexiunile dintre circularitate, neutralitatea climatică și obiectivul de 

reducere la zero a poluării. În special indicatorii privind utilizarea resurselor vor fi 

dezvoltați în continuare și vor fi legați de monitorizarea și evaluarea progreselor 

înregistrate în direcția decuplării creșterii economice de utilizarea resurselor și a 

impactului acesteia în UE și în alte țări. 

Preocupări legate de ambiția Comisiei Europene de a oferi orientări în scopul atingerii 

unor niveluri ridicate de colectare separată a deșeurilor textile, pe care statele membre 

trebuie să le asigure până în 2025 

Nu se cunosc nivelurile efective de colectare separată a produselor textile uzate în UE, 

iar raportarea colectării este obligatorie numai în acele state membre în care colectarea 

textilelor uzate este definită ca fiind colectare de deșeuri. Directiva-cadru privind 

deșeurile prevede, la articolul 11 alineatul (2), că statele membre ale UE trebuie să 

instituie sisteme de colectare separată a textilelor până la 1 ianuarie 2025. Având în 

vedere cele de mai sus, Comisia va pregăti orientări pentru a sprijini și facilita eforturile 

statelor membre de a pune în aplicare colectarea separată a textilelor.  

Încurajarea educației științifice și tehnice nonformale 

Planul de acțiune pentru economia circulară prevede că instrumentele care există deja 

de sprijinire a competențelor și a creării de locuri de muncă vor contribui, de asemenea, 

la tranziție. În special în contextul actualizării Agendei pentru competențe, al lansării 

Pactului pentru competențe cu parteneriate multipartite la scară largă și al Planului de 

acțiune pentru economia socială. Mai mult, Fondul social european Plus va încuraja 

investițiile suplimentare în sistemele de educație și de formare, în învățarea pe tot 

parcursul vieții și în inovarea socială. De asemenea, Comisia va continua să sprijine 

experiențele de succes care promovează sensibilizarea și educarea cetățenilor cu privire 

la noile modalități de consum și producție, cum ar fi Săptămâna europeană pentru 

reducerea deșeurilor.  

Exploatarea Spațiului european al datelor pentru aplicații inteligente în economia 

circulară  

Spațiul de date pentru aplicații inteligente în economia circulară face parte dintr-o 

strategie europeană mai amplă privind datele. Această strategie vizează crearea unui 

spațiu european comun al datelor, în care datele cu caracter personal și cele fără 

caracter personal, inclusiv datele comerciale sensibile, să fie sigure și să poată circula 
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în interiorul UE și între sectoare, cu respectarea deplină a valorilor și normelor UE (și 

anume, legislația UE privind protecția datelor).  

Prima prioritate a acestei strategii este instituirea unui cadru legislativ favorabil pentru 

guvernanța spațiilor europene comune de date. Astfel de structuri de guvernanță ar 

trebui să sprijine deciziile legate de ce date pot fi utilizate în ce situații, să faciliteze 

utilizarea transfrontalieră a datelor și să acorde prioritate cerințelor și standardelor de 

interoperabilitate în diferitele sectoare și transsectorial, ținându-se seama, în același 

timp, de nevoile specifice ale diferitelor sectoare. De asemenea, Comisia depune eforturi 

pentru a se asigura că normele privind accesul la date și reutilizarea acestora sunt clare, 

echitabile și practice. Din acest motiv și printre alte inițiative, Comisia va analiza 

necesitatea unei inițiative legislative cu privire la aspectele care afectează relațiile dintre 

actorii din economia bazată pe date în cadrul unui act legislativ privind datele (în 2021). 

Împreună cu alte aspecte legate de accesul la date și reutilizarea acestora, Actul 

legislativ privind datele ar avea ca scop sprijinirea schimbului de date între 

întreprinderi, în special abordarea aspectelor legate de drepturile de utilizare a datelor 

cogenerate (cum ar fi datele privind internetul obiectelor în context industrial). 

 


