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11 din cele 16 Programe Operaționale avizate de Executiv

Guvernul României a avizat încă 6 Programe
Operaționale – PO din cele 16 prin care România
poate atrage investiții de aproximativ 31 de
miliarde euro din fondurile alocate pentru perioada
de programare 2021-2027.

În total, valoarea celor 11 Programe avizate
până acum în intervalul 6-30 mai 2022 se ridică la
aproximativ 21 miliarde de euro.

Documentele care vor fi transmise oficial
Comisiei Europene sunt cele aferente PO Transport
(POT), cu o alocare de 4,75 miliarde euro, PO
Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), cu
alocare de 3,36 miliarde euro și PO Educație și
Ocupare (POEO), în valoare totală de 3,48 miliarde
euro.

Tot recent au fost aprobate și trei noi
Programe Operaționale Regionale aferente
regiunilor Centru, Nord-Est și Sud-Est, ridicând
totalul acestora la 7 din cele 8.

În etapa finală de pregătire se mai află 5
programe – PO Dezvoltare Durabilă (PODD), de 4
miliarde euro, PO Creștere Inteligentă,
Digitalizare și Instrumente Financiare
(POCIDIF), cu o alocare de 1,6 miliarde euro, PO
Sănătate (POS), unde sunt prevăzute 2,2 miliarde
euro, PO Tranziție Justă (POTJ), cu investiții
disponibile de 2 miliarde euro și Programul
Operațional Regional București-Ilfov –. 0,5
miliarde euro.

Programele Operaționale avizate:
 Programul Operațional Transport

(POT) va finanța dezvoltarea infrastructurii de
transport de înaltă calitate pentru asigurarea
conectivității între România și restul UE, dar și între
regiunile țării.

Finanțările europene vor sprijini: dezvoltarea
transportului rutier, inclusiv pentru extinderea
mobilității sustenabile în nodurile urbane, creșterea
eficienței transportului feroviar și sporirea
atractivității acestuia pentru călători.

De asemenea, se va fi finanța dezvoltarea
transportului naval și multimodal.

 Programul Operațional Incluziune și
Demnitate Socială (POIDS) va sprijini grupurile
vulnerabile, prin acțiuni ce vor viza dezvoltarea
locală plasată sub responsabilitatea comunității,
protejarea dreptului la demnitate socială, accesul
comunităților rurale la serviciile primare, reducerea
disparităților dintre copiii expuși la riscul de
sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii, servicii
pentru sprijinirea persoanelor vârstnice și a celor

cu dizabilități, acordarea de ajutoare persoanelor
defavorizate.

Prin acest program urmează să fie continuate
măsuri începute în acest an precum acordarea de
ajutoare pentru achiziția de alimente și mese calde,
măsură ce face parte din programul „Sprijin pentru
România”.

 Programul Operațional Educație și
Ocupare (POEO) va asigura intervenții ce vor viza
îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea
instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și
creșterea accesului), antreprenoriat și economie
socială, creșterea accesului la educație prin
îmbunătățirea participării la învățământul
antepreșcolar și preșcolar, prevenirea părăsirii
timpurii a școlii, creșterea accesului/participării
grupurilor dezavantajate la educație și formare
profesională, dar și prin îmbunătățirea calității
serviciilor educaționale, adaptarea la piața muncii și
tehnologii.

Programul va finanța sprijini învățământului
profesional și tehnic, respectiv procesul de învățare
pe tot parcursul vieții.

Relativ la cele 3 Programe Operaționale
Regionale aprobate, ele vor viza:

 POR Centru are un buget de 1,15
miliarde de euro și va urmări creșterea
competitivității întreprinderilor, sprijinirea
digitalizării, mediului, a mobilității urbane, cât și
finanțarea educației și turismului, în județele Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

 POR Nord-Est, va finanța, cu 1,45
miliarde euro, creșterea competitivității și inovației,
digitalizarea, mobilitatea urbană, educația și altele,
în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și
Vaslui.

 POR Sud-Est are alocate - pentru județele
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea -
1,23 miliarde euro, ce vor sprijini competitivitatea,
digitalizarea, mediul, reducerea emisiilor de carbon,
dar și educația.

Menționăm că anterior au fost avizate de
Guvernul României (și transmise Comisiei
Europene) POR Vest (1 miliard euro), POR Sud-Vest
Oltenia (aproximativ 1 miliard de euro), POR Sud-
Muntenia (aproximativ 1,3 miliarde de euro), POR
Nord Vest (1,1 miliarde de euro).

(Sursa: www.mfe.gov.ro)
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Bilanțul primelor 6 luni de guvernare
În cadrul Ligii Aleșilor Locali , premierul României a

făcut o "radiografie" a primelor 6 luni funcționare a
coaliției de guvernare, o analiză similară realizându-se și
la nivelul principalului partid de guvernământ.

Premierul a subliniat și necesitatea să fie prezentate
toate jaloanele și țintele aferente semestrului 1 din PNRR.

În opinia lui, Programul de Guvernare 2021-2024 al
Coaliției pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate a
fost elaborat în scopul de a construi o societate coezivă,
care să beneficieze de îmbunătățirea sistemului de
educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre
bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să
conducă la promovarea unei societăți deschise, în care
cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți.

În acest sens, în primele 6 luni de guvernare s-au
demarat "acțiuni concrete" pentru realizarea tuturor
obiectivelor din Program, iar pas cu pas se apropie de
atingerea rezultatelor propuse.

Astfel, după 6 luni de guvernare, România are cea
mai mare creștere economică din UE și peste 90 de
miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltarea și
modernizarea României.

Premierul consideră România ca fiind o țară sigură,
cu puternice garanții de securitate, care importante când
la graniță e un război devastator.

Această siguranță este esențială într-un moment în
care criza generată de războiul ilegal și neprovocat purtat
de Federația Rusă împotriva Ucrainei este în deplină
desfășurare.

Garanția ei ne este conferită de apartenența la NATO
și UE, desigur, și de Parteneriatul strategic cu SUA, ceea ce
asigură protecția teritoriului, a economiei și mai ales a
cetățenilor.

În această perioadă dificilă pentru România, în care
sunt suprapuse criza sanitară, criza energetică și
conflictul militar de la graniță, Guvernul a oferit
românilor pachetele de măsuri ce au menirea de a face
posibilă atât continuarea investițiilor cât și protejarea
celor vulnerabili, afectați de creșterile de prețuri.

Legat de pachetul ”Sprijin pentru România”, acesta
este considerat ca fiind mecanismul ce oferă
instrumentele pentru a face față noilor efecte ale crizei
generate de creșterea prețurilor.

În acest fel, milioane de români - aflați în zona
categoriilor vulnerabile - beneficiază de o bună parte din
cele 17,3 miliarde de lei, inclusiv prin intermediul
voucherelor pentru alimente și produse de bază.

Totodată, mai mult de jumătate din această sumă a
fost alocată măsurilor economice, care să permită
antreprenorilor susținerea activităților, întrucât
"dezvoltarea economică a României depinde de evoluția
mediului de afaceri".

La acest moment, trebuie continuate și investițiile,
iar cele 96 de miliarde de euro - bani europeni din
programele operaționale și din PNRR sunt o garanție.

De altfel, s-a asigurat deja și cadrul legislativ pentru
a înainta prima cerere de accesare a fondurilor europene,
de 3 miliarde de euro, alocate prin PNRR.

De altfel, derularea PNRR a trecut pe modul foarte
activ și prin dinamizarea elaborării și aprobării a celor 15
acte normative necesare în acest sens.

Ori, PNRR reprezintă resursa esențială pentru
dezvoltarea țării, alături de celelalte fonduri europene al
căror ritm de absorbție a fondurilor europene a crescut
cu 7 % față de acum 6 luni, astfel încât estimările de plată

comunicate Comisiei Europene acoperă deja necesarul de
declarații de cheltuieli pentru anul 2022.

De asemenea, s-a menționat și extinderea rețelelor
de apă și canal, care va fi realizată prin intermediul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, în
acest scop fiind alocată de la bugetul de stat suma de 22,5
miliarde lei.

Se află în analiză 2064 cereri de finanțare pentru
proiecte din domeniile alimentare cu apă și canalizare.

Nu în ultimul rând, în primele șase luni de
Guvernare, s-a reușit gestionarea eficientă a efectelor
pandemiei, s-au consolidat resursele sistemului sanitar -
prin menținerea celor 2.000 de specialiști încadrați în
perioada crizei sanitare și s-a pregătit implementarea
unor investiții semnificative în sistemul medical.

În opinia principalului partid de guvernământ, cele
mai importante realizări ale Guvernului sunt
implementarea pachetului social (majorarea, în ianuarie,
a alocațiilor, pensiilor și sprijinul financiar pentru iarnă
acordat pensionarilor cu venituri mici, dublat de noul
ajutor de 700 lei, din 1 iulie, pentru pensionarii sub 2000
lei lunar etc.), plafonarea prețurilor la energie și gaze
pentru populație și companii, programele de sprijin
financiar pentru companiile românești în valoare de 4
miliarde euro.

De asemenea, sunt menționate și cele 4.500
milioane euro pentru sprijinirea fermierilor români (plus
primă de 10 % pentru procesarea materiilor prime în
țară), reluarea traiectoriei de creștere salarială
(majorarea salariului minim brut în agricultură și
industria alimentară la 3000 lei, creșterea voluntară a
salariului minim general cu 200 lei scutiți de taxe,
acordarea unui sfert din diferența de salariu cuvenită
angajaților din sistemul public, conform Legii salarizării
unitare), cât și investițiile masive pentru transformarea
portului Constanța în punct strategic pentru comerțul
european cu cereale, în contextul războiului din Ucraina.

O realizarea este și deblocarea și adoptarea legii
off-shore pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră și
asigurarea independenței energetice, dar și amânarea cu
9 luni a ratelor la bănci pentru toți românii și firmele
românești afectate de creșterea dobânzilor.

Esențială a fost și gestionarea profesionistă a
pandemiei, care a permis deschiderea școlilor, redarea
accesului pacienților la servicii medicale, funcționarea
economiei și reluarea vieții cetățenilor în condiții normale,
în paralel cu care a avut loc și adoptarea în timp util a
jaloanelor din PNRR.

În viziunea partidului, sunt esențiale noi măsuri de
sprijin economico-social pentru cei cu venituri mici,
pensionari și categorii vulnerabile, protejarea nivelului de
trai al populației prin combaterea creșterii prețurilor și
descurajarea speculei și aplicarea unui plan integrat
pentru securitatea alimentară și susținerea agricultorilor,
fermierilor și procesatorilor .

De asemenea, sunt necesare finanțarea instalațiilor
de energie verde pentru infrastructura critică a statului,
semnarea tuturor contractelor la "Autostrada Moldovei”-
A7 (320 de km), dezvoltarea resursei umane din sănătate
(în parteneriat cu mediul universitar), extinderea
programelor de susținere a elevilor vulnerabili din mediul
rural, funcționarea unui sistem de deduceri fiscale pentru
familiile cu mai mulți copii și, ca o cerință de moment,
exploatarea superioară a cuprului și grafitului pentru
semiconductori și baterii electrice produse în țară.

(Sursa: www.euractiv.ro)

http://www.euractiv.ro)
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Reziliența economică a UE pusă la
încercare

Înainte de izbucnirea războiului, perspectivele
economice ale Uniunii indicau o expansiune
îndelungată și robustă, dar invazia rusă din Ucraina a
generat noi provocări, într-un moment în care Uniunea
abia se redresase în urma pandemiei.

Prin exercitarea unor noi presiuni în sus asupra
prețurilor materiilor prime, care au provocat
perturbări ale aprovizionării și au sporit incertitudinea,
războiul a exacerbat dificultățile existente cu care se
confruntă creșterea și care ar fi urmat să se atenueze.

Acest lucru a determinat Comisia Europeană să
efectueze o revizuire în jos a perspectivelor de
creștere ale Uniunii, și o revizuire în sus a
previziunilor privind inflația.

Se preconizează că PIB-ul UE va rămâne pozitiv
în perioada analizată în previziuni, datorită efectului
combinat al redeschiderilor post-izolare și al
măsurilor ferme luate la nivel de politici în cursul
pandemiei pentru a sprijini creșterea economică.

Mai exact, redeschiderea post-pandemie a
serviciilor cu intensitate ridicată a contactelor, o piață
a muncii puternică (și care continuă să se amelioreze),
o acumulare mai scăzută a economiilor și măsurile
bugetare de compensare a creșterii prețurilor la
energie vor sprijini consumul privat.

Investițiile vor beneficia de desfășurarea
integrală a Mecanismului de redresare și reziliență și
de implementare a agendei de reforme aferente.

Creșterea PIB-ului real, atât în UE, cât și în zona
euro, este estimată la 2,7 % în 2022 și la 2,3 % în 2023,
în scădere de la 4,0 %, respectiv 2,8 % (2,7 % în zona
euro) în previziunile intermediare din iarna 2022.

Declinul din 2022 trebuie interpretat în
contextul dinamicii creșterii economice din primăvara
și vara anului trecut, care adaugă 2 % la ritmul anual
de creștere pentru acest an.

Creșterea producției din cursul anului s-a redus
de la 2,1 % la 0,8 %.

Principalul impact asupra economiei mondiale
și a economiei Uniunii este legat de prețurile
materiilor prime energetice.

Deși ele crescuseră deja substanțial înaintea
războiului, de la nivelurile scăzute înregistrate în
timpul pandemiei, incertitudinea legată de lanțurile de
aprovizionare a exercitat o presiune în sus asupra
prețurilor, sporindu-le totodată volatilitatea.

Este ceea ce s-a întâmplat cu alimentele și alte
bunuri și servicii de bază, pe fondul unei scăderi a
puterii de cumpărare a gospodăriilor.

Perturbările provocate de război la nivel
logistic și al lanțului de aprovizionare, precum și
creșterea costurilor de producție la o gamă largă de
materii prime se adaugă perturbărilor din comerțul
mondial cauzate de măsurile drastice de limitare a
răspândirii COVID-19 aplicate încă în anumite părți ale
Chinei, afectând și producția.

Ritmul inflației s-a accelerat de la începutul
anului 2021, astfel încât de la 4,6 % an la an în ultimul
trimestru din 2021, aceasta a crescut la 6,1 % în
primul trimestru din 2022.

Inflația totală din zona euro a crescut la 7,5 %
în aprilie, cea mai mare din istoria uniunii monetare.

Inflația din zona euro este estimată la 6,1 % în
2022, ea urmând să scadă la 2,7 % în 2023.

Pentru 2022 în ansamblu, aceasta reprezintă o
revizuire ascendentă considerabilă, în comparație cu
previziunile intermediare din iarna 2022 (3,5 %).

Se preconizează că inflația va atinge un nivel
maxim de 6,9 % în al doilea trimestru al acestui an, ea
urmând apoi să scadă treptat.

Pentru UE, se preconizează că inflația va crește
de la 2,9 % în 2021 la 6,8 % în 2022 și că va scădea din
nou la 3,2 % în 2023.

Inflația medie de bază este estimată la peste
3 % în 2022 și 2023, atât în UE, cât și în zona euro.

Piața muncii intră în noua criză de pe o bază
solidă, căci, în 2021, în economia Uniunii au fost create
peste 5,2 milioane de locuri de muncă, ceea ce a atras
un număr suplimentar de aproape 3,5 milioane de
persoane pe piața muncii.

În plus, numărul șomerilor a scăzut cu 1,8
milioane de persoane, ratele șomajului la finele lui
2021 scăzând sub nivelurile record anterioare.

Conform previziunilor, condițiile de pe piața
muncii vor continua să se amelioreze.

Se estimează că ocuparea forței de muncă din
UE va crește cu 1,2 % anul acesta, deși această rată
anuală de creștere este stimulată de dinamica
puternică din a doua jumătate a anului trecut.

Se anticipează că refugiații de război ucraineni
din Uniune vor intra pe piețele muncii doar treptat, cu
efecte tangibile vizibile abia în 2023.

Ratele șomajului ar urma să scadă, conform
previziunilor, până la 6,7 % în acest an și 6,5 % în
2023 în UE, în timp ce în zona euro ele ar urma să
atingă 7,3 % în 2022 și 7,0 % în 2023.

Totuși, în pofida costurilor măsurilor de
atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie și
ale măsurilor de sprijinire a refugiaților ucraineni, se
preconizează că deficitul public agregat din UE va
continua să scadă în 2022 și 2023, datorită retragerii a
măsurilor temporare de sprijin legate de COVID-19.

De la 4,7 % din PIB în 2021, se preconizează că
deficitul UE va scădea la 3,6 % din PIB în 2022 și la
2, % în 2023 (3,7 % și 2,5 % în zona euro).

După ce a scăzut la 90 % în 2021 (97 % în zona
euro) față de vârful de 92 % din PIB în 2020 (aproape
100 % în zona euro), se preconizează că ponderea
agregată a datoriei în PIB la nivelul UE va scădea la
87 % în 2022 și la 85 % în 2023 (95 %, respectiv 93 %
în zona euro), rămânând peste nivelul anterior COVID.

Riscurile la adresa previziunilor privind
activitatea economică și inflația depind în mare
măsură de evoluția războiului și, în special, de
impactul acestuia asupra piețelor energiei.

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine,
previziunea de referință este însoțită de o analiză de
scenariu bazată pe modele, care simulează impactul
creșterii prețurilor la produsele energetice de bază,
precum și impactul unei întreruperi totale a
aprovizionării cu gaze din Rusia.

http://www.euractiv.ro)
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În acest din urmă scenariu, mai sever, ratele de creștere a PIB-ului s-ar situa sub nivelul de referință prevăzut
cu aproximativ 2,5 puncte procentuale în 2022, respectiv 1 punct procentual în 2023, în timp ce inflația ar crește cu 3
puncte procentuale în 2022 și cu peste 1 punct procentual în 2023, peste proiecția de bază.

Pe lângă aceste perturbări potențiale ale aprovizionării cu energie, problemele mai grave decât se preconizase
din lanțurile de aprovizionare, precum și creșterile suplimentare ale prețurilor materiilor prime non-energetice, în
special ale alimentelor, ar putea conduce la o intensificare a presiunilor în jos asupra creșterii economice și a
presiunilor în sus asupra prețurilor.

Efectele secundare mai mari decât se preconizase provocate de un șoc inflaționist importat ar putea amplifica
forțele stagflaționiste.

Presiunile inflaționiste puternice sunt însoțite și de riscuri sporite la adresa condițiilor de finanțare.
Dincolo de aceste riscuri imediate, invadarea Ucrainei de către Rusia duce la o „decuplare” economică a Uniunii

de Rusia, cu consecințe dificil de înțeles pe deplin în momentul de față.
(Sursa: www.euractiv.ro)

Sprijinirea unei redresări verzi și
durabile

Pachetul de primăvară din cadrul
semestrului 2022 european pregătit de Comisie le
oferă statelor sprijin și orientări la doi ani de la primul
impact al pandemiei și în contextul invaziei actuale.

Potrivit previziunilor economice din
primăvara anului 2022, economia UE va continua să
crească în 2022 și în 2023.

Cu toate acestea, deși economia UE dă în
continuare dovadă de reziliență, războiul a creat un
nou context, exacerbând dificultățile preexistente care
frânau creșterea și care, așa cum ne-am fi așteptat
înainte, ar fi urmat să se atenueze.

Acest context creează, totodată, provocări
suplimentare pentru economiile UE în ceea ce privește
securitatea aprovizionării cu energie și dependența de
combustibilii fosili din Rusia.

Argumentele în favoarea reducerii dependenței
de combustibilii fosili din Rusia sunt foarte clare.

Prin REPowerEU se propune să se reducă rapid
dependența de combustibilii fosili din Rusia,
accelerând tranziția către o energie curată și unindu-se
forțele pentru a crea un sistem energetic mai rezilient
și o veritabilă uniune energetică.

Semestrul european și Mecanismul de
redresare și reziliență (MRR) – care se află în centrul
NextGenerationEU – reprezintă cadre solide care
permit coordonarea eficace a politicilor și abordarea
provocărilor actuale.

Mecanismul de redresare și reziliență va
continua să impulsioneze programele de reformă și de
investiții ale statelor membre pentru anii următori.

Acesta este principalul instrument de
accelerare a dublei tranziții – verzi și digitale – și de
consolidare a rezilienței statelor membre, inclusiv prin
punerea în aplicare a unor măsuri naționale și
transfrontaliere conforme REPowerEU.

