
BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 1

Bugetul anual al UE pe 2023

Comisia Europeană a propus un buget anual
al UE pe 2023 în valoare de 185,6 miliarde euro, care
va fi completat de granturi cu o valoare estimată de
aproximativ 113,9 miliarde euro din cadrul
instrumentului NextGenerationEU.

Bugetul UE va continua să mobilizeze investiții
semnificative menite să consolideze autonomia
strategică a Europei, să stimuleze redresarea
economică în curs, să protejeze durabilitatea și să
creeze locuri de muncă.

Comisia va continua să acorde prioritate
investițiilor din domeniile ecologic și informatic,
răspunzând totodată nevoilor urgente generate de
crizele recente și de crizele actuale.

Proiectul de buget pe 2023, consolidat de
instrumentul NextGenerationEU, este conceput astfel
încât să răspundă celor mai importante nevoi în
materie de redresare ale statelor membre ale UE și
ale partenerilor noștri din întreaga lume.

Aceste mijloace financiare vor continua să
reconstruiască și să modernizeze Uniunea Europeană
și să consolideze statutul Europei de actor puternic pe
scena internațională și de partener de încredere.

Propuneri suplimentare de finanțare care să
răspundă nevoilor generate de impactul războiului din
Ucraina, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, vor fi
prezentate pe baza unei evaluări mai precise a
acestor nevoi, astfel cum se prevede în concluziile
Consiliului European din 31 mai 2022.

Bugetul reflectă prioritățile politice ale UE, care
sunt esențiale pentru a asigura o redresare durabilă și
pentru a consolida reziliența Europei.

În acest scop, Comisia propune alocarea
următoarelor sume (ca angajamente):

 granturi în valoare de 103,5 miliarde euro
din instrumentul NextGenerationEU în cadrul
Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) pentru
a sprijini redresarea economică și creșterea în urma
pandemiei de COVID-19 și pentru a face față
provocărilor generate de războiul din Ucraina;

 53,6 miliarde euro pentru politica agricolă
comună și 1,1 miliarde euro pentru Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și
pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea
rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului
pescuitului și pentru asigurarea mijloacelor necesare
în vederea gestionării crizelor, ținând seama de
penuria de alimente preconizată la nivel mondial;

 46,1 miliarde euro pentru dezvoltarea
regională și coeziune, cu scopul de a promova
coeziunea economică, socială și teritorială, precum și
infrastructura care sprijină tranziția verde și proiectele
prioritare ale Uniunii;

 14,3 miliarde euro pentru sprijinirea
partenerilor noștri și a intereselor noastre pe scena
mondială, din care 12 miliarde în cadrul Instrumentului
de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și
cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI –
Europa globală), 2,5 miliarde euro pentru Instrumentul
de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,6 miliarde
euro pentru ajutor umanitar (HUMA);

 13,6 miliarde euro pentru cercetare și
inovare, din care 12,3 miliarde euro pentru programul
emblematic al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont
Europa (acesta ar urma să primească încă 1,8
miliarde euro sub formă de granturi din instrumentul
NextGenerationEU);

 4,8 miliarde euro pentru investiții strategice
europene, din care 341 de milioane euro pentru
InvestEU în vederea realizării priorităților-cheie
(cercetarea și inovarea, dubla tranziție verde și digitală,
sectorul sănătății și tehnologiile strategice), 2,9
miliarde euro pentru Mecanismul pentru
interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii
infrastructurii transfrontaliere și 1,3 miliarde euro
pentru programul „Europa digitală” în vederea
conturării viitorului digital al Uniunii (InvestEU ar urma
să primească încă 2,5 miliarde euro sub formă de
granturi din instrumentul NextGenerationEU);

 4,8 miliarde euro pentru componenta
„Capitalul uman, coeziune socială și valori”, din care
3,5 miliarde euro pentru programul Erasmus+ în
vederea creării de oportunități în materie de educație
și mobilitate pentru cetățeni, 325 de milioane euro
pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga
Europă și 212 milioane euro pentru promovarea
justiției, a drepturilor și a valorilor;

 2,3 miliarde euro pentru mediu și politici
climatice, din care 728 de milioane euro pentru
programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării
schimbărilor climatice și adaptării la acestea, și 1,5
miliarde euro pentru Fondul pentru o tranziție justă, în
vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce
beneficii tuturor.
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 Fondul pentru o tranziție justă ar urma să primească încă 5,4 miliarde euro sub formă de granturi din
instrumentul NextGenerationEU;