Recomandările specifice fiecărei țări adoptate
în cadrul semestrului european le oferă statelor
orientări care să le ajute să răspundă adecvat noilor
provocări, cât și celor persistente, pentru a îndeplini
principalele obiective strategice comune.

Sunt prezentate inclusiv recomandări pentru
reducerea dependenței de combustibilii fosili prin
reforme și investiții, în conformitate cu prioritățile
REPowerEU și cu Pactul verde european.

Activarea, în martie 2020, a clauzei
derogatorii generale a Pactului de stabilitate și de
creștere le-a permis statelor să reacționeze rapid și să
adopte măsuri de urgență pentru a atenua impactul
economic și social al pandemiei.

Acțiunile coordonate în materie de politici au
atenuat șocul economic și au deschis calea către o
redresare solidă în 2021.

Politicile de atenuare a impactului creșterii
prețurilor la energie și de sprijinire a persoanelor care
fug de agresiunea militară vor contribui la o orientare
bugetară expansionistă în 2022 pentru UE.

Date fiind natura specifică a șocului
macroeconomic generat de invadarea Ucrainei și
implicațiile sale pe termen lung pentru nevoile UE în
materie de securitate energetică, politica bugetară în
2023 trebuie să fie concepută cu mare atenție.

Politica bugetară ar trebui să sporească
investițiile publice pentru tranziția verde și digitală și
pentru securitatea energetică.

Punerea în aplicare integrală și la timp a
planurilor de redresare și reziliență este esențială
pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de investiții.

Politica bugetară ar trebui să fie prudentă în
2023, controlând creșterea cheltuielilor primare
curente finanțate la nivel național și permițând
stabilizatorilor automați să funcționeze și prevăzând
măsuri temporare și specifice pentru a atenua
impactul crizei energetice și pentru a oferi asistență
umanitară persoanelor care fug din calea invaziei.

În plus, planurile bugetare ale statelor pentru
anul viitor ar trebui să se bazeze pe traiectorii de
ajustare prudente pe termen mediu, reflectând
provocările legate de sustenabilitatea finanțelor
publice, asociate cu o pondere ridicată a datorie în PIB,
care a crescut și mai mult din cauza pandemiei.

Iar politica bugetară trebuie să fie pregătită să
ajusteze cheltuielile curente funcție de situație.

Comisia consideră că sunt îndeplinite condițiile
pentru menținerea clauzei derogatorii generale a
Pactului de stabilitate și de creștere în 2023 și pentru
dezactivarea ei începând cu 2024.

Incertitudinea sporită și riscurile mari de
evoluție negativă a perspectivelor economice în
contextul războiului, creșterile fără precedent ale
prețurilor la energie și perturbările care continuă să
afecteze lanțurile de aprovizionare justifică
prelungirea clauzei derogatorii generale pe tot
parcursul anului 2023.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3131
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Activarea clauzei derogatorii generale în 2023
va oferi posibilitatea ca politica bugetară națională să
reacționeze prompt când este necesar, asigurând o
tranziție lină de la sprijinul economic general din
perioada pandemiei către concentrarea din ce în ce
mai mult pe măsuri temporare și specifice și pe
prudența bugetară necesară pentru a asigura
sustenabilitatea pe termen mediu.

Comisia va prezenta orientări cu privire la
posibilele modificări ale cadrului de guvernanță
economică în timp util pentru 2023.

Comisia a adoptat și un raport în temeiul art.
126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE) pentru 18 state membre
(Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Spania,
Franța, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Estonia,
Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia și Finlanda).

Scopul acestui raport este de a evalua
respectarea de către statele membre a criteriilor
privind deficitul și datoria prevăzute în tratat.

În cazul Lituaniei, Estoniei și Poloniei, raportul
a fost elaborat ca urmare a unui deficit planificat în
2022 care depășea valoarea de referință de 3 % din
PIB prevăzută în tratat, în timp ce celelalte state
membre au înregistrat în 2021 un deficit public de
peste 3 % din PIB.

Pandemia continuă să aibă un impact
macroeconomic și bugetar extraordinar care,
împreună cu situația geopolitică actuală, creează un
nivel excepțional de incertitudine, inclusiv în ceea ce
privește elaborarea unei traiectorii detaliate pentru
politica bugetară.

Prin urmare, Comisia nu propune deschiderea
unor noi proceduri de deficit excesiv, urmând să
reevalueze situația bugetară în toamna anului 2022.

În primăvara anului 2023, Comisia va evalua
relevanța propunerii de a deschide proceduri de
deficit excesiv pe baza datelor privind rezultatele din
2022, ținând seama în special de respectarea
recomandărilor bugetare specifice fiecărei țări.

Potrivit evaluării Comisiei, se înregistrează
dezechilibre macroeconomice în cele 12 state
membre selectate pentru bilanțuri aprofundate în
Raportul privind mecanismul de alertă 2022.

Irlanda și Croația nu se mai confruntă cu
dezechilibre, căci ponderea datoriei a scăzut
semnificativ de-a lungul anilor și se înscrie în
continuare pe o traiectorie descendentă puternică.

Șapte state membre (Germania, Spania, Franța,
Țările de Jos, Portugalia, România și Suedia) continuă
să se confrunte cu dezechilibre, iar 3 state membre
(Grecia, Italia și Cipru) continuă să se confrunte cu
dezechilibre excesive.

În general, vulnerabilitățile sunt în scădere și se
situează sub nivelurile anterioare pandemiei în diferite
state, ceea ce justifică o revizuire a clasificării
dezechilibrelor în două cazuri în care s-au înregistrat
progrese semnificative în materie de politici.

La 19 mai, Comisia a adoptat avize cu privire la
proiectele de planuri bugetare pentru 2022 ale
Germaniei și Portugaliei (...).

Comisia a adoptat și rapoarte privind
supravegherea ulterioară aplicării programului pentru
Irlanda, Spania, Cipru și Portugalia, constatând că

capacitățile de rambursare ale fiecărui stat membru
vizat rămân solide.

Comisia propune și orientări – sub forma unei
decizii a Consiliului – în ceea ce privește politicile de
ocupare a forței de muncă ale statelor în 2022,
stabilind priorități comune pentru politicile naționale
sociale și de ocupare a forței de muncă, pentru a le face
mai echitabile și mai favorabile incluziunii.

Reformele și investițiile continue ale statelor
vor fi esențiale pentru a sprijini crearea de locuri de
muncă de înaltă calitate, dezvoltarea competențelor și
tranziția lină pe piața forței de muncă, precum și
pentru a aborda deficitul de forță de muncă și
neconcordanța de competențe care persistă în UE.

Orientările oferă îndrumări cu privire la
modalitățile de continuare a modernizării instituțiilor
de pe piața forței de muncă, a educației și a formării,
precum și a sistemelor de protecție socială și de
sănătate, astfel încât acestea să devină mai echitabile și
mai favorabile incluziunii.

În acest an, Comisia propune actualizarea
orientărilor privind politicile de ocupare a forței de
muncă ale statelor, punând accentul puternic pe
mediul post-COVID-19, pe asigurarea unei tranziții
verzi și digitale echitabile din punct de vedere social,
precum și pe reflectarea inițiativelor politice recente,
inclusiv a celor lansate ca răspuns la invadarea
Ucrainei, precum măsurile menite să faciliteze accesul
la piața forței de muncă al refugiaților.

Comisia își menține angajamentul de a integra
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU în
semestrul european.

Ciclul din 2022 al semestrului european oferă
rapoarte actualizate și coerente cu privire la
progresele înregistrate în direcția realizării ODD în
toate statele membre.

În mod specific, rapoartele de țară prezintă
succint progresele înregistrate de fiecare stat membru
în ceea ce privește punerea în aplicare a ODD și includ
o anexă detaliată, bazată pe monitorizarea Eurostat.

Rapoartele de țară fac trimitere și la planurile
de redresare și reziliență ale celor 24 de state membre
care au fost adoptate de Consiliu.

Sprijinul acordat în cadrul MRR stă la baza unui
număr semnificativ de reforme și investiții care se
preconizează că vor ajuta statele membre să realizeze
progrese suplimentare în direcția îndeplinirii ODD.

Totodată, Eurostat a publicat și „Raportul de
monitorizare privind progresele înregistrate în direcția
îndeplinirii ODD în contextul UE”.

În ultimii 5 ani pentru care sunt disponibile
date, UE a înregistrat progrese în direcția îndeplinirii
majorității ODD, mai ales în direcția promovării păcii și
a securității personale pe teritoriul UE și a
îmbunătățirii accesului la justiție și a încrederii în
instituții (ODD 16), urmate de obiectivul de reducere a
sărăciei și a excluziunii sociale (ODD 1) și de cel
privind economia și piața forței de muncă (ODD 8).

În general, vor fi necesare eforturi suplimentare
pentru îndeplinirea obiectivelor, în special în domeniul
mediului, ce vizează apa curată și salubritatea (ODD 6)
și viața terestră (ODD 15).

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalances-procedure/depth-reviews_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalances-procedure/depth-reviews_ro
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Noi priorități și un noumodel de
guvernanță

Este prima dată când Comisia prezintă un astfel
de raport, în urma Strategiei privind spațiul Schengen
adoptată în 2021, raport ce se înscrie în inițiativa
Comisiei de a consolida guvernanța Schengen prin
intermediul unui exercițiu anual de raportare care
prezintă situația spațiului, identifică prioritățile pentru
anul următor și monitorizează progresele înregistrate
la sfârșitul unui anumit an.

Raportul privind starea spațiului Schengen va
constitui baza pentru discuțiile dintre deputații
Parlamentului European și miniștrii afacerilor interne
care vor avea loc cu ocazia Forumului Schengen și a
viitorului Consiliu Schengen.

Raportul privind starea spațiului Schengen
pentru 2022 reprezintă punctul de plecare pentru
noul ciclu anual Schengen, care prevede un „bilanț de
sănătate” periodic, care să permită identificarea
timpurie a problemelor, astfel încât să se asigure
responsabilitatea comună și să se promoveze
adoptarea unor măsuri adecvate.

Acest proces se înscrie în noua guvernanță
Schengen care consolidează participarea tuturor
actorilor implicați în monitorizarea funcționării
spațiului și în luarea măsurilor subsecvente.

Raportul stabilește o listă de acțiuni prioritare
pentru perioada 2022-2023 care urmează să fie
abordate atât la nivel național, cât și la nivel european,
precum punerea în aplicare a noii arhitecturi
informatice și a noului cadru de interoperabilitate
pentru gestionarea frontierelor, valorificarea deplină a
instrumentelor de cooperare transfrontalieră,
asigurarea efectuării de verificări sistematice la
frontierele externe în cazul tuturor călătorilor,
asigurarea faptului că Frontex își atinge întregul
potențial al mandatului său, eliminarea tuturor
controalelor efectuate pe o perioadă îndelungată la
frontierele interne și adoptarea Codului frontierelor
Schengen revizuit.

Raportul reiterează și importanța finalizării
spațiului Schengen și invită Consiliul să adopte
deciziile care să permită Croației, precum și
României și Bulgariei să devină oficial parte a acestui
spațiu, având în vedere că au fost îndeplinite toate
criteriile, lucru valabil și în cazul Ciprului.

Raportul prezintă și prioritățile ce rezultă în
urma evaluărilor Schengen, care abordează aspecte
legate de gestionarea frontierelor externe, cooperarea
polițienească, returnarea, Sistemul de Informații,
politicile în domeniul vizelor și protecția datelor.

Deși evaluările Schengen din ultimii ani au
arătat că statele membre pun în aplicare în mod
adecvat normele Schengen, există unele domenii în
care se pot aduce îmbunătățiri.

Rezultă, așadar, că mecanismul de evaluare este
eficace și duce la consolidarea continuă a spațiului
Schengen.

Sunt necesare eforturi suplimentare, în special
în domeniul returnării și al Sistemului de Informații
Schengen.

Într-adevăr, într-un spațiu fără controale la
frontierele interne, cooperarea polițienească solidă
între state, alături de punerea în aplicare eficace a
sistemelor informatice la scară largă, în special a
Sistemului de Informații Schengen, precum și
politicile eficace în materie de returnare și de vize
sunt indispensabile.

În paralel cu Raportul, Comisia consultă și
instituțiile cu privire la viitoarea politică strategică
multianuală pentru gestionarea europeană
integrată a frontierelor și prezintă un raport privind
punerea în aplicare a obligației statelor de a efectua
verificări sistematice la frontierele externe ale UE.

Odată cu documentul de politică prezentat,
Comisia inițiază și procesul de consultare privind
viitorul gestionării integrate a frontierelor.

De asemenea, lansează ciclul de politici
strategice multianuale pentru gestionarea
europeană integrată a frontierelor, care va ghida
modul de operare al tuturor actorilor din cadrul
poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel
european în următorii cinci ani.

Ea stabilește și calea de urmat pentru a
reflecta asupra principalelor elemente ale gestionării
integrate a frontierelor.

Printre elemente se numără controlul la
frontiere, cătarea și salvarea, analiza riscurilor,
cooperarea între agenții, la nivelul UE și cea
internațională, returnarea, drepturile fundamentale,
cercetarea și inovarea și educația și formarea.

În final, se ajunge la o comunicare privind
instituirea politicii strategice multianuale pentru
gestionarea europeană integrată a frontierelor, ce
va fi adoptată până la sfârșitul anului 2022.

De asemenea, Comisia a publicat și raportul
privind punerea în aplicare a articolului 8 din
Codul frontierelor Schengen, conform căruia statele
membre au obligația de a efectua verificări sistematice
în bazele de date relevante cu privire la toate
persoanele care trec frontierele externe ale UE,
inclusiv persoanele care beneficiază de dreptul la
liberă circulație.

Scopul acestei măsuri este consolidarea
securității interne a UE ca urmare a constatării faptului
că printre luptătorii teroriști străini care se întorc în
UE se numără și cetățeni ai UE.

Raportul către Parlament și Consiliu analizează
aplicarea și impactul verificărilor.

Raportul concluzionează că aplicarea
verificărilor sistematice a colmatat o lacună
importantă în materie de reglementare, în pofida
provocărilor cu care s-au confruntat statele membre în
punerea în aplicare a acestor norme.

Comisia intenționează să abordeze aceste
provocări și să sprijine statele membre cu ocazia
viitoarei revizuiri a Manualului practic pentru polițiștii
de frontieră, care este utilizat de autoritățile
competente ale statelor membre atunci când
efectuează verificări la frontiere asupra persoanelor.

Cu ocazia viitorului Consiliu Schengen, miniștrii
vor aproba prioritățile de politică identificate în
Raportul privind starea spațiului Schengen.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

https://ec.europa.eu/home-affairs/schengen-package_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/european-integrated-border-management_en
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Programul Orizont 2021-2022
majorat

Comisia Europeană a adoptat modificarea
programului de lucru Orizont Europa pentru 2021-
2022, majorând bugetul cu 562 de milioane de euro.

Din această sumă suplimentară, 507,1 milioane
euro sunt dedicate celor 5 misiuni ale UE, lansate în
septembrie 2021, ce urmăresc atingerea unor
obiective ambițioase în materie de sănătate, climă și
mediu până în 2030.

Vor exista 17 noi cereri aferente misiunilor
„Cancer”, „Un pact al solului pentru Europa”,
„Adaptarea la schimbările climatice” și „Refacerea
oceanelor și a apelor noastre până în 2030”.

Este inclusă și o cerere comună care cuprinde
ultimele două misiuni, precum și acțiuni suplimentare
de sprijinire a tuturor celor cinci misiuni, inclusiv a
misiunii „Orașe”.

O altă modificarea include și acțiuni de
sprijinire a cercetătorilor activi anterior în Ucraina.

În cadrul noii scheme MSCA4Ukraine, care face
parte din acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA),
sunt alocate 25 de milioane euro pentru a le permite
cercetătorilor obligați să se deplaseze să își continue
activitatea în cadrul unor organizații-gazdă academice
sau neacademice din state membre ale UE sau din țări
asociate la programul Orizont Europa și pentru a-i
ajuta pe acești cercetători să se restabilească în
Ucraina atunci când va fi posibil, pentru a reconstrui
capacitatea de cercetare și inovare a țării.

Totodată, sute de oameni de știință ucraineni
vor putea beneficia de un buget majorat de 1 milion
euro acordat programului științific „Frontiere umane”
pentru inițiativa „Oameni de știință în ajutorul
oamenilor de știință”, în cadrul clusterului 1 „Sănătate”
al programului Orizont Europa.

De asemenea, a fost adăugată o dispoziție
generală prin care toți solicitanții sunt încurajați să
ofere oportunități, acolo unde este posibil,
cercetătorilor și inovatorilor din Ucraina.

În plus, modificarea precizează faptul că
entitățile juridice stabilite în Rusia, Belarus sau în
teritorii ale Ucrainei care nu sunt controlate de guvern
nu sunt eligibile să participe, în nicio calitate, la acțiuni
sprijinite de Orizont Europa, existând excepții de la caz
la caz, pentru motive justificate.

În plus, modificarea adaugă o serie de noi
acțiuni pentru potențialul de inovare al Europei.

În ceea ce privește ecosistemele europene de
inovare din cadrul Orizont Europa, WomenTechEU va
continua și va beneficia de o triplare a bugetului (10
milioane euro) pentru a sprijini peste 100 de startup-
uri conduse de femei în acest an și o nouă acțiune
privind crearea și stimularea investițiilor realizate de
investitori providențiali în UE (2 milioane euro).

Pentru clusterul 2 „Cultură, creativitate și
societate favorabilă incluziunii”, este vorba despre
sprijinirea creării de platforme și rețele colaborative
pentru industriile culturale și creative (6 milioane
euro), evaluarea impactului social al politicilor de
tranziție verde (3 milioane euro) și soluții inovatoare
pentru viitorul democrației (3 milioane euro), precum

și sprijinirea Observatorului inovării în sectorul public
(1,5 milioane euro).

Au mai fost adăugate și alte ajustări minore ale
programului de lucru, care corespund unei sume totale
de 3,2 milioane euro.

Așadar, repartiția bugetară pentru misiunile UE
în 2022 se prezintă astfel:

 Misiunea „Adaptarea la schimbările
climatice” va investi 126,2 milioane euro, care include
contribuția la o cerere de propuneri comună cu
Misiunea „Refacerea oceanelor și apelor noastre până în
2030”, cu scopul de a demonstra împreună reziliența
zonelor de coastă din regiunea arctică și din bazinul
Oceanului Atlantic.

În 2022, misiunea va sprijini dezvoltarea și
testarea de soluții care abordează domenii-cheie
afectate de schimbările climatice.

 Misiunea „Cancer” va investi 129,56 milioane
euro pentru a îmbunătăți și a extinde prevenirea
primară a cancerului, pentru a consolida capacitățile
de cercetare ale infrastructurilor integrate de
combatere a cancerului și pentru a crea studii clinice
pentru optimizarea tratamentelor acordate pacienților
cu forme de cancer refractar.

 Misiunea „Refacere a oceanelor și apelor
noastre” va utiliza un buget de 117,9 milioane euro, ce
include contribuția la o cerere de propuneri comună
cu misiunea „Adaptarea la schimbările climatice”,
pentru protejarea și refacerea ecosistemelor marine și
de apă dulce și a biodiversității, pentru prevenirea și
eliminarea poluării din oceane, mări și ape, pentru
crearea unei economii albastre sustenabile, neutre din
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și
circulare.

 Misiunea „Un pact al solului pentru Europa” va
utiliza un buget de 95 de milioane euro pentru a crea,
printre altele, o nouă bază de cunoștințe a misiunii,
pentru a investiga rolul biodiversității solului în
serviciile ecosistemice și pentru a identifica strategii
de decontaminare și reutilizare a terenurilor.

Acțiunile de sprijinire a misiunii „Orașe
inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului
asupra climei”, cu un buget de 119,37 milioane euro în
2022, au fost deja incluse în modificarea programului
de lucru adoptată în decembrie 2021.

În cadrul acestei modificări, bugetul pentru
platforma de punere în aplicare a misiunii a fost
majorat cu aproape 6,25 milioane euro pentru a oferi
sprijin suplimentar orașelor selectate.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

Buletin elaborat de:

Lia Ioana CRIȘAN

Consilier pentru Afaceri Europene,
Instituția Prefectului județul Timiș

(e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro)

http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
mailto:lia.crisan@prefecturatimis.ro
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300 miliarde euro pentru a elimina
importul de combustibilii fosili
Comisia Europeană a prezentat un plan în

valoare de 300 miliarde de euro pentru eliminarea
importurilor de energie din Rusia până în 2027,
recunoscând totuși că este nevoie pe termen scurt în
noi investiții în combustibili fosili.

Invazia din Ucraina a adus în atenție
dependența crescută a Europei de importurile de
petrol, gaze naturale și cărbune din Rusia, care își
finanțează cheltuielile și cu ajutorul celor 100 de
miliarde de euro virate anual de statele membre UE
pentru produsele energetice importate.

În contextul unei piețe energetice agitate, mai
ales după declanșarea invaziei, UE și-a anunțat intenția
de a elimina această dependență și de a accelera
tranziția la o economie mai verde, reducând astfel și
nevoia de combustibili fosili.

Combinat cu legislația deja anunțată în
domeniul protecției mediului și a emisiilor de noxe,
noul plan, denumit REPowerEU, va ajuta Europa să
economisească 100 de miliarde de euro în fiecare an
pe importurile de gaze, petrol și cărbune.

Războiul perturbă puternic piața mondială a
energiei, conflictul demonstrând dependența Europei
de combustibilii fosili importați și, mai ales,
vulnerabilitățile cauzate de această situație.

REPowerEU are trei elemente majore: economii
de energie, diversificarea furnizorilor de energie și
stimularea surselor regenerabile.

Printre altele, planul include noi propuneri
precum cea de a ridica obiectivul UE de energie
regenerabilă la 45 % până în 2030, față de ținta de
40 % prezentată anul trecut, și de a crește obiectivul
de eficiență energetică de la nivelul de 9 % propus în
iulie 2021, la 13%.

De asemenea, Comisia propune ca panourile
solare să fie obligatorii pentru noile clădiri publice din
2025 și pentru noile construcții rezidențiale din 2029.

Este mai urgent ca niciodată ca Europa să
devină stăpână pe propriul destin, să-și sporească
reziliența și suveranitatea și să continue să conducă
lumea în confruntarea cu criza climatică.

Conform planului, consumul de gaz importat va
fi redus cu 2/3 până la sfârșitul anului 2022, după care
va urma o reducere mai graduală și liniară a
dependenței, datorită timpului necesar pentru a
construi noi capacități de energie regenerabilă.

Implementarea rapidă și masivă a energiei
regenerabile, în special a energiei solare, se află în
centrul planului REPowerEU, conform propunerii CE.

Pentru a accelera implementarea, executivul UE
dorește să simplifice procedurile de autorizare, noile
proiecte eoliene și solare fiind declarate o chestiune de
„interes public superior”, cu zone „de acces” introduse
la nivel național în zonele cu risc scăzut de mediu.

Dar vor exista și costuri asociate cu acest lucru,
căci planul REPowerEU presupune o investiție
suplimentară de 210 miliarde de euro din bugetul UE
și veniturile realizate din piața de carbon până în 2027,
factura urmând să crească, până la sfârșitul deceniului,
la 300 de miliarde de euro în total.

Mai mult, decuplarea rapidă de energia rusă ar
putea „duce la o perioadă de prețuri mai mari și mai
volatile la energie, din cauza costului în creștere al
combustibililor fosili”.

Pentru a aborda acest lucru, Executivul
comunitar insistă asupra măsurilor care ar proteja
gospodăriile cele mai vulnerabile, inclusiv posibilitatea
ca țările UE să limiteze prețurile la gaze, sau să
impoziteze profiturile extraordinare realizate de
companiile de energie pe seama prețurilor.

UE va trebui, de asemenea, să își diversifice
aprovizionarea cu petrol și gaze, implementând noi
acorduri pe termen scurt, cum ar fi cele vizând
importuri de gaz lichefiat (GNL) din SUA, Canada și
alte surse, și crearea unei platforme comune de
cumpărare pentru țările care doresc să participe.

Planul include, de asemenea, finanțarea cu
aproximativ 10 miliarde de euro pentru legături lipsă
pentru gaz și GNL și până la 2 miliarde de euro pentru
infrastructura petrolieră în vederea opririi
transportului de petrol rusesc.

Dar importanța combustibililor fosili în plan a
fost criticată de ONG-urile de mediu.

Potrivit Greenpeace, planul va continua să
finanțeze conflictele, încălcările drepturilor omului și
distrugerea mediului, în timp ce oamenii din Europa
vor avea facturi mari la energie.

Aceste planuri vor alinia și mai mult buzunarele
unor giganți energetici precum Saudi Aramco și Shell,
care obțin profituri record în urma războiului, în timp
ce oamenii din Europa se luptă să plătească facturile.

Concentrarea Comisiei pe schimbarea unei
surse de combustibil murdar cu alta continuă să
finanțeze distrugerea mediului și încălcările
drepturilor omului și va duce la utilizarea gazelor
fosile timp de decenii.

Cu toate acestea, Agenția Internațională pentru
Energie Regenerabilă a aplaudat planul, numindu-l o
„mișcare îndrăzneață de a stimula tranziția energetică
și de a atrage investiții pentru o schimbare mai rapidă
spre energie verde”.

(Sursa: www.euractiv.ro)



BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 9

REPowerEU - un plan pentru
accelerarea tranziției verzi
Există două argumente principale în favoarea

transformării sistemului energetic european -necesitatea
eliminării dependenței UE de combustibilii fosili,
utilizați ca armă economică și politică, pentru care se
plătesc anual 100 de miliarde euro, și necesitatea
gestionării crizei climatice.

Măsurile incluse în planul REPowerEU pot permite
realizarea acestui obiectiv, prin realizarea de economii
de energie, prin diversificarea aprovizionării cu
energie și prin dezvoltarea accelerată a energiei din
surse regenerabile care ar urma să înlocuiască
combustibilii fosili în locuințe, în industrie și pentru
generarea de energie electrică.

Transformarea verde va consolida creșterea
economică, securitatea și acțiunile climatice în
beneficiul Europei și al partenerilor.

MRR este un instrument al Planului REPowerEU și
de aceea Comisia propune să aducă modificări
punctuale Regulamentului de instituire a MRR, astfel
încât, pe lângă numeroasele reforme și investiții relevante
incluse, să fie și capitole consacrate REPowerEU.

Economiile de energie reprezintă modalitatea
cea mai rapidă și mai ieftină de a gestiona criza energetică
actuală și de a reduce facturile la energie.

Comisia propune consolidarea măsurilor de
eficiență energetică pe termen lung, inclusiv prinmărirea
de la 9 % la 13 % a obiectivului obligatoriu în materie
de eficiență energetică stabilit în pachetul legislativ
„Pregătiți pentru 55” referitor la obiectivele Pactului
verde european.

Economiile de energie vor permite ca statele
membre să fie pregătite pentru provocările cu care e
posibil să se confrunte UE iarna viitoare.

Prin urmare, Comisia a publicat și o „Comunicare
a UE privind economiile de energie”, care prezintă în
detaliu schimbările comportamentale pe termen scurt
care ar putea reduce cu 5 % cererea de gaze și petrol
și încurajează statele membre să lanseze campanii de
comunicare pe acest subiect destinate gospodăriilor și
întreprinderilor.

Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să
recurgă la măsuri fiscale pentru a încuraja economiile
de energie, de exemplu prin aplicarea de cote reduse de
TVA pentru sistemele de încălzire, lucrările de izolare a
clădirilor și aparatele și produsele eficiente din punct de
vedere energetic.

Comisia prevede și măsuri de contingență în
cazul unei întreruperi grave a aprovizionării cu energie și
va formula orientări privind criteriile pe baza cărora
trebuie stabilite prioritățile pentru clienți, urmând să
acționeze ca facilitator în vederea elaborării unui plan
coordonat la nivelul UE de reducere a cererii.

UE colaborează deja de câteva luni cu partenerii
internaționali în vederea diversificării aprovizionării și
a obținut un nivel record al importurilor de GNL și
livrarea unui volummai mare de gaze prin gazoducte.

Platforma energetică a UE recent creată,
sprijinită de grupuri operative regionale, va permite
realizarea de achiziții comune pe bază voluntară de gaze,
GNL și hidrogen prin centralizarea cererii, optimizarea
utilizării infrastructurii și coordonarea activităților de
comunicare cu furnizorii.

În etapa următoare, propunându-și același nivel
de ambiție ca și în cazul programului comun de

achiziționare de vaccinuri, Comisia va avea în vedere
dezvoltarea unui „mecanism comun de achiziții” prin
care vor fi negociate și încheiate contractele de achiziție
de gaze în numele statelor participante.

De asemenea, Comisia va avea în vedere măsuri
legislative care vor prevedea obligația statelor de a-și
diversifica aprovizionarea cu gaze, platforma permițând
achiziționarea în comun de hidrogen.

Strategia externă a UE în domeniul energiei va
facilita diversificarea energetică și stabilirea
parteneriatelor pe termen lung cu furnizorii și a relațiilor
de cooperare pe hidrogen sau alte tehnologii verzi.

Conform strategiei Global Gateway, strategia
externă în domeniul energiei recunoaște caracterul
prioritar al angajamentului UE în favoarea tranziției
energetice verzi și juste la nivel mondial, susținând
creșterea economiilor de energie și a eficienței energetice
pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, stimulând
dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a
hidrogenului și intensificând diplomația energetică.

Se prevăd și coridoare majore pentru hidrogen în
Marea Mediterană și Marea Nordului.

În fața agresiunii, UE va sprijini Ucraina,
Moldova, Balcanii de Vest și țările din Parteneriatul
estic, precum și partenerii cei mai vulnerabili.

Se va continua colaborarea cu Ucraina pentru a
asigura securitatea aprovizionării cu energie și
funcționarea sectorului energetic, asigurând schimburile
viitoare de energie electrică și de hidrogen și
reconstruind sistemul energetic prin REPowerUkraine.

Extinderea și accelerarea masivă a utilizării
energiei din surse regenerabile pentru producția de
energie electrică, în industrie, în sectorul clădirilor și al
transporturilor va permite dobândirea cât mai grabnică a
independenței, impulsionarea tranziției verzi și reducerea
în timp a prețurilor.

Comisia propune majorarea de la 40 % la 45 %
a obiectivului principal pentru 2030 referitor la
ponderea energiei din surse regenerabile, prevăzut în
pachetul „Pregătiți pentru 55”.

Acest obiectiv general mai ambițios va crea
condiții favorabile pentru lansarea și a altor inițiative:

 O strategie a UE în domeniul energiei solare
care va urmări dublarea capacității fotovoltaice până
în 2025 și instalarea a 600 GW până în 2030

 O inițiativă privind acoperișurile solare,
care va include, pentru clădirile publice și comerciale noi
și pentru clădirile rezidențiale noi, obligația legală
progresiv de a instala panouri solare

 Dublarea ritmului de instalare a pompelor
de căldură și măsuri de integrare a energiei geotermale
și solare termice în sistemele de termoficare centralizate
și urbane modernizate

O recomandare a Comisiei care să abordeze
problema procesului lent și complex de autorizare a
proiectelor majore în domeniul energiei din surse
regenerabile și o modificare punctuală a Directivei
privind energia din surse regenerabile care să
recunoască energia din surse regenerabile drept un
interes public major.

 Statele membre ar trebui să instituite zone
prioritare specifice pentru energia din surse
regenerabile și să prevadă procese de autorizare
simplificate și mai scurte în zonele cu riscuri de mediu
mai scăzute.

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-save-energy-com2022240_ro
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-save-energy-com2022240_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2387
https://energy.ec.europa.eu/joint-communication-eu-external-energy-engagement-join202223_ro
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-solar-strategy-com2022149_ro
https://energy.ec.europa.eu/recommendation-speeding-permit-granting-and-ppas-com20223219_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-amend-directive-res-promotion-and-epbd-com2022222_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-amend-directive-res-promotion-and-epbd-com2022222_en
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Pentru a contribui la identificarea rapidă a unor
astfel de zone prioritare, Comisia pune la dispoziție seturi
de date privind zonele sensibile din punctul de vedere al
mediului în cadrul instrumentului său digital de
cartografiere pentru datele geografice legate de energie,
industrie și infrastructură.

 Stabilirea obiectivului pentru 2030 de a
produce 10 milioane de tone de hidrogen din surse
regenerabile în interiorul UE și 10 milioane de tone
provenit din importuri pentru a înlocui gazele naturale,
cărbunele și petrolul în industriile greu de decarbonizat și
în sectoarele transporturilor

Pentru a accelera dezvoltarea pieței hidrogenului,
colegiuitorii trebuie să convină niște obiective secundare
ambițioase în unele sectoare.

Comisia publică și două acte delegate privind
definirea și producerea hidrogenului din surse
regenerabile pentru a se asigura că producția creează
premisele pentru o decarbonizare netă.

Pentru a accelera dezvoltarea proiectelor bazate
pe hidrogen, o sumă suplimentară de 200 de milioane
euro va fi rezervată pentru cercetare, iar Comisia se
angajează să finalizeze evaluarea primelor proiecte
importante de interes european comun.

 Un Plan de acțiune privind biometanul
descrie mai multe instrumente, inclusiv o nouă alianță
industrială privind biometanul și stimulente financiare,
menite să mărească producția de biometan până la 35 de
miliarde de metri cubi până în 2030, inclusiv în cadrul
politicii agricole comune.

Înlocuirea cărbunelui, a petrolului și a gazelor
naturale în procesele industriale va reduce emisiile de
gaze cu efect de seră și va consolida securitatea și
competitivitatea.

Economiile de energie, eficiența energetică,
înlocuirea combustibililor fosili, electrificarea și utilizarea
hidrogenului din surse regenerabile, a biogazului și a
biometanului de către industrie ar putea permite
economisirea a până la 35 de miliarde de metri cubi
de gaze naturale până în 2030, în plus față de
economiile prevăzute în propunerile din pachetul
legislativ „Pregătiți pentru 55”.

Comisia va încheia contracte pe diferență în
materie de carbon pentru a sprijini utilizarea
hidrogenului verde de către industrie și va acorda o
finanțare specifică pentru REPowerEU în cadrul Fondului
pentru inovare, utilizând veniturile obținute din
comercializarea certificatelor de emisii pentru a
sprijini în continuare eliminarea dependenței de
combustibilii fosili din Rusia.

Comisia furnizeazăă și orientări cu privire la
energia din surse regenerabile și contractele de
achiziții de energie electrică și va oferi Băncii Europene
de Investiții o facilitate de consultanță tehnică.

Pentru a-și menține și a-și recâștiga poziția de
lider tehnologic și industrial în domenii precum energia
solară și hidrogenul și pentru a veni în sprijinul
lucrătorilor, Comisia propune instituirea unei Alianțe UE
pentru industria solară și a unui parteneriat la scară largă
în materie de competențe.

Comisia își va intensifica și activitatea în ceea ce
privește aprovizionarea cu materii prime critice și va
elabora o propunere legislativă în acest sens.

Pentru a spori economiile de energie și
eficiența energetică în sectorul transporturilor și
pentru a accelera tranziția către vehiculele cu emisii zero,
Comisia va prezenta un pachet privind înverzirea
transportului de marfă, vizând sporirea semnificativă a

eficienței energetice în acest sector și va avea în vedere o
inițiativă legislativă prin care să se mărească ponderea
vehiculelor cu emisii zero în parcurile de automobile ale
instituțiilor publice și ale societăților private, dincolo de o
anumită mărime.

Comunicarea UE privind economiile de energie
include și numeroase recomandări destinate orașelor,
regiunilor și autorităților naționale, care pot contribui la
înlocuirea combustibililor fosili în transporturi.

Atingerea obiectivelor planului REPowerEU
necesită investiții suplimentare de 210 miliarde euro
până în 2027, un acont pentru a asigura independența și
securitatea.

Reducerea importurilor de combustibili fosili
poate genera economii de aproape 100 de miliarde
euro pe an, care trebuie realizate de sectorul privat și
public, la nivel național, transfrontalier și la nivelul UE.

Pentru a sprijini punerea în aplicare a planului
REPowerEU, sunt deja disponibile - în cadrul MRR 225
demiliarde EUR sub formă de împrumuturi.

Comisia a adoptat acte legislative și orientări
pentru statele membre cu privire la cum să modifice și să
completeze PRR reziliență în contextul REPowerEU.

În plus, Comisia propune majorarea pachetului
financiar al MRR cu 20 de miliarde Euro sub formă de
granturi provenite din vânzarea certificatelor de
emisii în cadrul sistemului EU ETS, certificate care sunt
deținute în rezerva pentru stabilitatea pieței și care
urmează să fie scoase la licitație fără perturba piața.

Sistemul de comercializare a certificatelor de
emisii nu numai că reduce emisiile și utilizarea
combustibililor fosili, ci pune la dispoziție și fondurile
necesare pentru obținerea independenței energetice.

În cadrul actualului CFM, politica de coeziune va
sprijini deja proiectele de decarbonizare și de tranziție
verde cu 100 de miliarde EUR prin investiții în energia
din surse regenerabile, în hidrogen și în infrastructură.

O sumă suplimentară, de 26,9 miliarde euro din
fondurile de coeziune, ar putea fi pusă la dispoziție prin
transferuri voluntare către MRR, iar alte 7,5 miliarde
EUR din politica agricolă comună sunt puse la
dispoziție prin transferuri voluntare către Mecanismul de
redresare și reziliență.

Comisia va dubla în toamnă finanțarea disponibilă
pentru cererea de propuneri la scară largă din 2022 ce va
fi lansată în cadrul Fondului pentru inovare, până la
aproximativ 3 miliarde Euro.

Rețelele transeuropene de energie (TEN-E) au
contribuit la crearea în UE a unei infrastructuri de gaze
reziliente și interconectate.

Este necesară o infrastructură de gaze
suplimentară limitată, care ar necesita investiții
estimate la 10 miliarde Euro, pentru a completa lista
existentă a proiectelor de interes comun (PIC) și a
contrabalansa integral pierderea viitoare a
importurilor de gaze.

Accelerarea implementării proiectelor de interes
comun în domeniul energiei electrice va fi esențială
pentru adaptarea rețelei electrice la nevoile viitoare.

Mecanismul pentru interconectarea Europei va
susține acest demers, iar Comisia lansează o nouă cerere
de propuneri, cu un buget de 800 de milioane Euro, o
altă cerere urmând să fie lansată la începutul anului 2023.

Reamintim faptul că, deja, Comisia a propus un
prim proiect pentru un plan, prin ca Europa să devină
independentă de combustibilii fosili înainte de 2030.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/energy-and-industry-geography-lab_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/energy-and-industry-geography-lab_en
https://energy.ec.europa.eu/implementing-repowereu-plan-swd_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1511
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De la Europa cu geografie variabilă la
Comunitatea Politică Europeană

Vorbind despre necesitatea creării - din cauza
crizei ucrainene - a unei „Comunități politice
europene”, președintele Franței a readus în prim-plan
ideea unei Europe cu „geografie variabilă”, un
termen din aerodinamică, la care au recurs pentru
prima dată creștin-democrații germani, în 1994,
pentru a descrie ceea ce alții au numit mai târziu
Europa „cu mai multe viteze” sau a „cercurilor
concentrice” sau a „nucleului dur” sau a
„colaborărilor consolidate” sau ”à la carte”, etc.

Momentul ales pentru a readuce în actualitate
această idee nu este întâmplător, el venind într-o
perioadă în care Europa, pe de o parte, este îngrijorată
de viitorul său, iar pe de altă parte, își caută rolul în
criza ucraineană, care, în ochii Franței, se află în mod
greșit sub gestionare „anglo-saxonă”.

O gestionare care, se pare, nu este prea
deranjată de escaladarea războiului, ceea ce nu este
valabil și pentru Europa continentală.

În esență, ce se propune este ca Europa să fie de
principiu transformată într-o uniune în care nu toate
țările vor avea aceleași drepturi și nici, desigur,
aceleași obligații.

În aceste condiții, UE ar putea să integreze
rapid Ucraina în regiunea sa mai largă – care se va
numi „Comunitatea Politică Europeană” – oferindu-
i-se astfel ceva palpabil.