 2,2 miliarde euro pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în
cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;

 2,1 miliarde euro pentru protejarea frontierelor noastre, din care 1,1 miliarde europentru Fondul de
management integrat al frontierelor și 839 de milioane euro (contribuția totală a UE) pentru Agenția Europeană
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);

 1,6 miliarde euro pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,4 miliarde euro pentru sprijinirea
migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre;

 1,2 miliarde euro pentru abordarea provocărilor în materie de apărare, din care 626 de milioane euro
pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), precum și
237 de milioane euro pentru sprijinirea mobilității militare;

 927 de milioane euro pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, inclusiv 593 de milioane euro
pentru Programul privind piața unică și aproape 200 de milioane euro pentru activități legate de combaterea
fraudei, fiscalitate și vamă;

 732 de milioane euro pentru Programul „UE pentru sănătate” în vederea asigurării unui răspuns
cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 147 de milioane euro pentru mecanismul de
protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistență operațională în caz de criză;

 689 de milioane euro pentru securitate, din care 310 milioane euro pentru Fondul pentru securitate
internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică;

 138 de milioane euro pentru conexiuni securizate prin satelit, în temeiul propunerii de instituire a unui
nou program al Uniunii – Programul Uniunii privind conectivitatea securizată;

 mijloacele bugetare necesare Actului legislativ european privind cipurile vor fi puse la dispoziție în
cadrul programului Orizont Europa și prin realocarea sumelor aferente altor programe.

Proiectul de buget pe 2023 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat de
șefii de stat sau de guvern la sfârșitul anului 2020, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, urmărește să transforme
prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete.

Prin urmare, o parte semnificativă a fondurilor va fi alocată combaterii schimbărilor climatice, în
conformitate cu obiectivul cheltuirii unui procent de 30 % din bugetul pe termen lung și din instrumentul de
redresare NextGenerationEU pentru această prioritate de politică.

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

Procesul de modificare a tratatelor UE
Responsabilii europeni au primit recent - în cadrul

unei ceremonii de la Strasbourg, raportul final din partea
copreședinților Comitetului executiv al Conferinței.

Aceasta include 49 de propuneri care cuprind
peste 300 de măsuri în cadrul a 9 de teme, pe baza a
178 de recomandări din partea grupurilor de dezbatere
ale cetățenilor europeni, a contribuțiilor din partea
grupurilor și evenimentelor naționale, a ideilor din cadrul
Evenimentului tineretului european și a 43.734 de
contribuții privind 16.274 de idei înregistrate pe platforma
digitală multilingvă.

În baza acestora, Parlamentul European a
adoptat o rezoluție prin care solicită Consiliului European,
respectiv șefilor de state sau de guverne, să convină
asupra începerii procesului de revizuire a tratatelor UE.

Se au în vedere, printre altele, elaborarea unui
prim set de propuneri pentru o nouă structură
instituțională a UE, eliminarea dreptului de veto, dar și
mai multe competențe ale UE în domeniul sănătății, al
energiei, al apărării și al politicilor sociale și economice.

Se cere un drept deplin și direct de inițiativă
legislativă pentru Parlament și o mai bună protecție a
valorilor fundamentale.

Având în vedere multitudinea crizelor actuale și
recente, eurodeputații și-au utilizat prerogativele pentru a
solicita ca tratatele să fie modificate prin reformarea
procedurilor de vot în cadrul Consiliului pentru a
consolida capacitatea de acțiune a Uniunii Europene,
inclusiv trecerea de la unanimitate la votul cu majoritate
calificată, în domenii precum sancțiunile, așa-numita

clauză-pasarelă, și în situații de urgență, dar și adaptarea
competențelor UE, în special în domeniul sănătății, al
amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, în
finalizarea uniunii energetice bazate pe eficiență
energetică și surse regenerabile de energie în
conformitate cu acordurile internaționale privind
schimbările climatice, în domeniul apărării și cel al
politicilor sociale și economice.

Se urmărește și punerea în aplicare a Pilonului
european al drepturilor sociale și includerea în tratate a
progresului social, sprijinirea rezilienței economiei UE, cu
o atenție specială pentru întreprinderile mici și mijlocii și
pentru verificarea competitivității politicilor, și promovarea
investițiilor axate pe tranziția justă, verde și digitală.