Principalele caracteristici ale acestei propuneri
au fost detaliate, în ultimele zile, de liderul
principalului partid de stânga din Italia, aflat la
guvernare, aflat pe aceeași lungime de undă cu
președintele francez, susținând astfel o mai veche idee
germană, fapt ce este deosebit de semnificativ (având
în vedere că, în trecut, primele țări care au respins
astfel de discuții au fost Franța și Italia).

Astfel, pentru a exista un răspuns european
convingător la criza ucraineană, trebuie creată rapid o
nouă construcție europeană, cu caracter federal, care
să aibă ca nucleu țările - membre ale zonei euro și ale
Spațiului Schengen, în timp ce cercul mai larg va
cuprinde 36 de țări.

Acesta va fi compus din cele 27 de state
membre UE, dar și din 9 țări potențial candidate -
Ucraina, Georgia, Moldova, Kosovo, Serbia, Albania,
Macedonia de Nord, Bosnia și Muntenegru.

Instituționalizarea acestei cooperări federale
are două aspecte pozitive.

În primul rând, este o propunere credibilă a
unei perspective europene pentru Ucraina și, în al
doilea rând, creează un cadru de securitate, care
permite amânarea discuției privind aderarea acesteia
la NATO.

Punctul comun al celor 27 + 9 va fi concepția
comună asupra a ceea ce reprezintă statul de drept și
democrația, precum și integrarea treptată a țărilor
candidate în piața internă comună a UE.

Toate acestea pot fi implementate acum și
ratificate ulterior, printr-o revizuire a Tratatului, iar
între timp s-ar putea stabili ca, după summit-ul celor
„27”, să urmeze reuniuni informale ale celor „36”.

Se dorește și instituirea unor summituri ale
zonei euro și desființarea principiului unanimității în
procesele decizionale cu privire la „politicile publice”
ale Europei, precum și în domenii precum schimbările
climatice, dezvoltarea economică, ocuparea forței de
muncă și securitatea socială.

De altfel, acesta vrea ca în luna iunie să fie
demarate procedurile atât pentru realizarea
Comunității Politice Europene, dar și pentru limitarea
posibilității utilizării dreptului de veto.

Și, desigur, așa cum se întâmplă de obicei cu
inovațiile din UE, primele obiecții au fost imediat
exprimate, 13 state membre (Bulgaria, Croația,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Cehia, România, Slovenia, Suedia) publicând
un text prin care își exprimă, fiecare din propriile lor
motive, obiecțiile față de orice încercare de revizuire a
Tratatului European.

„Avem o Europă care funcționează”, au scris
aceste țări, dând exemplu măsurile anti-pandemie.


România s-a asociat astfel unui demers scris –

de tipul non paper, care prezintă elemente de
poziționare de principiu – privind rezultatele
Conferinței privind Viitorul Europei (CoFE) și
perspectivele de evoluție și acțiune la nivelul UE.

România, alături de alte state membre,
consideră că prioritatea, la acest moment, trebuie să
fie acordată aspectelor concrete care preocupă
cetățeanul european, așa cum au reieșit din dezbaterile
CoFE, cu accent pe relansarea economică post-criză,
crearea de locuri de muncă, un proces echitabil de
tranziție climatică, sisteme performante de sănătate,
acțiunea energică a UE în vecinătate, mai ales în
contextul evoluțiilor actuale și impactului negativ
generate de războiul.

România susține și că progrese importante pot
fi realizate și în cadrul actual al Tratatelor UE și, așa
cum a reieșit din dezbaterile CoFE, cetățenii sunt
preocupați prioritar de aspectele menționate.

MAE nu exclude însă nici o opțiune, pentru a
veni în întâmpinarea ideilor și preocupărilor
cetățenilor, dar amintește că modificarea Tratatelor UE
este un exercițiu "deosebit de complex, laborios și de
lungă durată, care presupune un efort concentrat al
instituțiilor europene și al statelor membre, ceea ce ar
putea afecta capacitatea UE de a da un răspuns rapid și
eficient la preocupările prioritare pentru cetățenii
europeni".

România consideră util un proces de reformă
care să dea prioritate "preocupărilor și așteptărilor
presante" ale cetățenilor europeni.

"Propunerile care nu sunt analizate suficient,
implică riscul de a abate energia și voința politică de la
identificarea unor soluții concrete pentru preocupările
la care cetățenii europeni așteaptă răspunsuri
imediate și de la provocările geopolitice urgente cu
care se confruntă Europa în prezent.

Prin urmare, nu este vorba de a exclude
reforme de tip instituțional, ci de a evita grăbirea unor
astfel de procese și declanșarea lor fără o analiză
necesară și aprofundată.

(Sursa: https://www.rador.ro/)
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6 milioane conexiuni la internet fix
Numărul de conexiuni la internet fix a depășit, în

2021, 6 milioane, ceea ce înseamnă că ¾ dintre
gospodării beneficiau de internet fix la finalul anului,
arată un raport ANCOM.

Acesta precizează că din cele 410.000 conexiuni
noi în 2021, activarea a 250.000 conexiuni în rural a dus
penetrarea la 64 % din gospodării, față de 81% în urban.

Indicatorii statistici ce caracterizează evoluția
pieței de comunicații electronice în anul 2021 evidențiază
o creștere de 32 % a traficului de internet mobil, în timp
ce traficul de internet fix a înregistrat o creștere de 16 %.

Astfel, la finele anului 2021, erau 6,1 milioane de
conexiuni la internet fix (+7 % anual), dintre care 85 %
(adică 5,2 milioane, în creștere anuală cu 15 %)
reprezentau conexiuni de foarte mare viteză (peste 100
Mbps), în mediul rural, creșterea conexiunilor de foarte
mare viteză fiind de 35 %.

Traficul de internet fix și-a domolit creșterea,
ajungând la 12.000 PB (+16 % în 2021, comparativ cu
creșterea de 51 % din anul 2020), astfel că traficul mediu
lunar de internet fix/locuitor a fost de 52 GB/lună.

În urban, 9 din 10 conexiuni sunt de peste 100
Mbps, proporția fiind de 8 din 10 în rural.

În funcție de numărul de conexiuni la internet fix
înregistrate la sfârșitul anului 2021, RCS&RDS avea o cotă
de piață de 63 %, grupul Orange 23 %, ceilalți furnizori
însumând 14 %.

La finele anului trecut, existau 21,2 milioane de
conexiuni active la internet mobil (+4 %), 74 % dintre
acestea fiind conexiuni 4G sau 5G (15,6 milioane, în
creștere cu 15 %).

Traficul de internet mobil a ajuns la 1.500 PB, în
creștere cu 3 2% față de 2020, astfel că traficul mediu a
ajuns la 6,5 GB/lună/locuitor.

În ceea ce privește telefonia mobilă, erau 22,9
milioane de cartele SIM active de telefonie mobilă, dintre
care 62 % pe bază de abonament și 38 % pe bază de
cartele preplătite.

Numărul cartelelor SIM preplătite de telefonie
mobilă active a avut o scădere anuală de 3 %, iar numărul
de cartele SIM cu abonament creștere cu 4 %.

După creșterea excepțională din anul 2020 (+8 %),
traficul de voce din rețelele mobile și-a reluat tendința de
scădere și în 2021 a scăzut cu 4 %.

Traficul mediu de telefonie mobilă efectuat de un
locuitor a fost de 4 ore și 57 minute/lună, respectiv de 23
SMS-uri/lună. Î

De asemenea, potrivit datelor ANCOM, erau 7,8
milioane de abonamente la servicii TV, tot mai mulți
abonați înlocuind serviciile prin satelit/DTH (-17 %, până
la un total de 1,5 milioane) cu cele prin cablu (+6 %, până
la un total de 6,2 milioane).

Veniturile din furnizarea de rețele și servicii de
comunicații electronice au înregistrat o creștere anuală de
2 %, depășind 17 miliarde de lei (3,5 miliarde de euro), cu
o pondere în PIB de 1,45 %.

Telefonia mobilă a generat 36 % din totalul
veniturilor telecom, internetul (fix și mobil) 33 %,
segmentul de retransmisie a programelor TV 15 %,
celelalte servicii însumând 16 %.

În medie, venitul lunar din sectorul telecom a fost
de 74 lei per locuitor, cu 2 lei mai mult decât media din
2020. În funcție de veniturile obținute în 2021 din rețele
și servicii de comunicații electronice, grupurile Orange și
Vodafone avea o cotă de piață de 64 %.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Alfabetizarea digitală a elevilor

Brio, o platformă de teste digitale standardizate pentru elevii români, a făcut public un raport pe baza scorurilor
obținute de 3.000 de elevi la un test de alfabetizare digitală.

Scorul mediu al elevilor care au participat la test este de 65,93 puncte din 100 posibile, iar acest lucru indică, potrivit
autorilor raportului, „un nivel mediu minim funcțional al competențelor digitale”.

„Scorul Brio” poate varia între 0 (foarte slab) și 100 (foarte competent), iar un scor mare indică un nivel de
competențe digitale mai ridicat.

Autorii raportului indică trei trepte mari de dezvoltare: nefuncțional (scoruri între 0-50), minim funcțional (scoruri
între 50-75) și funcțional (scoruri între 75-100).

Scorul mediu al alfabetismului digital obținut de întregul eșantion (de 65,93 puncte) se traduce prin faptul că „în
medie elevii claselor I-XII utilizează tehnologia suficient de bine încât să o facă pe cont propriu, fără să fie ghidați, în cazul unor
sarcini bine definite.”

Elevii au obținut scoruri scăzute pentru gestionarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital (2,03 puncte sub
scorul mediu) și ridicate pentru evaluarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital (6,60 puncte peste mediu).

În cazul competențelor legate de abilitățile de comunicare și colaborare, au fost obținute scoruri mici pentru
gestionarea identității digitale (6,65 puncte sub scorul mediu) și scoruri mari pentru netichetă (8,09 puncte peste mediu).

În ceea ce privește competențele referitoare la crearea conținutului digital, scoruri bune au fost obținute în legătură cu
cunoștințele de dezvoltare de conținut digital (2,74 puncte peste medie).

La nivelul învățământului primar, media scorului pentru alfabetizarea digitală este de 57,82 puncte, la nivelul
învățământului gimnazial scorul mediu pentru alfabetizarea digitală este de 65,98 puncte, în timp ce la nivel liceal scorul
mediu pentru literația digitală este de 72,63 puncte.

Raportul arată cu un procent de 18 % din elevii claselor I-XII se încadrează la nivelul nefuncțional al literației digitale,
nivelul primar (clasele I-IV) înregistrând cei mai mulți elevi nefuncționali.

Raportul analizează datele obținute după 7 luni de funcționare a „testului de literație digitală” în România.
Precizăm faptul că aceste competențe digitale de bază („literația digitală” sau „alfabetizarea digitală”) reprezintă

abilitățile unei persoane de a accesa, de a crea și de a transmite informație cu ajutorul și prin intermediul contextului digital,
în fapt un ansamblu de competențe care permit unei persoane să acceseze și să utilizeze informația digitală în scopurile
necesare, realizând procesele de lucru cu informația într-un mod securizat, corect, optim și productiv.

(Sursa: www.euractiv.ro)

http://brio.ro/info/literatie-digitala
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Spațiu european al datelor privind
sănătatea pentru oameni și știință

Comisia Europeană a lansat spațiul european
al datelor privind sănătatea (EHDS), unul dintre
elementele constitutive centrale ale unei uniuni
europene a sănătății puternice.

EHDS va ajuta UE să facă un uriaș pas înainte în
ceea ce privește modul în care îngrijirile de sănătate
sunt furnizate cetățenilor din întreaga Europă.

El le va permite cetățenilor să își controleze și
să utilizeze datele privind sănătatea în țara lor de
origine sau în alte state membre.

EHDS promovează o piață unică autentică
pentru serviciile și produsele digitale de sănătate și
oferă un cadru coerent, fiabil și eficient pentru
utilizarea datelor privind sănătatea pentru activități de
cercetare, inovare, elaborare a politicilor și de
reglementare, asigurând respectarea deplină a
standardelor ridicate ale UE de protecție a datelor.

Spațiul european al datelor privind sănătatea
marchează o schimbare fundamentală în ceea ce
privește transformarea digitală a îngrijirilor de
sănătate în UE, fiind centrat pe nevoile cetățenilor și
permițându-le să aibă un control deplin asupra datelor
lor, pentru a obține îngrijiri de sănătate mai bune în
întreaga UE.

Datorită EHDS, cetățenii vor avea acces imediat,
gratuit și ușor la datele lor în format electronic,
putând partaja cu ușurință aceste date cu alți
profesioniști din domeniul sănătății în interiorul
statelor membre și la nivel transfrontalier, pentru
a îmbunătăți furnizarea de îngrijiri de sănătate.

Cetățenii vor avea acces deplin asupra datelor
lor și vor putea adăuga informații, rectifica date
eronate, restricționa accesul altor persoane și obține
informații cu privire la modul în care sunt utilizate
datele lor și în ce scop.

Statele membre se vor asigura că dosarele de
sănătate ale pacienților, prescripțiile electronice,
imaginile medicale și rapoartele de imagistică
medicală, rezultatele de laborator și biletele de
externare sunt eliberate și acceptate într-un format
european comun.

Interoperabilitatea și securitatea vor deveni
cerințe obligatorii. Producătorii de sisteme de evidență
electronică a datelor privind sănătatea vor trebui să
certifice respectarea acestor standarde.

Pentru a garanta faptul că drepturile cetățenilor
sunt protejate, toate statele membre trebuie să
desemneze autorități în domeniul sănătății digitale.

Aceste autorități vor participa la o
infrastructură digitală transfrontalieră
(MyHealth@EU) care va sprijini pacienții să-și
partajeze datele la nivel transfrontalier.

EHDS creează un cadru legal solid pentru
utilizarea datelor privind sănătatea în scopuri de
cercetare, inovare, sănătate publică, elaborarea
politicilor și reglementare.

În condiții stricte, cercetătorii, inovatorii,
instituțiile publice sau întreprinderile din sectorul
medical vor avea acces la cantități mari de date privind
sănătatea de înaltă calitate, esențiale pentru

dezvoltarea unor tratamente, vaccinuri sau dispozitive
medicale care vor salva vieți omenești și pentru
asigurarea unui acces mai bun la îngrijiri de sănătate și
la sisteme de sănătate mai reziliente.

Pentru a obține acces la astfel de date,
cercetătorii, întreprinderile sau instituțiile vor solicita
o autorizație din partea organismului de acces la
datele privind sănătatea, care urmează să fie înființat
în fiecare stat membru.

Accesul va fi permis numai dacă datele
solicitate sunt utilizate în scopuri specifice, în medii
închise și sigure și fără a dezvălui identitatea
persoanelor.

Este strict interzisă și utilizarea datelor pentru
decizii care sunt în detrimentul persoanelor, cum ar fi
elaborarea unor produse sau servicii dăunătoare sau
majorarea primei de asigurare.

Organismele de acces la datele privind
sănătatea vor fi conectate la noua infrastructură
descentralizată a UE pentru utilizare secundară
(HealthData@EU), care va fi creată pentru a sprijini
proiectele transfrontaliere.

De altfel, pandemia a demonstrat în mod clar
importanța serviciilor digitale în domeniul sănătății.

Adoptarea instrumentelor digitale a crescut
semnificativ în această perioadă.

Cu toate acestea, complexitatea normelor, a
structurilor și a proceselor din statele membre face
dificilă accesarea și partajarea datelor privind
sănătatea, în special la nivel transfrontalier.

Sistemele de sănătate sunt în prezent ținta unui
număr tot mai mare de atacuri cibernetice.

EHDS se bazează pe RGPD, pe propunerea de
lege privind guvernanța datelor, pe propunerea de
lege privind datele și pe Directiva NIS.

EHDS completează aceste inițiative și prevede
norme adaptate pentru sectorul sănătății.

O consultare publică deschisă privind EHDS s-a
desfășurat între 3 mai și 26 iulie 2021 și a colectat o
serie largă de opinii care au contribuit la conceperea
acestui cadru juridic.

EHDS va utiliza implementarea în curs și
viitoare a bunurilor digitale publice în UE, cum ar fi
inteligența artificială, calculul de înaltă performanță,
cloud computing și softurile de operare intermediare
inteligente. În plus, cadrele pentru IA, identitatea
electronică europeană și securitatea cibernetică vor
sprijini EHDS.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016L1148
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation_ro
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Cloud-ul guvernamental al României

Cloudul guvernamental, piesa centrală a
transformării digitale a României, care va atrage 500 de
milioane de euro de la UE, este în faza proiectării și
legiferării, dar proiectul de reglementare a lui reușit, în
ultimele luni, să agite spiritele.

Astfel încât, transformarea digitală a României, un
proces finanțat de UE, care promite ușurință și servicii de
calitate pentru cetățeni, precum și transparență și
evoluție din partea instituțiilor statului se dovedește a fi
un proces complicat încă de la început.

Primii pași făcuți de autoritățile române pentru a
legifera cloudul guvernamental au stârnit reacții
vehemente de respingere din partea unor reprezentanți ai
societății civile și chiar din partea unor instituții ale
statului care ar urma să se înroleze în acest cloud.

Promisiunea autorităților este că cetățeanul va
avea acces online la toate serviciile publice și va putea
primi și trimite documente oricând, de oriunde.

Mai mult, ar urma să existe un istoric online al
interacțiunilor cetățeanului cu statul, iar datele personale
și documentele vor fi protejate prin sisteme de securitate
cibernetică performante.

Din punctul de vedere al eficientizării
administrației, cloudul guvernamental ar urma să aducă
reduceri de costuri și de birocrație dar mai ales
interconectarea sistemelor diferitelor instituții care vor
putea în sfârșit să comunice mai bine între ele și să
partajeze date.

Instituții din domeniul administrației financiare,
administrației locale, educației sau sănătății ar urma să
facă schimb de documente fără a le solicita cetățenilor.

Dincolo de aceste beneficii primare pentru
cetățeni și eficientizarea administrației, cloud-ul
guvernamental facilitează trecerea către o economie
bazată pe date, sigură și dinamică, o economie digitală
aliniată cu direcțiile strategice de acțiune ale Uniunii
Europene în ceea ce privește guvernanța datelor.

Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR
al României - parte a planului european Next Generation
EU (prin care UE a alocat 750 de miliarde de euro ca
răspuns la criza provocată de pandemie) - prevede
măsuri de transformare digitală.

Printre problemele identificate în PNRR în
privința digitalizării administrației publice se numără
fragmentarea, lipsa de interoperabilitate, barierele
birocratice, competențele digitale reduse, expunerea la
riscuri cibernetice.

Investițiile legate de digitalizare din PNRR au în
vedere toate aceste probleme și sunt direcționate atât
către infrastructură, cât și către instrumente necesare
pentru a le aborda.

Investițiile care stau la baza reformelor includ
dezvoltarea cloud-ului guvernamental, digitalizarea
sănătății, a sistemului judiciar, a mediului, a ocupării
forței de muncă și a protecției sociale, a achizițiilor
publice, a organizațiilor neguvernamentale, conectivitatea
în zonele albe, asigurarea securității cibernetice pentru
diferite structuri și îmbunătățirea atât a competențelor
funcționarilor publici, cât și cele ale populației în general.

De asemenea, o investiție esențială se referă la
introducerea cărții de identitate electronice pentru
cetățenii români.

Livrabilul” central al investițiilor PNRR în
digitalizare este așa-numitul cloud guvernamental.

Reformele prevăzute au în vedere înființarea
acestui cloud, „asigurarea interoperabilității,
îmbunătățirea conectivității, consolidarea protecției și a
securității cibernetice a entităților publice și private și
sporirea competențelor digitale în sectorul public”.

PNRR prevede - direct sau indirect- fonduri de
aproximativ 500 de milioane de euro pentru cloudul
guvernamental, care urmează să fie o infrastructură IT
(hardware și software) însoțită de securitatea cibernetică
necesară, și va găzdui aplicațiile și bazele de date publice
în patru centre de date.

Pentru infrastructura de cloud sunt alocați 374,73
milioane euro (pentru amenajarea și dotarea centrelor de
date, echiparea centrelor de date cu infrastructură și
tehnologii cloud, asigurarea comunicațiilor prin
infrastructură de bandă largă), în timp ce o altă alocare,
de 187,05 milioane de euro, vizează „investiții pentru
dezvoltarea/migrarea în cloud".

Primul pas descris în PNRR pentru a implementa
cloudul este „dezvoltarea unui cadru unitar pentru
definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud
guvernamental.”

Acest cadru legislativ trebuie să existe, potrivit
angajamentelor României, până la 30 iunie 2022.

De asemenea, până la 31 decembrie 2022 trebuie
să fie finalizată și intrată în vigoare legea privind apărarea
și securitatea cibernetică.

În contextul urgenței acestor pași asumați,
Guvernul a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență
care a stârnit reacții nemulțumite din partea industriei IT,
a sectorului neguvernamental și chiar a unor instituții
centrale.

Potrivit proiectului, Serviciul de
Telecomunicații Speciale (STS) ar urma să
implementeze infrastructura și mentenanța serviciilor.

De asemenea, securitatea cibernetică a cloud-ului
guvernamental ar urma să fie asigurată de STS și de
Serviciul Român de Informații (SRI).

Reacțiile de respingere a proiectului s-au
concentrat mai ales pe implicarea SRI și pe faptul că
acesta va avea acces la întregul trafic al cloudului,
ridicând probleme de confidențialitate a datelor, în
condițiile în care SRI nu poate asigura securitatea datelor
personale, pentru că scopul său legal este de a culege
informații.

Oficialii afirmă, însă, că SRI nu va putea vizualiza și
accesa conținutul datelor din cloud.

Echipamentele care vor fi instalate pentru
asigurarea securității cibernetice nu permit vizualizarea
și accesarea datelor existente în Cloud-ul guvernamental
și, în plus, nu au existat încă astfel de plângeri legate de
accesarea datelor de către SRI.

În plus, Centrul Național Cyberint asigură
securitatea cibernetică pentru orice infrastructură critică,
așa cum va fi Cloud-ul.

Iar echipamentele care asigură această securitate
nu au acces la date, ele vizând log-uri și jurnale, rolul fiind
de a jurnaliza evenimentele specifice.

Suspiciunile legate de accesul SRI sunt valabile
mai mult pentru datele de trafic, securitate informatică a
traficului neputându-se face fără acces la aceste date
(practic la orice date legate de acces la o pagină web sau o
aplicație - IP, MAC, pagini vizitate, interacțiuni etc. ), care
au și statut de date personale.”
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Și industria IT a criticat proiectul legislativ,
atenționând faptul că dacă s-ar menține prevederile
acestuia, nu ar putea fi folosite în construcția cloudului
tehnologii la care statul nu este proprietar și nici
tehnologii open-source, lucru infirmat de ministerul de
resortcare, care pretinde că mediul privat va putea
dezvolta soluții și servicii pentru aplicațiile din cloud.

De asemenea, se atrage atenția că, potrivit
proiectului, STS a fost ales ca gazdă a cloudului, chiar dacă
este vorba de un cloud guvernamental și STS nu aparține
de guvern și, că atât la Ministerul de Finanțe, cât și la cel
de Interne există baze de date critică.

Se prefigurează un cadru care este de la început
foarte rigid, ceea ce îi va împiedica dezvoltarea.

Paradoxal, dar criticile legate de implicarea SRI în
proiectul cloudului vin și de la instituții ale statului.

SRI, STS și Autoritatea pentru Digitalizarea
României (ADR) au trimis un chestionar tehnic legat de
migrarea în cloud către 108 autorități și instituții publice
din România dar, după două săptămâni, chestionarele
fuseseră completate de către 83 dintre instituții.

Printre cele care nu au completat chestionarul,
sunt și șase care refuză să își migreze aplicațiile și datele
în cloudul guvernamental, cele mai importante fiind
Autoritatea Electorală Permanentă - AEP, Curtea
Constituțională și Direcția Națională Anticorupție.

Oficialii DNA, de pildă, apreciază că majoritatea
informațiilor gestionate de instituție sunt nepublice, fiind
legate de dosare penale aflate în curs de implementare și,
în plus, și-a configurat propriul ansamblu bazat pe
echipamente, dispozitive, tehnologii și aplicații IT de
ultimă generație, aflat dezvoltare, capabil să susțină fluxul
și stocarea securizată a informațiilor sensibile.

Față de aceste reacții, ministerul de resort a
apreciat că a fost vorba de o neînțelegere și că nu s-a pus

problema ca operaționalizarea și utilizarea bazelor de
date să fie făcută de altcineva decât de Autoritatea pentru
Digitalizarea României (ADR)”, asigurând că a fost păstrat
în zona civilă controlul asupra bazelor de date, iar
operabilitatea acestora face bine pentru oameni.

Termenele stabilite în PNRR oferă imaginea
parcursului pe care îl va avea transformarea digitală până
în 2026 - dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea
arhitecturii unui sistem de tip cloud (până la 30 iunie
2022), legea privind apărarea și securitatea cibernetică
(31 decembrie 2022), implementarea formularelor
electronice eForms în domeniul achizițiilor publice (30
iunie 2023), realizarea sistemului de eHealth și
telemedicină (30 septembrie 2025) și implementarea
infrastructurii de cloud guvernamental în cel puțin 30 de
instituții publice (31 decembrie 2025).

Potrivit STS și SRI, cele 4 centre de date care vor
găzdui, până în 2024, cloudul guvernamental vor fi în
București, Brașov, Sibiu și Timiș,

Totodată, se are în vedere asigurarea protecției
cibernetice pentru infrastructurile TIC publice și pentru
cele private cu valențe critice pentru securitatea națională
(31 decembrie 2025) și implementarea unei scheme de
sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin
diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu
accent pe zonele albe (31 decembrie 2025).

30 iunie 2026 este data limită și pentru alte
operațiuni majore - digitalizarea sistemului judiciar,
digitalizarea în domeniul mediului și al muncii și
protecției sociale, a utilizării cărții de identitate
electronică și a semnăturii digitale calificate, dar și pentru
dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Protecția consumatorilor privind serviciile financiare online
Comisia Europeană a adoptat o reformă a normelor actuale ale UE privind comercializarea la distanță a

serviciilor financiare de consum, care reglementează serviciile financiare vândute la distanță.
Propunerea va consolida drepturile consumatorilor și va încuraja furnizarea transfrontalieră a serviciilor financiare

pe piața unică, care a evoluat în mod semnificativ, având în vedere digitalizarea generală a sectorului și noile tipuri de servicii
financiare care au fost dezvoltate de la introducerea normelor, în 2002, în condițiile în care pandemia a contribuit în mare
măsură la creșterea numărului de tranzacții efectuate online.

În acest sens, se va facilita accesul la dreptul de retragere în termen de 14 zile pentru contractele de servicii
financiare la distanță, astfel că, pentru a facilita exercitarea acestui drept, traderii vor trebui să pună la dispoziție un buton de
retragere atunci când efectuează vânzări prin mijloace electronice.

În plus, traderul este obligat să trimită o notificare privind dreptul de retragere în cazul în care informațiile
precontractuale sunt primite cu mai puțin de o zi înainte de încheierea contractului.

Vor exista norme clare privind informațiile precontractuale care trebuie furnizate, precum și modul și
momentul în care acestea trebuie furnizate.

Propunerea modernizează normele, de exemplu în ceea ce privește comunicarea electronică, impunând vânzătorului
obligația de a furniza în prealabil anumite informații, inclusiv, de exemplu, adresa de e-mail a traderului, eventualele costuri
ascunse sau riscul legat de serviciul financiar.

De asemenea, informațiile trebuie afișate în mod vizibil pe ecran și se introduc norme privind utilizarea ferestrelor
pop-up sau a linkurilor pe mai multe niveluri pentru furnizarea de informații.

De asemenea, vor fi elaborate norme speciale pentru protecția consumatorilor la încheierea de contracte de
servicii financiare online.

Propunerea le impune traderilor obligația de a institui sisteme online echitabile și transparente și de a oferi o
explicație adecvată atunci când utilizează instrumente online (de exemplu, consiliere robotizată sau chat box).

Normele consolidează, de asemenea, capacitatea de acțiune a consumatorului, oferindu-i posibilitate de a solicita
intervenție umană, în cazul în care interacțiunea cu astfel de instrumente online nu este pe deplin satisfăcătoare.

Se vor aplica sancțiuni mai severe contractelor de servicii financiare încheiate la distanță în cazul încălcărilor
transfrontaliere pe scară largă, cu o sancțiune maximă de cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală.

Propunerea introduce o armonizare juridică deplină, stabilind norme similare pentru toți furnizorii din toate statele.
(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-amending-rules-concerning-financial-services-contracts-concluded-distance_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-amending-rules-concerning-financial-services-contracts-concluded-distance_en
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Slăbiciunile structurale în domeniul
apărării

Războiul din Ucraina a revelat slăbiciunile
structurale pe care le detaliază un raport comun al
Comisiei Europene și al Agenției Europene de Apărare.

Liderii europeni vor trebui să decidă dacă se pun
de acord asupra necesității de a întări capacitățile de
apărare ale Europei, dar și a necesității de a investi în
comun în industria de apărare europeană.

Războiul din Ucraina a avut efectul unui electroșoc
în capitalele europene, care au realizat că sunt total
nepregătite pentru un asemenea război.

Hotărâți să-și corecteze erorile, liderii europeni s-
au angajat să ale continentului și să profite pentru a-și
îmbunătăți oferta industrială.

Ei se vor apleca asupra deficitele de investiții în
apărare, încercând să dea răspuns la întrebările
semnalate de raport.

Prima - de ce trebuie europenii să investească
în apărarea lor? - are un răspuns simplu: pentru că și-
au neglijat grav securitatea de vreo 15 ani.

Promisiunile foarte multor guverne de a injecta
aproape 200 de milioane de euro în plus în bugetul lor
de apărare, ca răspuns la război, din Ucraina vin „după
ani de tăieri substanțiale și de grave subfinanțări” care au
început în momentul crizei financiare din 2007-2008.

Contrastul cu celelalte mari puteri mondiale este
frapant: între 1999 și 2021, cheltuielile combinate ale
UE în domeniul apărării au crescut cu 20 %, față de 65%
în SUA, 300% în Rusia și 60 0% în China.

Revenirea războiului în Europa a scos la lumină
efectele anilor de sub-folosire a creditelor de apărare,
care au dus la o acumulare de lipsuri și de deficite în
inventarul militar colectiv și au redus capacitatea de
producție industrială.

Capacitatea de a opera în ansamblul spectrului a
fost neglijată, în vreme ce lacunele existente și
capacitățile de vârf care lipseau au fost adesea acoperite
de aliații din NATO care nu aparțineau Europei, Statele
Unite în esență.

Legat de tipurile de materiale ce lipsesc, trebuie
reconstituite, în primul rând, stocurile consumate cu
războiul, având grijă de a evita cereri naționale
concurente și privilegiind țările cele mai expuse.

Comisia și Agenția Europeană de Apărare
sugerează apoi să fie înlocuite echipamentele moștenite
din epoca sovietică cu soluții europene pentru tancuri,
blindate de luptă, artilerie grea și să se întărească
sistemele de apărare antiaeriană și antirachetă.

Comunicarea propune și să se lucreze la un anumit
număr de capacități strategice specifice în domeniile
apărării aeriene, printre care eurodrone, terestre,
maritime, spațiale și de securitate cibernetică.

În acest context, apare întrebarea dacă este
nevoie de o capacitate industrială de apărare,
Comisia Europeană avertizând contra riscului de
fragmentare și de ineficacitate sporite dacă țările
europene nu trag învățăminte din trecut.

Lipsa de cooperare între statele membre a costat
zeci de miliarde în fiecare an.

Astfel, în ciuda creșterii cheltuielilor europene de
apărare în 2020, un nou punct slab a fost atins cu doar
11 % investiții cheltuite în colaborare, ceea ce este mult
sub pragul de 35 % convenit de statele membre.

Raportul amintește că această atitudine a dus la
duplicări inutile și la o înmulțire a sistemelor de apărare
de același tip în Uniunea Europeană.

Industria de apărare este structurată pe un plan
național și nu a fost consolidată la scara continentului.

De unde și riscul ca statele membre să opteze
pentru soluții naționale sau, când nu sunt disponibile, să
prefere soluții „la raft” și neeuropene.

Raportul estimează că „între 2007 și 2018, peste
60 % din bugetul european consacrat piețelor publice ale
apărării s-a cheltuit pe importuri de material militar
provenind din țări terțe”.

Doar lucrând împreună, statele membre pot să-și
maximizeze economiile de scară și să facă față costurilor
importante ale echipamentelor de vârf, evitând să-și facă
unele altora concurență și să creeze dubluri inutile.

Relativ la ce instrumente și ce finanțări există,
pentru a scăpa de reflexele proaste din trecut, Comisia
Europeană propune măsuri concrete pentru a facilita
achiziția în comun de material militar și pentru a susține
capacitățile de fabricație industrială europeană.

Trebuie cumpărate echipamente militare
împreună, așa cum s-a făcut cu vaccinurile și cu gazul.

Bruxelles-ul vrea să creeze cât mai curând o „task
force” comună de achiziție de material de apărare
pentru a încuraja coordonarea între state.

Comisia este gata să aloce 500 de milioane de euro
în următorii doi ani pentru a întări capacitățile
industriale de apărare prin intermediul achizițiilor
comune.

La toamnă, se va propune șefilor de stat și de
guvern „o scutire totală de TVA pentru achizițiile grupate
de material militar european”.

Un impuls care completează rolul Fondului
European de Apărare (FED) care finanțează cercetarea și
dezvoltarea de programe industriale europene în
domeniul apărării.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Balcanii - în centrul atenției!

Anularea Acordul de Readmitere a
refugiaților

Acordul de readmisie, despre care se tot aduce vorba
periodic și care previne trecerea solicitanților de azil din
Turcia către țările UE, este un acord care ar trebui
rediscutat în situația actuală.

Problema refugiaților provoacă o povară pe care
Turcia o poate suporta tot mai greu iar echilibrul între ce
câștigă și ce pierde este tot mai mult în defavoarea ei.

Memorandumul de înțelegere și Acordul de readmisie
privind dialogul de liberalizare a regimului vizelor dintre
Turcia și Uniunea Europeană (UE) au fost semnate în
decembrie 2013.

Vorbind despre liberalizarea vizelor, premierul de
atunci, Erdoğan, a declarat că turcii nu vor fi o povară, ci vor
lua o povară…

Și, într-adevăr, în ultimii 9 ani, Turcia a continuat să
suporte una dintre cele mai grele poveri căci, potrivit
cifrelor oficiale, dacă nu luăm în calcul migranții ilegali,
numărul solicitanților de azil în Turcia este de 4.082.693,
dintre care 3,7 milioane sunt sirieni.

Banii cheltuiți sunt între 60 și 100 de miliarde de
dolari, deși sunt vehiculate cifre diferite.

Ori, o asemenea povară nu mai poate fi suportată din
punct de vedere economic și social.

Căci cetățeanul asociază cu această situație
problemele pe care le simte la buzunar și, de aceea,
trimiterea înapoi a cât mai mulți solicitanți de azil înseamnă
a ușura povara Turciei pe termen scurt, ceea ce presupune
o nouă discuție cu UE.

Din păcate, UE nu și-a îndeplinit angajamentul de a
reforma legislația privind liberalizarea regimului vizelor și
uniunea vamală pe motiv că 7 din cele 72 de criterii pe care
Turcia trebuie să le îndeplinească pentru liberalizarea
vizelor nu au fost îndeplinite.

Printre aceste articole s-au numărat lupta împotriva
corupției, asigurarea libertății de exprimare, întrunire și
asociere, cooperarea juridică cu UE și modificările aduse
Legii anti-terorism.

În realitate, era clar că UE nu va decide liberalizarea
vizelor din anumite motive și nici nu își va respecta
angajamentul UE, astfel încât Turcia să pună o barieră în
calea refugiaților pregătiți să vină în țară.

Turcia nu este doar o țară de destinație, ci una de
tranzit pentru solicitanții de azil, iar acordurile au făcut ca
refugiații să rămână prinși pe pământurile acesteia.

Acordul a intrat în vigoare la 28 iunie 2014, iar
numărul de sirieni a crescut de la 239.000 de sirieni în
2013, la 1.519.000 în 2014 și la 2.834.000 în 2016.

Și în 2016, Turcia a declarat că va suspenda Acordul
de Readmisie și că dacă nu va exista o liberalizare a vizelor,
Turcia va opri readmisia imigranților.

Pentru a depăși problemele legate de Acordul de
readmisie, au fost luate unele decizii la summitul dintre
Turcia și UE din martie 2016, însă angajamentele asumate
față de Turcia nu au fost îndeplinite, dar s-a realizat o
reducere cu 95% a numărului solicitanților de azil către UE.

Însă din angajamentul de ajutor financiar de 6
miliarde de euro, a fost plătit aproximativ 80%.

În ceea ce privește întrebarea de bază a articolului,
conform articolului 24 din acord, fiecare parte semnatară
poate rezilia acordul prin notificarea formală a celeilalte, iar
acordul va expira la șase luni de la această notificare.

Cu toate acestea, Turcia nu va face nici un demers în
această direcție, ci va suporta povara fără vreun câștig, nici
măcar liberalizarea vizelor.

Dacă dorește, UE ar trebui să ofere un buget pentru
reconstrucția Siriei și pentru reconstrucția zonelor
controlate de Turcia, deschizând astfel o cale parțială
pentru trimiterea refugiaților acolo.

(Sursa: https://www.rador.ro/)

Spre aderarea la NATO

Rusia s-a repliat în problema aderării Suediei și
Finlandei la NATO, deoarece a considerat – și pe bună
dreptate – că este o dinamică ireversibilă.

Dacă exceptăm Elveția, Austria și Irlanda, singurele
regiuni din Europa care nu sunt acoperite integral de
NATO sunt Balcanii de Vest și Bosnia și Herțegovina,
care este și singura regiune în care Rusia poate încerca
teoretic să creeze o diversiune destabilizatoare
împotriva coalizării tuturor forțelor occidentale
promovată de SUA.

La aproape trei decenii de la intervenția SUA în
fosta Iugoslavie, care a pus capăt confruntării armate,
Acordul de la Dayton se vede nu ca o Nouă Ordine a
lucrurilor, ci ca un armistițiu prelungit fragil.

Pe baza datelor, adică având în vederea unitatea
improvizată a Bosniei și Herțegovinei și lipsa de dorință
a UE de a integra Balcanii de Vest, Moscova nu are
nevoie de prea multe eforturi intervenționiste pentru a
aprinde un nou val de conflicte naționaliste.

E suficientă o intensificare a activității NATO în
direcția aderării Serbiei și Bosniei și Herțegovinei
pentru o reacție violentă din partea revizionismului sârb,
care vede în aderarea la Alianța Nord-Atlantică drept o
blocare în actualul status quo impus de Washington la
Dayton, pe cale să se prăbușească.

Este clar că o posibilă reinflamare a situației în
spatele primei linii de front a NATO împotriva Rusiei va
afecta credibilitatea prezenței de descurajare a forțelor
NATO, în principal în România și Polonia.

Efectul de domino al unei reinflamări a
revizionismului sârb, cu epicentrul în Bosnia și
Herțegovina, va implica Croația, Kosovo și Macedonia de
Nord.

Este semnificativ și faptul că în urmă cu două zile,
președintele Croației a amenințat cu un veto la
extinderea NATO, dacă legile electorale din Bosnia și
Herțegovina nu sunt modificate, evident în sensul unei
reprezentări mai corecte a croaților în țară.

Într-un război prelungit de uzură dintre Occident
și Rusia, Kremlinul are toate motivele să exploateze sau
chiar să provoace o criză balcanică incontrolabilă.

În fosta Iugoslavie, Rusia umilită a lui Elțîn a
intervenit și a împiedicat bombardamentele NATO
asupra forțelor sârbo-bosniace în jurul orașului Sarajevo
în februarie 1994, iar în iunie 1999, forțele ruse au
ocupat Pristina imediat după retragea forțelor sârbești,
surprinzând SUA și NATO.

Reaprinderea conflictelor în fosta Iugoslavie este
doar un accident în așteptare.

(Sursa: https://www.rador.ro/)
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Grupul de Luptă din România al NATO
Grupul de Luptă al NATO (Battle Group Forward

Presence - BGFP) se constituie, începând cu mai 2022, prin
transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul
Forței de Răspuns a NATO, dislocate în România.

Constituirea grupurilor de luptă (Bulgaria, România,
Slovacia și Ungaria) se înscrie în setul mai larg de măsuri
adoptate de NATO pentru consolidarea posturii de
descurajare și apărare pe termen mediu și lung, ca urmare a
conflictului militar declanșat în Ucraina.