Parlamentul solicită să i se acorde dreptul de a
iniția, modifica sau revoca acte legislative, precum și a
unor drepturi depline în calitate de colegiuitor pentru
bugetul UE.

Se dorește și consolidarea procedurii de protejare
a valorilor fundamentale ale UE și clarificarea hotărârii și
a consecințelor încălcărilor acestora (articolul 7 din TUE
și Carta drepturilor fundamentale).

Va fi de competența celor 27 de șefi de stat sau
de guvern din cadrul Consiliului European să decidă
lansarea unei convenții, prin majoritate simplă, care să
includă eurodeputați, comisari, deputați din statele
membre și lideri ai UE.

Comisia pentru afaceri constituționale a
Parlamentului European va continua să lucreze la
modificările pe care PE va încerca să le aducă tratatelor.

(Sursa: www.euractiv.ro)



BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 3

15 ani de prezență românească la UE
La 15 ani de la aderarea României la Uniunea

Europeană, interesele naționale sunt reprezentate, alături
de numărul mare de oficiali și tehnocrați și de o pătură
mai puțin cunoscută - românii din organizații și companii
influente din Bruxelles.

Imaginea pe care România o are în fața
europenilor depinde în mare măsură de fiecare român
aflat peste granițe.

Atât europenii, cât și românii se opresc însă de
multe ori asupra aspectelor negative, subestimând
realizările comune și succesele individuale care ridică
România la același nivel cu toate celelalte state membre.

Opinie care transpare și din primul raport
despre specialiștii români din Bruxelles, realizat după
aderare de către Clubul „România – UE” și coordonat de
Dana Popp, ofițer de presă la Parlamentul European.

Pentru români, Bruxelles a fost, atât înaintea cât
și mai ales după integrarea europeană, probabil cea mai
vizibilă capitală din Europa.

Puțini, însă, s-au referit la cum este văzută
România de la Bruxelles și care este reprezentarea
românească în centrul Europei politice, existând un
succes individual al românilor în capitala uniunii.

Astfel, oameni de comunicare, traineri, directori
financiari, avocați, manageri, ingineri, specialiști IT,
cercetători promovează, prin munca lor, țara la Bruxelles,
România neducând lipsă de oameni motivați, care să o
reprezinte, chiar si indirect, la Bruxelles și care să fie
capabili să pună în mișcare mecanismele europene.

Concluzia pe care societatea românească o
poate trage din studiul succesului individual al acestor
persoane este că integrarea reală în Uniunea Europeană
e posibilă prin efortul fiecărui cetățean român în parte.

Majoritatea străinilor nu știu cât de mult se pot
baza pe lucrătorii români din cauza unor experiențelor
negative, dar o mai bună disciplină managerială poate
schimba atitudinile organizaționale.

Neîndoielnic România este o țară productivă, o
indicație clară fiind creșterea economică semnificativă.

Deși România este bine reprezentată în
instituțiile europene de la Bruxelles și are în prezent un
cuvânt de spus în Uniunea Europeană, lipsește însă așa-
zisul „think tank” românesc, mai multe grupuri de
experți, de reflecție, pentru studiul integrării politice și
economice, care să ofere sfaturi și idei cu privire la
probleme politice sau economice.

În calitate de intermediari, acestea canalizează
cunoștințele între cercetători, factorii de decizie politică și
societatea civilă.

Pentru a reuși, think tank-urile au nevoie de cel
puțin patru elemente - idei bune, o coaliție de actori care
să sprijine aceste idei, de capacitatea instituțională
(inclusiv de resurse) de a cultiva și de a ghida aceste idei
într-un context dinamic și de capacitatea de a profita de
moment atunci este potrivit.

În funcție de perspectivă, grupurile de reflecție fie
îmbogățesc spațiul democratic prin efectuarea de
cercetări politice și facilitarea dialogului și dezbaterii
publice, fie subminează democrația prin promovarea unor
politici favorizate de interese corporatiste puternice.

România are nevoie să își dezvolte cât mai
repede think tank-ul la Bruxelles cu experți bine ancorați
în diferite domenii, cu teme de interes pentru societate.

Din 11,5 milioane de locuitori ai țării, conform
oficiului statistic belgian, românii reprezintă cea de a

doua comunitate de imigranți și al patrulea grup etnic, cu
aproximativ 105 mii de persoane în 2020.

O parte dintre ei sunt membri ai Grupului
ROMBEL, cea mai larga comunitate virtuala a românilor
din Belgia, creată cu 20 de ani în urmă, având drept scop
informarea și liberul schimb de informații.

Clubul „România – UE” Bruxelles a jucat, de
asemenea, un rol important în perioada dinaintea aderării
și în anii următori, fiind frecventat mai ales de specialiști
din instituții și din zona mediul de afaceri.

În ceea ce privește zona de business, oamenii de
afaceri din România trebuie să înțeleagă că doar
împreună, prin coagulare sectorială națională, pot să
reprezinte o voce credibilă la nivel european.

Formarea structurilor industriale naționale,
alegerea democratică a reprezentanților, racordarea la
federațiile europene și o prezență europeană activă este
cheia succesului.

Prezența fizică în Bruxelles este crucială pentru
sectoarele românești cu valențe de top european” –
concluzionează studiul mai sus amintit.

Sectorul neguvernamental din România trebuie
să își dezvolte progresiv afilierea la rețelele europene
neguvernamentale, majoritatea cu sedii în Bruxelles,
deoarece vizibilitatea europeană este necesară în
atragerea fondurilor atât de vitale proiectelor derulate.

Dacă analizăm sfera publică europeană,
observăm o posibilă segmentare pe anumite subiecte de
interes sau în jurul anumitor politici sectoriale europene.

Astfel, avem o comunitate a celor interesați de
politica energetică la nivel european, care interacționează
fără nici o barieră teritorială sau lingvistică.

Aceste sfere publice sectoriale sunt bine
articulate, având de multe ori structuri administrative
puternice (precum federațiile europene) și sunt adevărate
motoare ale dinamicii legislative.

Ele sunt inclusive, cuprinzând atât politicieni sau
staff administrativ, experți din sectorul privat sau
provenind din societatea civilă.

O trecere în revistă a sferelor sectoriale arată o
reprezentare neproporțională a intereselor românești în
principalele entități europene reprezentative pentru
diferite domenii (federații industriale, sindicate, ONG-uri,
think tank, organizații de consumatori, organizații de
profesii liberale, etc).

În domenii cu o importanță sporită în ultimii ani,
cum ar fi sănătatea și energia, se constată o prezență
bună, prin români în funcții de responsabilitate.

În ceea ce privește agricultura, transporturile sau
protejarea mediului înconjurător, este loc de mai bine, iar
în sectoare precum finanțele, apărarea și cercetarea este
nevoie de o prezență mai activă.

Deloc surprinzător, la capitolul digital Româna
are o reprezentativitate bună la nivelul entităților
europene, la fel și în ceea ce privește educația, inclusiv
prin sindicatele afiliate federației sectoriale.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Buletin elaborat de:

Lia Ioana CRIȘAN

Consilier pentru Afaceri Europene,
Instituția Prefectului județul Timiș

(e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro)
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Refacerea naturii Europei până în
2050

Comisia a adoptat propuneri novatoare în
vederea refacerii ecosistemelor deteriorate și a
readucerii naturii în întreaga Europă, de la terenuri
agricole și mări la păduri și medii urbane.

Comisia propune și reducerea cu 50 % a
utilizării pesticidelor chimice și a riscului aferent
acestora până în 2030.

Aceste propuneri sunt propuneri legislative
emblematice care dau curs Strategiei privind
biodiversitatea și Strategiei „De la fermă la consumator”
și vor contribui la asigurarea rezilienței și a securității
aprovizionării cu alimente în UE și în întreaga lume.

Propunerea de act legislativ privind refacerea
naturii este un pas esențial în evitarea prăbușirii
ecosistemelor și în prevenirea celor mai grave efecte ale
schimbărilor climatice și ale pierderii biodiversității.

Refacerea zonelor umede, a râurilor, a pădurilor,
a pajiștilor, a ecosistemelor marine, a mediilor urbane ale
UE și a speciilor pe care le găzduiesc este o investiție
esențială și eficientă din punctul de vedere al costurilor în
securitatea alimentară, reziliența la schimbările climatice,
sănătate și bunăstare.

Similar, noile norme privind pesticidele chimice
vor reduce amprenta de mediu a sistemului alimentar al
UE, vor proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor și a
lucrătorilor agricoli și vor contribui la atenuarea pierderilor
economice pe care le înregistrăm deja din cauza
deteriorării sănătății solului și a pierderii polenizatorilor
cauzată de pesticide.