La propunerea Franței de a prelua rolul de națiune-
cadru, batalionul francez dislocat în România, considerat
vârful de lance („Spearhead”) al Forței cu Nivel de Reacție
Foarte Ridicat al NATO (VJTF), va forma BGFP pe teritoriul
național, integrând, rotațional, efective ale Belgiei și Țărilor
de Jos.

Forțele principale ale BGFP vor fi dispuse în Centrul
Național de Instruire Întrunită din Cincu unde vor executa
misiuni și activități de instrucție alături de structuri ale
Armatei României.

Totodată, Franța va disloca un detașament de apărare
antiaeriană în Centrul Național de Instruire pentru Apărare
Antiaeriană din Capu Midia.

BGFP va conduce la creșterea cooperării militare a
României cu Franța și, implicit, la creșterea securității
spațiului euro-atlantic pe flancul estic.

Cooperarea cu partenerii strategici și existența pe
teritoriul național a unor structuri de luptă relevante
contribuie la creșterea capacității de reacție în contextul
crizei din regiunea Mării Negre.

(Sursa:www.euractiv.ro)

Culoare de solidaritate pentru
exportul de produse agricole

Ca parte a răspunsului de solidaritate al UE la
conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat un set de acțiuni
menite să ajute la exportul de produse agricole.

În urma invadării Ucrainei și a blocadei porturilor
ucrainene, cerealele și alte produse agricole ucrainene nu
mai pot ajunge la destinație, situație care amenință, într-un
fel, securitatea alimentară mondială, prefigurând o nevoie
urgentă de a stabili rute logistice alternative.

Prin comunicare, Comisia prezintă un plan de acțiune
pentru a stabili „culoare de solidaritate” cu scopul de a se
asigura că Ucraina poate exporta cereale, dar și că poate
importa bunurile de care are nevoie, de la ajutor umanitar
la hrana pentru animale și îngrășăminte.

În ciuda eforturilor imediate depuse de UE pentru a
facilita trecerea frontierei dintre Ucraina și UE, mii de
vagoane și camioane așteaptă efectuarea procedurilor
vamale pe partea Ucrainei.

Multe alte loturi de cereale sunt în continuare
depozitate în silozurile ucrainene, gata pentru export.

Printre provocări se numără dimensiunile diferite ale
ecartamentului feroviar: vagoanele ucrainene nu sunt
compatibile cu o parte a rețelei feroviare a UE, astfel încât
majoritatea mărfurilor trebuie transbordate în camioane
sau vagoane ce corespund ecartamentului standard al UE.

Acest proces necesită mult timp, iar instalațiile de
transbordare de-a lungul frontierelor sunt limitate și,
pentru a aborda aceste obstacole și a institui culoarele de
solidaritate, Comisia, va demara o serie de acțiuni prioritare.

Astfel, Comisia invită actorii de pe piața UE să pună
urgent la dispoziție vehicule suplimentare. Iar pentru a
corela cererea și oferta și pentru a stabili contactele

relevante, Comisia va institui o platformă logistică de
corelare și va solicita statelor membre să desemneze puncte
de contact dedicate culoarelor de solidaritate (ghișeu unic).

În context, ar trebui să se acorde prioritate
transporturilor ucrainene de produse exportate, iar
administratorii de infrastructură ar trebui să pună la
dispoziție sloturi de cale ferată pentru exporturi.

De asemenea, Comisia invită actorii de pe piață să
transfere încărcătorii mobili de cereale către terminalele de
frontieră relevante pentru a accelera transbordarea.

Un acord privind transportul rutier cu Ucraina va
elimina, de asemenea, blocajele, iar pentru a încuraja
operatorii de transport din UE să permită intrarea
vehiculelor lor în Ucraina, Comisia va analiza și opțiunile
pentru suplimentarea garanțiilor financiare.

Comisia va evalua și capacitatea de stocare
disponibilă în UE și se va coordona cu statele membre
pentru asigurarea unei capacități mai mari de depozitare
temporară a exporturilor ucrainene.

Pe termen mediu și lung, Comisia va lucra și la
creșterea capacității de infrastructură a unor noi
coridoare de export și la stabilirea de noi conexiuni de
infrastructură în cadrul reconstrucției Ucrainei.

Următoarea rundă a cererilor de propuneri din
cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE)
va permite sprijinirea proiectelor de îmbunătățire a
legăturilor de transport, inclusiv pentru conexiunile
feroviare și terminalele feroviar-rutiere.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

Eurojust poate să păstreze probe
privind crimele de război

Pentru a contribui la tragerea la răspundere a
autorilor crimelor comise în Ucraina, Consiliul a adoptat noi
norme care permit Eurojustului să păstreze, să analizeze și
să depoziteze probe referitoare la principalele crime
internaționale - de război, împotriva umanității și genocidul.

Noile norme vor permite Eurojustului să depoziteze și
să păstreze probe referitoare la crimele de război, inclusiv
imagini prin satelit, fotografii, materiale video, înregistrări
audio, profiluri ADN și amprente digitale.

De asemenea, acesta poate să prelucreze și să
analizeze aceste probe, în strânsă cooperare cu Europolul,
și să le pună la dispoziția autorităților judiciare naționale și
internaționale competente, inclusiv a Curții Penale.

De la declanșarea războiului de agresiune împotriva
Ucrainei, numeroasele informații care provin din Ucraina
sugerează că în această țară au fost săvârșite și se săvârșesc
în continuare crime împotriva umanității și crime de război.

La începutul lunii martie, toate statele UE, împreună
cu alte state partenere, au decis să sesizeze colectiv Curtea
Penală Internațională cu privire la situația din Ucraina.

În cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne,
miniștrii au încurajat Eurojustul să își exercite pe deplin
rolul de coordonare și să se pună la dispoziția procurorului
Curții Penale Internaționale.

Pe lângă ancheta desfășurată de procurorul Curții
Penale Internaționale, procuroarea generală a Ucrainei a
deschis, de asemenea, o anchetă, la fel ca autoritățile din
mai multe state membre.

O echipă comună de anchetă a fost instituită de
autoritățile judiciare din Lituania, Polonia și Ucraina, cu
sprijinul Eurojustului și cu participarea Biroului
procurorului Curții Penale Internaționale și, în curând, a
autorităților judiciare din Slovacia, Letonia și Estonia.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://transport.ec.europa.eu/news/ukraine-commission-requests-council-mandate-negotiating-road-transport-agreements-ukraine-and-2022-04-06_en
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10 ani de monitorizare a
eficacității sistemelor de justiție

Comisia Europeană a publicat cea de-a 10-a ediție a
tabloului de bord privind justiția în Uniunea Europeană,
care reprezintă o imagine de ansamblu consacrată, cu date
comparative asupra eficienței, calității și independenței
sistemelor de justiție.

Este îngrijorător faptul că percepția publicului asupra
independenței sistemului judiciar a scăzut în aproape
jumătate din ansamblul statelor membre.

Dacă ediția din 2021 făcea bilanțul progreselor
înregistrate de autoritățile judiciare în procesul de
transformare digitală, tabloul de bord din 2022 ține seama
și de efectele pandemiei.

Mai multe state membre au adoptat noi măsuri pentru
a asigura funcționarea normală a instanțelor, garantând, în
același timp, un acces continuu și facil la justiție pentru toți.

Cu toate acestea, constatările ediției din 2022 arată
necesitatea ca statele membre să accelereze reformele de
modernizare în acest domeniu, întrucât în unele state
membre se mai pot aduce îmbunătățiri semnificative.

În ediția din 2022 a tabloului de bord al UE s-au inclus
în premieră date privind măsurile instituite pentru a
sprijini persoanele cu handicap să aibă acces la justiție în
condiții de egalitate.

Deși toate statele membre au instituit cel puțin unele
măsuri (cum ar fi amenajări procedurale), doar jumătate
dintre state oferă, de asemenea, formate specifice, cum ar fi
alfabetul Braille sau limbajul semnelor, la cerere.

Rămân provocări în ceea ce privește percepția
independenței sistemului judiciar: începând din 2016,
percepția publicului larg s-a îmbunătățit în 17 state.

Cu toate acestea, începând cu anul trecut, percepția
publică asupra independenței sistemului judiciar a scăzut
în 14 state membre, în unele din ele fiind deosebit de scăzut.

În ceea ce privește accesul la justiție și impactul
acestuia asupra încrederii investitorilor, a mediului de
afaceri și a funcționării pieței unice, tabloul de bord din
2022 a inclus și date privind eficiența administrativă,
garanțiile juridice în ceea ce privește deciziile
administrative și încrederea în protecția investițiilor.

Constatările arată că aproape toate statele membre au
instituit măsuri pentru ca întreprinderile să primească
compensații financiare pentru pierderile cauzate de decizii
administrative sau de inacțiunea organelor administrative,
instanțele putând suspenda executarea deciziilor
administrative, la cerere.

Informațiile cuprinse în Tabloul de bord privind
justiția în UE contribuie la monitorizarea efectuată în cadrul
Mecanismului european privind statul de drept, fiind
incluse și în raportul anual al Comisiei .

Ediția din 2022 a tabloului de bord privind justiția în
UE cuprinde informații comparative suplimentare (cum ar
fi un nou indicator privind controalele de securitate
națională pentru judecători), iar datele lui sunt, de
asemenea, utilizate pentru monitorizarea planurilor
naționale de redresare și reziliență.

Tabloul de bord se axează pe cele trei elemente
principale ale unui sistem judiciar eficace: eficiența -
indicatori privind durata procedurilor, rata de soluționare a
cauzelor și numărul de cauze pendinte etc., calitatea-
indicatori privind accesibilitatea (cum ar fi asistența
judiciară și taxele judiciare), formarea, bugetul, resursele
umane și digitalizarea și independența - indicatori privind

percepția asupra independenței sistemului judiciar în
rândul publicului larg și al întreprinderilor și privind
garanțiile referitoare la judecători și la funcționarea
organelor naționale de urmărire penală.

Constatările ediției din 2022 a tabloului de bord
privind justiția în UE au fost luate în considerare și în
evaluarea specifică fiecărei țări din cadrul semestrului
european 2022, precum și în evaluarea planurilor de
reziliență și redresare ale statelor membre.

În 2021, Strategia anuală privind creșterea durabilă
reiterează legătura dintre sistemele de justiție eficace și
mediul de afaceri .

În cadrul programului „Justiție” 2021-2027, UE pune
la dispoziție peste 300 de milioane euro pentru dezvoltarea
unui spațiu european de justiție, contribuind la
îmbunătățirea eficacității sistemelor naționale de justiție și
la consolidarea statului de drept, a democrației și a
protecției drepturilor fundamentale.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

Parchetul European - anchete în
România

15 locații din București, Gorj, Giurgiu și Delta Dunării
au fost percheziționate la solicitarea Parchetului European
(EPPO) în cadrul unei investigații privind presupusele
fraude, de peste 3 milioane de euro, din fonduri europene.

Instituția europeană suspectează trei persoane de
formarea unui grup infracțional organizat din 2018 pentru
a frauda fonduri europene pentru dezvoltarea Deltei
Dunării (Programul Operațional Regional 2014-2020).

În acest scop, suspecții au dezvoltat o schemă cu 7
companii, controlate fie direct, fie prin intermediari,
gruparea infracțională continuând să activeze, fiecare
suspect având un rol bine stabilit și acționând coordonat.

Doi dintre suspecți au pus la dispoziția grupului 4
firme care au accesat în mod abuziv fonduri europene și le-
au folosit în alte zone din România, în afara Deltei Dunării.

Suspecții au pus la punct un sistem prin care, pe baza
unor documente inexacte, au creat o aparență falsă privind
locul de implementare a proiectelor, existența resurselor
financiare aferente contribuției proprii și organizarea
transparentă a achizițiilor.

Manipularea procedurilor de achiziții publice a dus la
stabilirea unor prețuri crescute în mod artificial.

Al treilea suspect a furnizat echipamente celor patru
companii, la un preț supraestimat.

În condițiile în care echipamentul a fost achiziționat
cu fonduri europene (70 %), interesul grupului a fost să
mențină prețurile de achiziție cât mai ridicate, pentru a
obține rambursarea unor sume cât mai mari posibile.

În plus, diferența dintre prețul real și cel de
cumpărare declarat oficial a rămas la dispoziția grupului.

Pentru a supraevalua valoarea echipamentelor au fost
folosite alte trei firme, iar echipamentul a fost importat în
România prin intermediul unei firme și apoi vândut, cu
creștere de preț, unei alte firme, înregistrată în Bulgaria,
care le-a revândut firmelor celorlalți doi la prețuri majorate.

Pentru a crea o justificare a acestei creșteri de preț s-a
folosit o a treia firmă, dând impresia că au fost furnizate
servicii asociate echipamentelor vândute beneficiarilor, în
conturile cărora au fost virate sumele din creșterea prețului.

Prejudiciul total estimat este de 3 milioane de euro.
Banii au fost trimiși de Bruxelles prin mecanismul

Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), cu
cel mai mare buget dintre toate ITI-urile Europei.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en
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Cadrul instituțional pentru
implementarea PNRR

Executivul a aprobat Ordonanța de Urgență privind
prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei
finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile
alocate României prin Mecanismul de Redresare şi
Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

Actul normativ face parte din pachetul necesar
pentru pregătirea trimiterii către Comisia Europeană a
primei cereri de plată din PNRR în sumă de aproximativ 3
miliarde de euro.

Stabilirea cadrului financiar aplicabil fondurilor
aferente reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR
permite asigurarea unor proceduri de sistem și
operaționale adecvate pentru implementarea acestora și
atingerea jaloanelor și țintelor, cu impact asupra
potențialului de creștere economică pe termen lung.

Măsurile incluse în PNRR au impact macroeconomic,
contribuind la redresarea economică și socială și la
dezvoltarea pe termen lung a țării ca urmare a crizei
COVID-19, prin măsurile de sprijinire a investițiilor private,
în special pentru IMM-uri, crearea de locuri de muncă și a
unui mediu de afaceri mai puternic, promovarea
competențelor verzi și digitale, creșterea favorabilă
incluziunii prin reducerea disparităților, dezvoltarea
investițiilor în infrastructura de transport, sănătate,
educație și mediul de afaceri.

Prin OUG se reglementează activitățile de prevenire,
verificare, detectare/depistare, constatare, recuperare și
raportare, inclusiv raportare către Comisia Europeană, dacă
este cazul, a neregulilor grave, precum și de prevenire,
verificare, detectare/depistare, constatare şi aplicare de
sancțiuni și/sau recuperare a sumelor aferente neregulilor
rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică,
a aplicării schemelor de ajutor de stat/minimis, precum și
în ceea ce privește respectarea principiului privind evitarea
dublei finanțări, apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene alocate României prin MRR şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora.

(Sursa: www.fonduri-structurale.ro)

Actualizarea prețurilor în proiectele
europene

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a propus
Comisiei Europene identificarea unor soluții rapide la
nivelul UE pentru a veni în sprijinul beneficiarilor publici și
privați ai programelor de dezvoltare rurală ale căror
proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel
încât să se poată asigura finalizarea proiectelor.

Solicitarea României s-a bucurat de o largă susținere
din partea Statelor Membre (HR, LT, NL, EL,CY, MT, BG, LV,
DK, EE, PL, SK).

În perioada următoare, Comisia Europeană va
identifica cele mai potrivite soluții pentru derularea și
implementarea în bune condiții a proiectelor demarate.

Având în vedere situația economică generală
nefavorabilă survenită în timpul pandemiei, accentuată mai
întâi de creșterea prețurilor utilităților şi apoi de conflictul
armat din Ucraina, România și alte state membre al Uniunii
Europene se confruntă cu o situație dificilă în
implementarea programelor de dezvoltare rurală.

Mulți dintre beneficiarii măsurilor de sprijin se află în
incapacitate de a continua realizarea proiectelor aflate în
derulare, întrucât bugetele aprobate nu mai pot acoperi
cheltuielile suplimentare apărute pe parcurs.

În acest context, există riscul renunțării la executarea
lucrărilor și nefinalizarea sau rezilierea proiectelor, ceea ce
va conduce la neîndeplinirea obiectivelor propuse, corelat
cu riscurile legate de dezangajare a fondurilor europene,
fapt ce afectează implementarea Programului și mai ales
dezvoltarea zonelor rurale.

Printre alte subiecte aflate pe agenda discuțiilor
Consiliului AgriFish s-a regăsit protecția solului în Uniunea
Europeană și potențialul său de a contribui la atingerea
obiectivelor Pactului Ecologic European.

Totodată, s-a atras atenția asupra nevoii de a susține
financiar achiziția de tehnologii cu impact redus asupra
structurii solului, precum și a încurajării utilizării
tehnologiilor care permit sechestrarea carbonului și a
azotului în sol, a tehnologiilor de refacere a calității solului.

Un rol important îl pot avea cercetarea și inovarea,
inclusiv în ceea ce privește irigarea durabilă a zonelor
sensibile și crearea de soiuri de plante rezistente la deficitul
de apă, la boli și dăunători.

(Sursa: https://www.madr.ro/)

Cadrul instituțional și financiar
pentru Fondul de Modernizare
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență privind

stabilirea cadrului instituțional și financiar de
implementare și gestionare a fondurilor alocate României
din Fondul pentru Modernizare, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.

Fondul pentru Modernizare la dispoziția României are
o valoare de peste 13 miliarde de euro pentru perioada
2021- 2030, evaluare ce are la bază estimările privind
prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Fondul pentru Modernizare sprijină investițiile în
modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea
eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de
investiții la scară mică, în concordanță cu obiectivele
cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia
pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în
Acordul de la Paris și contribuie la atingerea obiectivelor
Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții
juste din punct de vedere social către o economie verde.

Finanțarea din Fondul pentru Modernizare pentru
implementarea investițiilor prioritare și neprioritare se
poate realiza prin granturi, instrumente financiare cum ar fi
garanții, împrumuturi preferențiale, rambursarea parțială a
împrumuturilor bancare, plăți suplimentare pentru
dobânzile la împrumuturile bancare sau alte forme.
Modalitatea efectivă de acordare a finanțării este indicată în
documentația aferentă fiecărei proceduri de selecție a
propunerilor de investiții.

(Sursa: http://energie.gov.ro/)

http://www.fonduri-structurale.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/38991
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Pro și contra impozitului progresiv

Revenirea la impozitul progresiv este o temă care
reapare periodic în dezbaterea publică, însă mediul de
afaceri și contribuabilii persoane fizice nu par convinși că
această schimbare este necesară și benefică, scrie Daniel
Anghel, Lider al Departamentului de Consultanță Fiscală și
Juridică al PwC, a cărui opinie o prezentăm în continuare:

*
În toate sondajele realizate pe acest subiect, reiese că

marea majoritate susține în continuare cota unică.
Motivul principal ține atât de teama că va crește

inevitabil povara fiscală, cât și de faptul că practic va fi mult
mai greoi și mai complicat de administrat.

Există o listă lungă de argumente pro și contra, însă
cele mai multe vin din zona teoretică, fără referire la ce se
întâmplă în realitate cu taxarea și administrarea fiscală.

Cota unică este învechită, spun susținătorii sistemul
de impozitare progresivă care cred că renunțarea la aceasta
ar reprezenta un pas spre modernizarea sistemului nostru
fiscal și o dovadă că economia noastră este una dezvoltată.

Ei cred că în urmă cu 20 de ani cota unică era potrivită
cu stadiul României de dezvoltare de atunci, dar între timp
a devenit o frână pentru redistribuirea bunăstării pe care
am reușit să o generăm în ultimii 15 ani.

E-adevărat că economia României nu se mai compară
cu cea de acum 15-20 de ani, și că există mult mai multă
avuție, fapt măsurat prin creșterea semnificativă a PIB.

Însă, administrarea fiscală a evoluat la fel de rapid?
S-a reușit să o modernizăm cu sisteme IT la zi, cu

resurse umane bine antrenate?
Din păcate, progrese s-au văzut doar în ultimii câțiva

ani, iar capacitatea de colectare a taxelor și impozitelor
existente acum în Codul fiscal nu a crescut semnificativ.

Continuăm să avem cea mai slabă colectare a TVA din
UE, conform Comisiei, și cele mai mici venituri fiscale, în
afara de Irlanda, care e un caz aparte, având un regim fiscal
extrem de lejer, practicat pentru atragerea investitorilor.