Practic, Comisia a propus, pentru prima dată,
un act legislativ care vizează în mod explicit
refacerea naturii Europei, în vederea readucerii în
stare bună a 80 % din habitatele europene care se află
într-o stare precară și în vederea readucerii naturii în
toate ecosistemele, de la păduri și terenuri agricole la
ecosisteme marine, de apă dulce și urbane.

Conform acestei propuneri de act legislativ
privind refacerea naturii, care completează legislația
existentă, fiecărui stat membru i se vor aplica obiective
obligatorii din punct de vedere juridic pentru refacerea
naturii în diferite ecosisteme.

Obiectivul este ca prin măsurile de refacere a
naturii să fie vizate cel puțin 20 % din zonele terestre și
maritime ale UE până în 2030 și ca, până în 2050,
aceste măsuri să fie eventual extinse la toate
ecosistemele care trebuie refăcute.

Actul legislativ va dezvolta experiențele
existente în ceea ce privește măsurile de refacere a
naturii, cum ar fi restaurarea ecologică, replantarea
copacilor, înverzirea orașelor și a infrastructurii sau
eliminarea poluării pentru a permite refacerea naturii.
Refacerea naturii nu înseamnă protecția naturii și nu
duce în mod automat la mai multe zone protejate.

Deși demersurile de refacere a naturii sunt
necesare și în zonele protejate din cauza stării lor din ce
în ce mai precare, nu toate zonele care au făcut obiectul
măsurilor de refacere a naturii trebuie să ajungă astfel.

Majoritatea acestora nu vor deveni zone
protejate, deoarece demersul de refacere nu împiedică
desfășurarea activității economice.

Demersurile de refacere presupun conviețuirea și
desfășurarea unei activități productive în armonie cu
natura, readucând o mai mare biodiversitate pretutindeni,
inclusiv în zonele în care se desfășoară activități

economice, ca de exemplu păduri gestionate, terenuri
agricole și orașe.

Procesul de refacere trebuie să fie favorabil
incluziunii, deoarece în acest demers sunt implicate
îndeaproape toate părțile societății, impactul pozitiv
fiind resimțit de toate părțile societății și mai ales de
persoanele care pentru a-și asigura mijloacele de
subzistență depind în mod direct de o natură sănătoasă,
precum fermieri, silvicultori și pescari.

Pentru fiecare euro cheltuit, investițiile în
refacerea naturii creează valoare economică de 8-38
euro, datorită serviciilor ecosistemice care sprijină
securitatea alimentară, reziliența ecosistemelor,
reziliența la schimbările climatice și atenuarea
schimbărilor climatice, cât și sănătatea oamenilor.

De asemenea, natura va fi mai prezentă în
peisajele noastre și în viața de zi cu zi, aducând beneficii
dovedite pentru sănătate și bunăstare, precum și valoare
culturală și recreativă.

Actul legislativ privind refacerea naturii va stabili
obiective și obligații în materie de refacere pentru o
gamă largă de ecosisteme terestre și marine.

Ecosistemele cu cel mai mare potențial de
eliminare și stocare a carbonului, precum și de
prevenire sau reducere a impactului dezastrelor
naturale, cum ar fi inundațiile, vor reprezenta una dintre
principalele priorități.

Noul act legislativ se bazează pe legislația
existentă și acoperă toate ecosistemele, nelimitându-se,
așadar, doar la zonele protejate în temeiul Directivei
privind habitatele și al rețelei Natura 2000, scopul fiind ca
toate sistemele naturale și seminaturale să intre pe calea
redresării până în 2030.

El va beneficia de o finanțare semnificativă din
partea UE: conform actualului cadru financiar multianual,
suma de aproximativ 100 de miliarde euro va fi pusă la
dispoziție pentru cheltuielile legate de biodiversitate,
inclusiv pentru refacere.

Printre obiectivele propuse se numără:
 inversarea declinului populațiilor de

polenizatori până în 2030 și creșterea populațiilor
acestora după această dată;

 nici o pierdere netă de spații urbane verzi
până în 2030, o creștere de 5 % până în 2050, o
acoperire minimă de 10 % a coronamentului copacilor în
fiecare metropolă, oraș și suburbie din Europa și un
câștig net de spațiu verde integrat în clădiri și
infrastructură;

 În ecosistemele agricole, creșterea globală a
biodiversității și o tendință pozitivă pentru fluturii de
pajiști, păsările specifice terenurilor agricole, carbonul
organic din solurile minerale cultivate și elementele de
peisaj de mare diversitate din terenurile agricole;

 refacerea și reumidificarea turbăriilor drenate
aflate în uz agricol și a siturilor pentru extracția turbei;

 în ecosistemele forestiere, creșterea globală
a biodiversității și o tendință pozitivă în ceea ce privește
conectivitatea pădurilor, lemnul mort, ponderea pădurilor
pluriene, păsările de pădure și stocul de carbon organic;

 Refacerea habitatelor marine, cum ar fi iarba
de mare sau sedimentele de fund și refacerea habitatelor
speciilor marine emblematice, cum ar fi delfinii și
marsuinii, rechinii și păsările marine;

 eliminarea barierelor fluviale, astfel încât cel
puțin 25.000 km de râuri să fie transformate în râuri cu
curgere liberă până în 2030.

https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95311c9d-f07b-11ec-a534-01aa75ed71a1
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/pactul-verde-propuneri-novatoare-vederea-refacerii-naturii-europei-pana-2050-si-reducerii-la-2022-06-22_ro
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Pentru a contribui la realizarea obiectivelor,
menținând în același timp flexibilitate pentru
circumstanțele naționale, actul legislativ ar impune
statelor membre obligația de a elabora planuri naționale
de refacere, în strânsă cooperare cu oamenii de știință,
părțile interesate și publicul.

Sunt prevăzute norme specifice privind
guvernanța (monitorizare, evaluare, planificare,
raportare și punere în aplicare) – care ar îmbunătăți, de
asemenea, procesul de elaborare a politicilor la nivel
național și european, asigurându-se coordonarea între
autorități în analizarea aspectelor conexe legate
de biodiversitate, climă și mijloacele de subzistență.

Propunerea reprezintă transpunerea în practică a
unui element-cheie al Pactului verde european:
angajamentul Strategiei privind biodiversitatea pentru
2030 ca Europa să conducă, prin puterea exemplului, la
inversarea declinului biodiversității și refacerea naturii.

Propunerea este contribuția principală a UE la
negocierile în curs privind cadrul global post-2020
pentru biodiversitate care va fi adoptat cu ocazia
Conferinței părților (COP 15) la Convenția privind
diversitatea biologică, care va avea loc la Montreal în
acest an în perioada 7-15 decembrie.

Propunerea care vizează reducerea utilizării
pesticidelor chimice transpune în practică angajamentul
de stopare a declinului biodiversității în Europa.

Propunerea va contribui la crearea unor sisteme
alimentare durabile, asigurând și o securitate alimentară
durabilă și protejând sănătatea.

Oamenii de știință și cetățenii sunt tot mai
preocupați de utilizarea pesticidelor și de acumularea
reziduurilor și a metaboliților acestora în mediu.

Conform raportului final al Conferinței privind
viitorul Europei, cetățenii au solicitat în mod expres
abordarea chestiunii utilizării pesticidelor și a riscului
asociat acestora.

Cu toate acestea, normele în vigoare ale
Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor s-
au dovedit a fi prea slabe și au fost puse în aplicare în
mod inegal.

De asemenea, nu s-au înregistrat progrese
suficiente în ceea ce privește utilizarea gestionării
integrate a dăunătorilor, și a abordărilor alternative.

Pesticidele chimice dăunează sănătății umane și
provoacă declinul biodiversității în zonele agricole.

Contaminează aerul, apa și mediul în general.
Prin urmare, Comisia propune norme clare și

obligatorii:
 obiective obligatorii din punct de vedere

juridic la nivelul UE și la nivel național în vederea
reducerii cu 50 % a utilizării pesticidelor chimice și a
riscului asociat acestora și a utilizării pesticidelor mai
periculoase până în 2030.

Statele membre își vor stabili propriile obiective
naționale de reducere în limitele unor parametri definiți
pentru a se asigura că obiectivele la nivelul UE sunt
îndeplinite.

Prin noile măsuri se va asigura faptul că toți
fermierii și alți utilizatori profesioniști de pesticide practică
gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM), conform
căreia, pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor sunt
avute în vedere mai întâi metode alternative care
respectă mediul, pesticidele chimice putând fi utilizate
numai în ultimă instanță.