Să nu uităm că unul dintre motivele adoptării cotei
unice a fost tocmai dificultatea de a administra cote
progresive, care presupun o serie de deduceri fiscale, în
funcție de situația personală a fiecărui contribuabil
persoană fizică.

Se consumau resurse umane și materiale ineficient,
fapt care a dus la găsirea unei soluții foarte simple.

Este acum ANAF gata să preia administrarea a câtorva
milioane de declarații fiscale?

Evident că NU!
În UE mai au cotă unică doar câteva state.
Este adevărat că România, Bulgaria, Estonia au cotă

unică dintre statele membre, însă marea majoritate, în
special cele din vestul Europei, nici nu au avut vreodată.

Regimul fiscal a fost implementat de țările din zona
central-est europeană în perioada de tranziție la economia
de piață, fiind mai simplu și mai ieftin de administrat.

În același timp au fost folosite ca un stimul pentru
atragerea investițiilor străine, contribuind la un cost mai
mic al forței de muncă.

România, ca de altfel și alte state est-europene, nu
avea mari avantaje pentru investitori, după zeci de ani de
economie închisă, care rămăsese în urmă la toate capitolele
- de la tehnologie și management, la acces la alte piețe.

Prin urmare, forța de muncă bine calificată și ieftină a
fost un motiv pentru investiții.

Între timp forța de muncă nu mai este ieftină și nici nu
prea se mai găsește ușor.

Deci din acest punct de vedere, cota unică și-a făcut
treaba și poate nu mai este necesară. În mod cert au fost și
alți factori care au sprijinit aducerea investițiilor, dar nu fac
obiectul discuției acesteia.

Între timp, putem și trebuie să oferim alte motive
investitorilor de a veni în România.

Însă dacă ne uităm ce caută aceștia - infrastructură
modernă, claritate și predictibilitate legislativă, ca să dau
doar două exemple - ne dăm seama că încă mai este mult
până a avea un cadru prielnic.

În principiu, sistemul progresiv, datorită faptului că
oferă deduceri contribuabililor pentru diverse cheltuieli
(pentru educație, sănătate, cultură etc) sau în funcție de
numărul persoanelor întreținute - ca să dau un exemplu
general - are mai multe șanse să distribuie bunăstare unor
categorii mai puțin avantajate.

În același timp, dacă bunăstarea pe care se presupune
că o redistribuie nu e suficientă ca să rămână cu venituri
motivante și categoria celor care câștigă mult, astfel încât să
îi stimuleze să producă în continuare la același nivel, nu va
fi prea mult de redistribuit.

Cota unică are și acest rol de a sprijini formarea unei
clase mijlocii, pentru că în economiile dezvoltate această
categorie este coloana vertebrală a economiei.

În România, categoria este în formare și o impozitare
agresivă ar subția-o semnificativ și face-o să emigreze.

Actualul impozit pe venitul persoanelor fizice, pentru
că la el ne referim când vorbim de cota unică (așa cum știm
noi nu am avut niciodată o singură cotă de taxare pentru
orice, iar în ultimii ani s-au făcut mai multe exceptări și
derogări), este mic, de numai 10%.

În schimb, contribuțiile de asigurări sunt mari și
povara fiscală (impozitul pe venit plus contribuțiile de
asigurări sociale) ajunge la circa 45 % din venitul salarial.

Practic cu acest procent România se plasează în
primele 10 state din UE la impozitarea muncii.

Încasările bugetare scăzute nu sunt, deci, cauzate de
taxarea mică a muncii.

Relativ la cotele de impozitare (TVA sau alte taxe),
România este în media sau cu puțin sub media UE., dar
problema este că taxele nu sunt colectate eficient și că,
practic, evaziunea și capacitatea administrativă duc la o
colectare prea mică.

Pentru a majora colectarea e nevoie de un ANAF
modern și bine echipat tehnic, adică o administrație fiscală
eficientă.

De fiecare dată când discutăm avantajele și
dezavantajele cotei unice versus impozitul progresiv,
lipsește un element fundamental: analiza funcționării celor
două sisteme în România, pornind de la date: cine și cât
contribuie, care e nivelul de taxare, cât și cum se colectează
și, mai ales, care e structura economiei noastre, care e
capacitatea administrativă fiscală, pentru a vedea dacă
sistemul progresiv ar fi mai eficient din perspectiva
colectării și mai echitabil pentru contribuabili.

Ministerul de Finanțe și-a asumat prin PNRR că va
realiza o analiză a sistemului fiscal vizând eliminarea
graduală a stimulentelor fiscale și breșelor din legislație în
ce privește taxarea veniturilor, revizuirea sistemului de
microintreprinderi, a contribuțiilor sociale și al taxelor pe
proprietate, precum și trecerea la o fiscalitate verde.

În același timp, prin PNRR sunt vizate multe măsuri
de digitalizare pentru administrația fiscală.

Argumentele pro sau contra nu trebuie să rămână la
nivel de declarații, ci să fie parte din dezbaterea
transparentă a schimbărilor care vor fi aduse sistemului.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Noua strategie a UE pentru
protejarea și capacitarea copiilor în

mediul online

Comisia a adoptat o nouă strategie europeană
pentru un internet mai bun pentru copii (Better
Internet for Kids - BIK+), cu scopul de a îmbunătăți
serviciile digitale adaptate vârstei și de a se asigura că
fiecare copil este protejat, capacitat și respectat online.

În ultimii zece ani, s-au schimbat dramatic atât
tehnologiile digitale, cât și modul în care copiii le utilizează.

Majoritatea copiilor își utilizează zilnic telefoanele
inteligente și de două ori mai mult decât în urmă cu 10 ani
și încep să le folosească de la o vârstă mult mai fragedă.

Dispozitivele moderne oferă oportunități și avantaje,
permițându-le copiilor să interacționeze cu ceilalți și să
învețe online, fiind totodată un mijloc de divertisment.

Însă aceste avantaje nu sunt lipsite de riscuri, și
anume pericolul de a fi expuși la dezinformare, la hărțuirea
cibernetică sau la conținuturi dăunătoare și ilegale, de care
copiii trebuie să fie protejați.

Noua Strategie europeană pentru un internet mai
bun pentru copii vizează furnizarea de conținuturi și de
servicii online accesibile, adaptate vârstei și informative,
care să fie în interesul superior al copiilor.

Noua strategie europeană pentru un internet mai
bun pentru copii este componenta digitală a Strategiei
cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului,
elaborată de Comisie, și reflectă principiul digital
„Protejarea și capacitarea copiilor și a tinerilor în
mediul online”.

Aceasta a fost adoptată împreună cu o propunere
privind un nou act legislativ pentru protejarea copiilor
împotriva abuzului sexual.

În plus, strategia se înscrie pe filiera recentului acord
politic provizoriu de referință referitor la Actul legislativ
privind serviciile digitale (DSA), care conține noi garanții
pentru protecția minorilor și interzice platformelor online
să prezinte minorilor publicitate direcționată pe baza
creării de profiluri.

Acestor chestiuni li s-a acordat o importanță
deosebită și în cadrul Conferinței privind viitorul
Europei, cu ocazia căreia Grupul de dezbatere al cetățenilor
europeni care se ocupă de valori și drepturi a solicitat o
protecție sporită a minorilor în mediul online.

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun
pentru copii stabilește viziunea Comisiei referitoare la un
deceniu digital pentru copii și tineri, întemeiată pe trei
piloni principali:

1. Experiențe digitale sigure vizând protejarea
copiilor de conținuturile, de comportamentele și de
riscurile online care sunt dăunătoare și ilegale, precum și
îmbunătățirea bunăstării acestora grație unui mediu digital
sigur și adaptat vârstei.

Pentru ca mediul digital să devină un loc sigur pentru
copii și tineri, Comisia va facilita elaborarea unui cod al UE
pentru o proiectare adaptată vârstei și va solicita instituirea,
până în 2024, a unui standard european privind verificarea
online a vârstei.

De asemenea, Comisia va analiza modul în care ar
putea fi utilizat viitorul portofel european pentru
identitatea digitală pentru verificarea vârstei, modul în
care s-ar putea contribui la raportarea rapidă a conținutului
ilegal și dăunător și modul prin care s-ar putea garanta,
până în 2023, instituirea numărului unic armonizat din
seria de numere „116 111” pentru asistență victimelor
hărțuirii cibernetice.

2. Capacitarea digitală, astfel încât copiii să
dobândească aptitudinile și competențele pentru a face
alegeri în cunoștință de cauză și pentru a se exprima
responsabil în mediul online, în condiții de siguranță.

Pentru a promova capacitarea copiilor în mediul
digital, Comisia va organiza campanii de alfabetizare
mediatică destinate copiilor, profesorilor și părinților, prin
intermediul rețelei de centre pentru un internet mai
sigur - coloana vertebrală a strategiei.

De asemenea, Comisia le va oferi profesorilor
posibilitatea de a urma module didactice prin intermediul
portalului betterinternetforkids.eu.

Rețeaua de centre pentru un internet mai sigur din
statele membre, care este activă atât la nivel național, cât și
la nivel local, va consolida sprijinul pentru copiii aflați în
situații vulnerabile și va contribui la abordarea decalajului
digital în materie de competențe.

3. Participarea activă și respectul față de copii,
oferindu-le posibilitatea de a se exprima în mediul digital,
cu mai multe activități conduse de copii pentru a promova
experiențe digitale inovatoare și creative care să fie sigure.

Pentru a spori participarea copiilor la mediul digital,
Comisia va sprijini asocierea unor copii mai experimentați
la instruirea altor copii cu privire la oportunitățile și
riscurile pe care le prezintă mediul online și va organiza, o
dată la doi ani, o evaluare, condusă de copii, a strategiei.

Strategia se bazează pe Strategia europeană pentru
un internet mai bun pentru copii, adoptată în 2012.

Acțiunile menite să combată știrile false, hărțuirea
cibernetică și expunerea la conținuturi dăunătoare și ilegale
ajung în fiecare an la mii de școli și la milioane de copii,
părinți și profesori.

În martie 2021, cu ocazia adoptării Strategiei
cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, Comisia
a preconizat o actualizare a strategiei din 2012 privind un
internet mai bun pentru copii.

În această perspectivă, peste 750 de copii și tineri și-
au împărtășit gândurile și opiniile cu privire la siguranța, la
conținutul și la competențele online în cadrul a 70 de
sesiuni de consultare organizate de către centrele pentru
un internet mai sigur în primăvara anului 2021.

De asemenea, au fost organizate sondaje și alte
consultări cu părinții, profesorii, cercetătorii, experții
naționali în domeniul siguranței online a copiilor și cu
partenerii din sectorul de activitate vizat.

Rezultatele, care au fost incluse în Strategia
europeană pentru un internet mai bun pentru copii, arată
că, adesea, copiii și tinerii sunt conștienți atât de riscurile
din mediul online, cum ar fi conținutul dăunător, hărțuirea
cibernetică sau dezinformarea, cât și de oportunitățile pe
care acesta le oferă.

Ei doresc să își facă auzită vocea în chestiunile care îi
privesc, mai ales că mulți copii și tineri din Europa, în
special cei în situații vulnerabile, nu sunt pe deplin incluși
în mediul digital.

Printre factorii de la baza acestei excluderi se numără
sărăcia, lipsa de conectivitate, lipsa dispozitivelor adecvate
și lipsa competențelor digitale sau a încrederii în acestea.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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MIPE a trimis prima cerere de plată din PNRR
România vrea să încaseze peste 2,5 miliarde de euro de la Comisie, susținând că a îndeplinit jaloanele aferente

sfârșitului de an 2021.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene prima cerere de plată din cadrul

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, din care 2,03 miliarde de
euro - sprijin financiar nerambursabil și 0,9 miliarde de euro sub formă de împrumut.

Efectiv, din suma solicitată spre rambursare prin cererea de plată, România va încasa 2,56 miliarde euro, dat fiind că se
va deduce prefinanțarea primită în decembrie 2021-ianuarie 2022.

Concret, din componenta de granturi va fi rambursată o sumă de 1,77 miliarde euro, iar din cea aferentă
împrumuturilor 0,78 miliarde euro.

Prima cerere de plată cuprinde 21 de ținte și jaloane aferente trimestrului IV din 2021, concomitent fiind transmise
Comisiei și toate documentele justificative privind îndeplinirea țintelor și jaloanelor, aceasta fiind o condiție obligatorie.

În total au fost încărcate în sistemul electronic 180 de documente justificative aferente celor 21 de jaloane/ținte.
Potrivit MIPE, următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR va fi transmisă

Comisiei Europene în trimestrul al III-lea și va cuprinde țintele și jaloanele aferente primelor două trimestre ale acestui an.
România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde de euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare

de aproximativ 14,24 miliarde de euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde de euro.
Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 miliarde euro.

(Sursa: www.euractiv.ro)

O fiscalitate relaxată, cu o reformă a
regulilor fiscale

Uniunea Europeană propune prelungirea
suspendării regulilor fiscale cu încă un an, din cauza
efectelor asupra economiei europene a conflictului din
Ucraina, dar analiștii se întreabă dacă nu cumva ar fi
timpul de schimbări fundamentale.

Miniștrii de finanțe din UE s-au reunit pentru a
discuta avantajele și dezavantajele propunerii Comisiei
Europene de a menține regulile fiscale ale UE
suspendate pentru încă un an.

Tot atunci, Comisia a propus ca UE să continue
aplicarea clauzei generale de salvgardare a regulilor
fiscale până la sfârșitul anului 2023, din cauza
consecințelor economice ale invaziei.

Clauza generală este în vigoare de la începutul
pandemiei din 2020, permițând statelor membre ale UE
să ignore regulile restrictive ale Uniunii privind deficitul
bugetar și datoria publică pentru a putea, astfel, să își
sprijine cetățenii și companiile financiar în timpul crizei.

Dar nu toți europenii sunt fericiți cu posibilitatea
extinderii relaxării condițiilor fiscale.

Dacă miniștrii din Spania și Belgia au salutat
propunerea Comisiei, ministrul german a fost mai critic,
apreciind că, pentru Germania, este clar că nu vor folosi
clauza de salvare, revenind la frânarea datoriei.

Acesta consideră că trebuie oprită dependența din
ce în ce mai mare de îndatorare”, argumentând că
prioritatea acum trebuie să fie combaterea inflației.

Pentru aceasta, este nevoie să fie lăsate în urmă
politicile fiscale expansioniste și datoriile, pentru ca
banca centrală să aibă spațiu să lupte cu inflația.

Totuși, nu este clar cum banca centrală poate să
lupte împotriva inflației, căci nu are mijloace de a reduce
prețurile la energie sau la alimente - factorii principali ai
inflației în UE.

Unul dintre motivele pentru care Comisia vrea
continuarea aplicării clauzei generale de salvgardare a
fost că permite mai multe investiții în tranziția ecologică
și, mai precis, în independența față de combustibilii fosili,
care contribuie disproporționat la inflație.

Mai surprinzătoare a fost atitudinea Olandei, țară
cunoscută pentru retorica sa în favoarea frugalității, care
s-a arătat deschisă la propunere, înțelegând motivele ei,
dar apreciind că nivelul datoriilor trebuie redus.

De menționat și faptul că Olanda și Spania au
prezentat o lucrare comună privind reforma regulilor
fiscale ale UE pentru a reduce decalajul dintre țările mai
cumpătate și cele mai îndatorate, menținând în discuție
reforma regulilor pe cât mai curând posibil.

Spania susține chiar că nu are sens să se aplice
regulile fiscale înainte ca acestea să fie reformate, motiv
pentru care este bună prelungirea clauzei generale de
salvgardare cu încă un an.

La rândul său, și Belgia susține că guvernele încă
mai trebuie să sprijine companiile și cetățenii.

Și societatea civilă a reacționat la propunerea
Comisiei cu o critică mult mai profundă la adresa
regulilor fiscale ale UE, pe care unii la consideră desuete.

Deși salută posibilitatea ca guvernele să cheltuie
mai mult, unii se tem că banii vor fi irosiți din cauza
gândirii pe termen scurt.

Fondurile de recuperare după pandemie au fost
folosite pentru a consolida status quo-ul – și trebuie ca
UE să se asigure că acest lucru nu se va întâmpla din nou.

S-a susținut și faptul că reînnoirea suspendării
regulilor fiscale arată cât de inadecvate sunt și că
suspendările ad-hoc ale regulilor - pentru a răspunde la
crize - nu reprezintă un substitut viabil pentru reforme.

Criza rezultată în urma războiului din Ucraina a
fost neașteptată, dar urgența climatică nu este nici
neașteptată, nici total inevitabilă, astfel încât este nevoie
de o reformare urgentă a regulilor fiscale ale UE pentru a
stimula cheltuielile statelor pentru transformarea
economiilor și societăților din Europa.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Anul european al tineretului

Comisia a publicat Eurobarometrul Flash privind
tineretul și democrația, realizat între 22 februarie și 4
martie 2022.

Acum că Anul european al tineretului este în plină
desfășurare și Conferința privind viitorul Europei – în
care tineretul a jucat un rol esențial – a luat sfârșit, sondajul
ne indică starea de spirit a tinerei generații.

Noul sondaj Eurobarometru arată o implicare tot mai
mare a tinerilor: în prezent, majoritatea tinerilor români
(61 %) sunt activi în societățile în care trăiesc și au
participat la activitățile uneia sau mai multor organizații de
tineret în ultimele 12 luni.

Majoritatea tinerilor români își doresc de la Anul
european al tineretului 2022 să fie ascultați cu mai multă
atenție de către factorii de decizie, care să le concretizeze
inițiativele și să le sprijine dezvoltarea personală, socială și
profesională (76%).

Comisia lansează un nou instrument online, platforma
intitulată „Voice your Vision” (Dă glas ideilor tale), menită
să-i ajute pe tinerii europeni să își facă auzită vocea.

În plus, în cadrul Anului tineretului se organizează
dialoguri de politică între membrii colegiului și tineri.

Acestea oferă tinerilor o oportunitate unică de a
obține acces direct la factorii de decizie și de a-și exprima
direct viziunea și ideile despre toate domeniile de politică.

Anul european al tineretului ar trebui să schimbe
modul în care tinerii sunt incluși în procesul strategic și
decizional și să promoveze oportunități concrete pentru ei.

Războiul împotriva Ucrainei a consolidat convingerea
tinerilor că menținerea păcii, consolidarea securității
internaționale și promovarea cooperării internaționale este
primul obiectiv al UE (37 %), următoarele fiind ca UE să
sporească oportunitățile de angajare pentru tineri (33 %),
să combată sărăcia și inegalitățile economice și sociale
(32 %), să promoveze politici ecologice și să combată
schimbările climatice (31 %).

Tinerii consideră ca domenii de interes pentru Anul
european al tineretului sănătatea mintală și fizică și
bunăstarea (34 %), protecția mediului și combaterea
schimbărilor climatice (34 %), precum și educația și
formarea, inclusiv libera circulație a cursanților (33%).

În pofida pandemiei, sondajul arată o creștere a
mobilității transnaționale a tinerilor în comparație cu 2019,
reflectând dorința puternică de recreare a legăturilor între
tineri peste granițe.

Aproximativ 4/10 tineri (39 %) au participat la o
activitate profesională, de voluntariat, de învățare sau
sportivă într-o altă țară a UE, comparativ cu puțin peste
3/10(31 %) în 2019.

Lipsa mijloacelor financiare rămâne un motiv esențial
pentru neparticiparea la proiectele de mobilitate, deși
obstacolul financiar este în scădere (36 % față de 42 %).

În cele din urmă, rezultatele Eurobarometrului
confirmă că programul Erasmus +, care în 2022
aniversează 35 de ani de la înființare, este cunoscut de mai
mult de jumătate dintre respondenții tineri, deși persistă
unele diferențe între statele membre - proporția tinerilor
care cunosc Erasmus + este cea mai mare în Grecia (72 %)
și Cipru (70 %), iar cea mai mică în Suedia (26 %).

Pe platforma „Voice your Vision” (Dă glas ideilor
tale), ei își pot înregistra opiniile și ideile pentru viitorul
proiect european.

De asemenea, pot aborda orice aspect care li se pare
important, de la ocuparea forței de muncă, incluziune, pace

și securitate la schimbările climatice, educație, sănătate
mintală etc.