Măsurile prevăd și obligativitatea ca fermierii și
alți utilizatori profesioniști să păstreze evidențe.

De asemenea, statele trebuie să stabilească
norme specifice culturilor identificând alternativele care
trebuie utilizate în locul pesticidelor chimice;

 interzicerea tuturor pesticidelor în zonele
sensibile.

Se va interzice utilizarea tuturor pesticidelor în
locuri precum zonele verzi urbane, inclusiv parcuri sau
grădini publice, terenuri de joacă, școli, zone recreative
sau sportive, trasee publice și zone protejate în
conformitate cu Natura 2000, precum și orice zonă
sensibilă din punct de vedere ecologic care trebuie
conservată pentru polenizatorii amenințați.

Aceste noi norme vor contribui la înlăturarea
pesticidelor chimice din imediata noastră apropiere în
viața de zi cu zi.

Propunerea transformă într-un regulament care
se va aplica direct în toate statele membre.

Se vor aborda astfel problemele persistente din
ultimii zece ani legate de punerea în aplicare deficitară și
inegală a normelor existente.

Statele membre vor trebui să prezinte Comisiei
rapoarte anuale detaliate privind progresele
înregistrate și punerea în aplicare.

În tranziția la sisteme de producție de alimente
mai durabile, fermierii și ceilalți utilizatori vor fi sprijiniți
printr-un pachet de politici esențiale, inclusiv:

 noi norme ale politicii agricole comune menite
să asigure că fermierii primesc o compensație pentru
eventualele costuri legate de punerea în aplicare a
noilor norme pentru o perioadă de tranziție de 5 ani;

 acțiuni mai ferme pentru creșterea gamei de
alternative biologice și cu risc scăzut de pe piață;

 cercetare și dezvoltare în cadrul programelor
Orizont ale UE care să sprijine noile tehnologii și tehnici,
inclusiv agricultura de precizie și Planul de acțiune
pentru dezvoltarea producției ecologice, în vederea
atingerii obiectivelor privind pesticidele prevăzute în
Strategia „De la fermă la consumator”.

Tranziția va fi sprijinită și de propunerea privind
datele referitoare la durabilitatea agricolă și de evoluțiile
pieței în ceea ce privește agricultura de precizie, cum ar
fi mașinile de stropit care utilizează tehnici de
geolocalizare și de recunoaștere a dăunătorilor.

În conformitate cu politica sa privind utilizarea
durabilă a pesticidelor, Comisia va propune în curând,
pentru prima dată, o măsură care să dea curs
angajamentului de a ține seama de considerentele de
mediu de la nivel mondial atunci când va decide cu
privire la limitele maxime de reziduuri din produsele
alimentare.

Cu timpul, alimentele importate care conțin
reziduuri cuantificabile de substanțe interzise nu ar mai
trebui comercializate în UE.

Astfel se va putea crea un cerc virtuos, iar țările
terțe vor fi încurajate să limiteze sau să interzică
utilizarea acestor pesticide, deja interzise în UE.

Concret, Comisia va consulta în curând statele
membre și țările terțe cu privire la o măsură de reducere
la zero a reziduurilor de tiametoxam și clotianidin, două
substanțe cunoscute a contribui în mod semnificativ la
declinul la nivel mondial al polenizatorilor.

Aceste substanțe nu mai sunt aprobate în UE, iar,
când măsura va fi adoptată, alimentele importate - care
conțin reziduuri cuantificabile ale acestor două substanțe
- pot, după anumite perioade de tranziție, să nu mai fie
comercializate în UE.

În urma adoptării, impactul pe teren va fi treptat.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_ro
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/pactul-verde-propuneri-novatoare-vederea-refacerii-naturii-europei-pana-2050-si-reducerii-la-2022-06-22_ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/128/2009-11-25?locale=ro
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_placeholder.pdf


BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 6

Măsurile de refacere a naturii urmează să fie
puse în aplicare până în 2030, în timp ce obiectivele
privind pesticidele ar trebui atinse până în 2030.

Drept urmare, nu există nicio legătură directă cu
efectele imediate ale războiului de agresiune purtat de
Rusia împotriva Ucrainei.

Propunerile vor consolida reziliența și securitatea
alimentară a Europei pe termen mediu, pe măsură ce
populațiile de polenizatori vor deveni mai sănătoase și
mai abundente, eroziunea solului va scădea și retenția
apei se va îmbunătăți, iar mediul natural va deveni mai
curat și cu tot mai puține substanțe toxice.