Platforma se apropie de dezideratul Anului European
al Tineretului de a oferi tinerilor mijloacele necesare pentru
a contribui la dezbaterea publică și la procesul decizional.

Sondajul Eurobarometru Flash 502 „Tineretul și
democrația în Anul european al tineretului” a fost
realizat, prin interviuri online asistate de calculator (CAWI)
pe un eșantion reprezentativ de 26.178 de tineri cu vârste
cuprinse între 15 și 30 de ani din cele 27 de state.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

Tinerii români – pro-europeni și
optimiști

74 % dintre tinerii români sunt optimiști în ceea ce
privește viitorul Uniunii Europene și arată o mai mare
deschidere și susținere pentru politicile europene decât alte
categorii de vârstă.

Tot 74 % dintre tineri sunt satisfăcuți cu viața pe care
o duc, iar 61 % dintre ei apreciază că lucrurile se îndreaptă
în direcția bună în viața personală.

Pe categorii de vârstă, se declară satisfăcuți cu viața
pe care o au în proporție de 64 % - grupa de vârstă 15-24
de ani și 74 % -- grupa de vârstă 25-34 de ani).

61 % dintre cei din grupa 25-34 ani sunt mulțumiți de
direcția pe care o ia viața proprie, iar 70 % sunt mulțumiți
de locul de muncă pe care îl au.

Tinerii consideră sistemul de educație una dintre
principalele provocări cu care se confruntă, alături de
situația economică, șomaj, locuințe și mediul
înconjurător și schimbările climatice, și au o opinie
pozitivă asupra comerțului liber, ca politică internațională.

Aproximativ 40 % dintre tineri declară că nu discută
subiecte legate de politica la nivel european, însă
majoritatea lor au o percepție pozitivă asupra modului în
care funcționează democrația atât în Uniunea Europeană
(63%), cât și în România (50%).

În legătură cu Uniunea Europeană, 74 % dintre tineri
sunt optimiști în ceea ce privește viitorul acesteia, iar
aproximativ 55 % apreciază că lucrurile se îndreaptă în
direcția bună în Uniune.

Tinerii de peste 25 de ani sunt, în mod consecvent,
mai deschiși față de politicile europene decât alte categorii
de vârstă, având o părere puternic pozitivă despre acestea.

Tot ei apreciază că valorile și solidaritatea sunt cele
care contribuie la sentimentul de comunitate, alături de
economie, educație, statul de drept și cultura.

Majoritatea tinerilor consideră că Uniunea
Europeană ar trebui să beneficieze de mijloacele
necesare pentru a gestiona mai bine în viitor crize
precum pandemia de coronavirus (81 %) și apreciază că
programul NextGenerationEU va fi eficient în
gestionarea efectelor pandemiei (57 %).

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Prevenirea și reducerea risipei alimentare
În Parlamentul României s-a depus recent o inițiativă legislativă pentru reformarea cadrului legislativ privind

prevenirea și reducerea risipei alimentar, obiectivul fiind respectarea țintelor asumate de România la nivel internațional
- înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei alimentare până în anul 2030.

Proiectul prevede măsuri concrete de luptă împotriva risipei alimentare prin crearea unei platforme online împotriva
risipei alimentare gestionată de Ministerul Agriculturii în care vor fi raportate datele privind risipa alimentară de către
operatorii economici.

De asemenea, vor fi redactate materiale informative de către Ministerul Agriculturii pentru lupta împotriva risipei
alimentare pentru operatorii economici, iar autoritățile administrației publice vor avea - pentru prima dată în legislație -
obligația să ia măsuri împotriva risipei alimentare atunci când din activitatea lor rezultă surplusuri de produse alimentare.

Proiectul prevede și o strategie națională împotriva risipei alimentare actualizată cel puțin o dată la 5 ani.
Operatorii economici vor avea și ei obligația să depună toate eforturile necesare pentru a încheia contracte prin care să

doneze produsele alimentare înainte de expirare.
Căci oamenii flămânzi au nevoie de ajutor, la fel și de mediu, dar și de bunăstarea planetei, pentru generațiile următoare.
De lege e nevoie în România și pentru că, în România, peste 150.000 de copii merg în fiecare seară flămânzi la culcare.
În același timp, anual se aruncă 2,55 milioane de tone de mâncare, fiind necesar un mecanism prin care alimentele

aflate în stare bună de consum să ajungă la oamenii în nevoie.
Risipa alimentară globală generează 8 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, un impact imens asupra climei și

asupra societății, în ansamblul ei, schimbările climatice în România traducându-se în județe întregi în procese de deșertificare,
în fenomene meteorologice extreme, în noi dăunători cu care se confruntă agricultorii români.

Practic, atâta mâncare se aruncă la gunoi, încât românii risipesc în acest mod o mare parte din salariu.
Bunăoară, dacă un român câștigă în medie 4000 de lei și cheltuie pe mâncare 1/3 din această sumă, iar între 30 % și

50 % din mâncarea pe care o cumpără o aruncă la gunoi, practic el aruncă, lunar, între 400 și 670 de lei, adică 5000 lei pe an.
(Sursa: www.euractiv.ro)

Teama de inflație influențează
consumul

Într-un context marcat de lipsă de predictibilitate,
58 % dintre români consideră că reducerea consumului
este cea mai la îndemână soluție pentru a combate
dificultățile financiare generate de inflație.

Atitudinea ostilă față de instituțiile statului capătă noi
valențe, guvernul fiind perceput de 67 % dintre români ca
responsabil pentru nivelul inflației din România.

Prognoza pentru rata inflației din România a ajuns la
12.5 % pentru finalul anului 2022, în urma ultimelor
proiecții ale Băncii Naționale Române.

Cu toate acestea, în luna aprilie, rata inflației a atins
un nivel record de 13,8% pe teritoriul țării noastre.

Reveal Marketing Research a realizat un studiu
reprezentativ la nivel național în rândul locuitorilor din
mediului urban, pentru a afla ce impact a avut creșterea
inflației pentru români.

Conform studiului, aproape jumătate dintre români se
consideră informați cu privire la fenomenul inflației - 42 %
dintre românii din mediul urban declarând că sunt
informați sau foarte informați cu privire la inflație.

Categoriile de persoane ce se consideră mai puțin
informate sunt femeile (35 %), persoanele sub 35 de ani
(34%) și cele cu venituri mici (35%).

Mai mult, 72 % dintre respondenți consideră că
nivelul inflației din România este mai mare decât cel din
alte țări, într-o mai mare măsură persoanele peste 45 de ani
(88%) și cele cu venituri ridicate (80 %).

Creșterile mari ale cheltuielilor necesare satisfacerii
nevoilor de bază sunt cele mai resimțite consecințe.

Astfel, românii intervievați declară că cele mai
afectate de scumpiri categorii de produse sunt alimentele
(77 %), combustibilul (77 %) și utilitățile (electricitate, gaz
etc. - 70%).

Acestea se află la o distanță semnificativă de valoarea
față de următoarea categorie de produse măsurate,
materialele de construcții, cu un scor de 17%.

6 din 10 respondenți consideră că reducerea
consumului ar putea rezolva problema inflației, în măsuri

semnificativ mai mari bărbații (63 %), persoanele peste 55
de ani (71%), dar și cele cu venituri ridicate (6 5%).

O altă soluție pentru combaterea efectelor inflației
este cererea unei măriri de salariu, 42 % dintre românii din
mediul urban preferând și această opțiune.

Tinerii între 18-24 de ani sunt cei mai puțin dispuși să
își schimbe stilul de viață și să își modifice obiceiurile de
consum (53 %), aceștia preferând în mai mare măsură
cererea unei măriri de salariu (58 %).

Mai mult decât atât, un sfert dintre români iau în
considerare și emigrarea pentru a face față provocărilor
economice aduse de inflație, alternativă menționată în mai
mare măsură de persoanele cu venituri mici.

Nemulțumirea și neîncrederea în instituțiile statului
iau amploare și îi determină pe 67 % dintre respondenți să
considere guvernul ca fiind responsabil pentru nivelul
inflației din România.

Această atitudine ostilă este vizibilă într-o măsură
semnificativ mai mare la persoanele peste 45 de ani (77 %).

Situațiile de conflict sau război sunt considerate cauze
ale nivelului inflației (60 %), mai ales în aprecierea
persoanelor cu venituri ridicate (70 %).

Următoarele 2 poziții sunt ocupate de pandemie
(42 %) și de marile corporații (31 %), menționate în mai
mare măsură de către tinerii între 18 și 24 de ani.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat
online pe un eșantion reprezentantiv - de 1005 respondenți
- pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, din mediul
urban, utilizatori de internet, iar eroarea maximă de
eșantionare este +/-3.1%.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Poluarea provoacă decese premature
în lume

Poluarea a fost responsabilă pentru moartea
prematură a nouă milioane de oameni în 2019, potrivit unui
studiu al revistei "Lancet".

Această rată nu se îmbunătățește din cauza calității
proaste a aerului și a poluanților chimici, în special plumbul.

La 4 ani de la un prim raport, situația nu s-a schimbat
- 1 din 6 decese premature din lume este legat de poluare.

Poluarea și deșeurile create de oameni și eliberate în
aer, apă și sol rareori ucid direct, dar provoacă boli grave de
inimă, cancer, probleme respiratorii sau diaree acută.

Efectele asupra sănătății rămân enorme, iar țările cu
venituri mici și medii suportă greul.

De altfel, ele reprezintă 92 % din aceste decese și
majoritatea pierderilor economice rezultate.

Atenția și finanțarea au crescut doar marginal din
2015, în ciuda unei creșteri bine documentate a preocupării
publice cu privire la poluare și efectele asupra sănătății.

În timp ce decesele premature legate de poluarea
asociată cu sărăcia extremă sunt în scădere, cele legate de
poluarea aerului și cu produse chimice sunt în creștere.

Efectul poluării asupra sănătății este încă mult mai
mare decât cel al războiului, terorismului, malariei, HIV,
tuberculozei, drogurilor și alcoolului și numărul deceselor
cauzate de poluare rivalizează cu cele provocate de fumat.

În 2019, 6,7 milioane de decese premature au fost
atribuite poluării aerului, 1,4 milioane poluării apei,
900.000 otrăvirii cu plumb.

Faptul că situația plumbului se înrăutățește, în
principal în aceste țări mai sărace, și se accelerează în ceea
ce privește numărul deceselor, este îngrozitor.

Expunerea la substanța toxică poate provoca, de
asemenea, întârzieri în dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Deși mortalitatea cauzată de poluare în gospodărie
(legată de arderea combustibililor sau de problemele de
apă sau de igienă) a scăzut, în special în Africa, formele
"moderne" de poluare cântăresc cu mult mai mult acum
decât în urmă cu douăzeci de ani.

În 2000, decesele premature legate de poluarea
aerului s-au ridicat la 2,9 milioane și 4,5 milioane în 2019.

Particulele fine și ozonul din aer, expunerea la plumb,
agenții cancerigeni în contextul muncii, poluarea chimică a
mediului, câștigă teren, mai ales în Asia.

Dacă nu se reușește o dezvoltare într-un mod curat și
ecologic, atunci ceea ce facem este teribil de greșit.

(Sursa: https://www.rador.ro/)

Legea offshore a fost promulgată
Recent a fost promulgată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare

pentru implementarea operațiunilor de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.
Promulgarea intervine după votul majoritar din Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
Legea reglementează operațiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol atât în

perimetrele petroliere offshore, cât și onshore de adâncime, stabilind că statul român va avea drept de preempțiune la
achiziția gazelor naturale.

Principalele modificări aduse de proiectul legii offshore sunt:
 Eliminarea impozitării suplimentare a veniturilor pentru preturile de vânzare la care investitorii nu realizează

supraprofituri cu menținerea grilei de impozitare în cazul veniturilor suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri
mai mari de 85 lei/MWh.

Inițial investitorii plăteau acest impozit progresiv asupra veniturilor suplimentare obținute din creșterea prețului la
gaz, atunci când prețul gazului trecea de 45,71 lei/MWh.

 Creșterea de la 30 % la 40 % a nivelului maxim pentru deducerea investițiilor din segmentul upstream pentru
determinarea impozitului suplimentar, pentru a încuraja investițiile în acest sector.

 Eliminarea limitării deducerii investițiilor pentru calculul impozitului pe profit, pentru a asigura respectarea
principiului Codului Fiscal care prevede ca toate sectoarele de activitate să fie tratate uniform.

În prezent, această limitare împiedică operatorii să deducă amortizarea tuturor investițiilor efectuate, datorând impozit
pe profit la o bază impozabilă artificial mărită, fiind astfel discriminați comparativ cu restul agenților economici.

Se reglementează regimul fiscal pentru perimetrele onshore de adâncime mai mari de 3 000 m și se propune eliminarea
utilizării prețului de referință în determinarea bazei de calcul a impozitului asupra veniturilor suplimentare.

În acest fel, sunt respectate principiile fiscalității prevăzute de Codul Fiscal și România se va alinia cu practica
internațională referitoare la determinarea impozitelor upstream pe baza prețurilor realizate.

Astfel cotele vor crește de la 15 % la 70 %, în funcție de prețul de vânzare a gazelor naturale, după cum urmează
(selectiv): 15 % din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 85 lei/MWh și mai mici
sau egale cu 100 lei/MWh, 30 % din veniturile suplimentare obținute (între prețuri de 100 lei/MWh - 115 lei/MWh), 35 %
(între 115 lei/MWh - 130 lei/MWh), 40 % (între 130 lei/MWh - 145 lei/MWh), 50 % (între 145 lei/MWh - 160 lei/MWh),
55 % (între 160 lei/MWh - 175 lei/MWh), 60 % (între 175 lei/MWh - 190 lei/MWh) și 70 % (peste 190 lei/MWh).

Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau onshore de adâncime aflate în curs
de executare li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevențe și regimul fiscal specific aplicabil
activităților de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare, existente la data de 1 ianuarie 2023.

Repartizarea sumelor colectate se face prin HG, iar colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se
administrează de către ANAF, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Consiliul UE - SUA pentru comerț și
tehnologie

UE și SUA și-au reafirmat relațiile de cooperare
strânsă în vederea abordării provocărilor mondiale din
domeniul comerțului și tehnologiei, în consonanță cu
angajamentul comun al celor două părți de a apăra
democrația, libertatea și drepturile omului.

Reunite în cea de-a doua reuniune ministerială a
Consiliului pentru comerț și tehnologie (CCT) de la Paris,
părțile au recunoscut rolul central care îi revine acestui for
în cadrul parteneriatului transatlantic reînnoit, acesta
contribuind la coordonarea măsurilor comune adoptate de
UE și SUA ca răspuns la agresiunea împotriva Ucrainei.

Principalele rezultate ale reuniunii CCT sunt:
Sprijin pentru Ucraina
Copreședinții CCT și-au exprimat angajamentul

comun ferm de a sprijini Ucraina împotriva agresiunii
militare ruse și au convenit asupra unor măsuri concrete
care au fost deja inițiate și vor continua în cadrul CCT.

De asemenea, aceștia s-au angajat să colaboreze cu
Ucraina în eforturile acesteia de a-și reconstrui economia și
de a crea un cadru favorabil pentru comerț și investiții.

Integritatea informațiilor
Copreședinții au convenit să își consolideze

cooperarea pentru a sprijini integritatea informațiilor în
situații de criză, concentrându-se inițial asupra unui cadru
analitic comun în vederea identificării acțiunilor Rusiei de
manipulare a informațiilor și de interferență, care va
permite ulterior stabilirea unui cadru de cooperare în toate
situațiile de criză.

Dialogul privind comerțul și munca
Copreședinții au convenit să instituie un dialog

tripartit privind comerțul și munca pentru a promova
împreună drepturile lucrătorilor care sunt recunoscute la
nivel internațional, precum și de a eradica munca forțată și
munca copiilor, printre altele.

Controlul exporturilor
Cooperarea în cadrul CCT a fost esențială pentru a

asigura, într-un mod rapid și coordonat, controlul
exporturilor de tehnologii avansate, cum ar fi cele din
sectorul aerospațial și supravegherea cibernetică, astfel
încât să se submineze capacitatea Rusiei de a-și dezvolta și
mai mult capacitățile industriale și militare.

Lanțuri de aprovizionare sigure
Având în vedere fragilizarea lanțurilor de

aprovizionare mondiale în contextul agresiunii împotriva
Ucrainei, ambele părți au convenit că o cooperare strânsă,
menită să promoveze reziliența lanțurilor de aprovizionare,
este mai importantă ca oricând.

De exemplu, UE și SUA au convenit să dezvolte un
mecanism comun de alertă timpurie și monitorizare cu
privire la lanțurile valorice ale semiconductorilor pentru a
spori gradul de informare și de pregătire în cazul
întreruperilor aprovizionării și a încuraja schimburile de
informații astfel încât să se evite o cursă după subvenții.

Un grup operativ dedicat finanțării publice pentru
servicii și tehnologii ale informației și comunicațiilor (ICTS)

sigure și reziliente în țările terțe va pregăti, de asemenea,
terenul pentru finanțarea publică comună de către SUA și
UE a unor proiecte digitale în țări terțe, bazate pe un set de
principii generale comune.

Standarde tehnologice
În domeniul tehnologiilor emergente, UE și SUA au

convenit să instituie un mecanism de informare strategică
de standardizare (ISS) pentru a promova și a apăra
interesele comune în activitățile internaționale.

Ambele părți vor depune eforturi pentru a promova
dezvoltarea unor standarde tehnice armonizate și
interoperabile în domeniile de interes strategic comun, cum
ar fi IA, fabricarea aditivă, reciclarea materialelor sau
internetul obiectelor.

Inteligența artificială
Părțile au reluat discuțiile cu privire la transpunerea

în realitate a principiilor comune în materie de IA și au
convenit să elaboreze o foaie de parcurs comună privind
instrumentele de evaluare și măsurare pentru o IA fiabilă și
în materie de gestionare a riscurilor.

Guvernanța platformelor
UE și SUA și-au reafirmat sprijinul pentru un internet

deschis, global, interoperabil, fiabil și sigur, în conformitate
cu Declarația privind viitorul internetului și cu
Declarația privind drepturile și principiile digitale
europene și au convenit să își consolideze cooperarea cu
privire la principalele aspecte ale guvernanței platformelor.

Accesul IMM-urilor la tehnologie
UE și SUA au publicat astăzi un ghid comun de bune

practici, care conține resurse privind modul în care IMM-
urile pot deveni mai sigure din punct de vedere cibernetic.

Aspecte ale comerțului și tehnologiei care sunt
legate de mediu și de climă

CCT are ca obiectiv general promovarea durabilității.
În acest spirit, miniștrii au convenit să abordeze

aspectele legate de comerț, dar și de mediu și climă, inclusiv
privind promovarea unei mai bune înțelegeri a rolului pe
care îl poate juca comerțul în facilitarea diseminării
bunurilor și serviciilor de mediu; un alt aspect abordat a
constat în asigurarea unei cooperări mai strânse în
domeniul achizițiilor publice verzi și elaborarea unor
metodologii comune pentru stabilirea amprentei de carbon.

Bariere comerciale
Miniștrii au convenit să colaboreze pentru a găsi

soluții care să contribuie la intensificarea comerțului și a
investițiilor transatlantice, inclusiv prin sprijinirea
cooperării în domeniul achizițiilor publice și al evaluării
conformității, precum și prin schimburi privind noile
bariere care ar putea apărea în calea comerțului, atât la
nivel bilateral, cât și în relația cu țările terțe.

Ei au convenit să își coordoneze eforturile pentru a
aborda politicile care nu se bazează pe piață, încercând, în
același timp, să evite consecințele colaterale reciproce.

Reamintim faptul că CCT este un forum în cadrul
căruia Statele Unite și Uniunea Europeană își coordonează
abordările referitoare la aspecte de importanță majoră din
domeniul comerțului și tehnologiei și aprofundează
cooperarea transatlantică în aceste domenii, pe baza
valorilor democratice comune.

În urma reuniunii, au fost înființate 10 grupuri de
lucru care se vor consacra unor subiecte precum
standardele, inteligența artificială, semiconductorii,
controlul exporturilor și provocările comerciale mondiale.

Următoarea reuniune a CCT este planificată să aibă
loc înainte de sfârșitul anului 2022 în SUA.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_2695
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_452
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/high-level-guidelines-cybersecurity-smes
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/high-level-guidelines-cybersecurity-smes
javascript:void(0)
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159642.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159642.pdf
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