Prin aceste măsuri, se va reduce, de asemenea,
dependența fermierilor de factori de producție costisitori,
cum ar fi pesticidele chimice, sprijinind alimentele la
prețuri accesibile pentru toți europenii.

Facem precizarea că ecosistemele sănătoase
și reziliente reprezintă piatra de temelie a bunăstării și
prosperității noastre, oferind hrană, apă curată,
absorbanți de carbon și protecție împotriva dezastrelor
naturale, inclusiv a celor cauzate de schimbările climatice.

Peste jumătate din PIB-ul mondial depinde de
natură și de serviciile pe care aceasta le oferă, iar peste
75 % din tipurile de culturi alimentare de la nivel mondial
se bazează pe zoogamie.

În pofida importanței sale, natura Europei se
află în declin alarmant, peste 80 % din habitate aflându-
se într-o stare precară.

Zonele umede, turbăriile, pajiștile și habitatele de
dune sunt cele mai afectate.

Din 1970, în Europa de Vest, Centrală și de Est,
zonele umede s-au redus cu 50 %.

În ultimii zece ani, 71 % din populațiile de pești și
60 % din amfibieni au înregistrat un declin.

Între 1997-2011, distrugerea biodiversității
însemna anual 3,5-18,5 mii de miliarde euro.

Evaluarea impactului aferentă actului legislativ
privind refacerea naturii a arătat că beneficiile refacerii
naturii depășesc cu mult costurile.

Se estimează că beneficiile economice ale
refacerii turbăriilor, mlaștinilor, pădurilor, landelor și
tufărișurilor, pajiștilor, râurilor, lacurilor, habitatelor marine
și aluvionare și zonelor umede costiere sunt de opt ori
mai mari decât costurile.

Propunerea privind utilizarea durabilă a
pesticidelor înlocuiește Directiva 2009/128/CE privind
utilizarea durabilă, care viza o utilizare durabilă a
pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și a impactului
utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului
și prin promovarea utilizării IPM.

Principalele acțiuni vizau formarea utilizatorilor
și a distribuitorilor, inspectarea echipamentelor de
aplicare a pesticidelor, interzicerea aviostropirii și
limitarea utilizării pesticidelor în zonele sensibile.

Diverse rapoarte au pus în evidență deficiențe în
punerea în aplicare a directivei și reducerea insuficientă a
utilizării pesticidelor și a riscului aferent acestora.

Cu ocazia Conferinței privind viitorul Europei,
cetățeni din întreaga Europă și din diverse straturi sociale
au recomandat reducerea drastică a pesticidelor și a
îngrășămintelor chimice în toate tipurile de exploatații
agricole și dezvoltarea unei agriculturi durabile, inclusiv
respectarea naturii și a lucrătorilor.

Prin noul pachet, Comisia dă curs unui număr de
5 propuneri și 8 măsuri specifice propuse de cetățeni.

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

Foaia de parcurs pentru aderarea la OCDE
Recent a fost adoptată Foaia de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) a României la Organizația

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, în cadrul sesiunii de final a reuniunii ministeriale a Consiliului.
Foaia de Parcurs fixează termenii, condițiile și etapele procesului de aderare a României la Organizație și

urmărește alinierea legislației, politicilor și practicilor interne cu cele ale OCDE.
Documentul menționează comitetele sectoriale care vor evalua conformitatea cu legislația și practicile OCDE,

principiile care vor ghida activitatea acestora, precum și maniera în care se vor desfășura discuțiile de aderare cu
autoritățile române.

Aceasta accentuează importanța valorilor comune, a viziunii și a priorităților împărtășite cu Organizația, ca
elemente esențiale pe întreaga durată a procesului de aderare, inclusiv în etapa finală a obținerii statutului de membru.

Adoptarea Foii de Parcurs reprezintă o etapă-cheie în procesul de alăturare a României la OCDE, un obiectiv
important al politicii noastre externe, care consolidează perspectiva continuării pe o traiectorie a progresului și dezvoltării
economice.

Demersul reprezintă un semnal încurajator și o recunoaștere a potențialului țării noastre de convergență cu
statele cu economii consolidate.

Acest document de orientare privind obiectivele sectoriale și criteriile pe care România le va avea de îndeplinit
oferă o imagine clară și obiectivă a direcțiilor în care trebuie îndreptate eforturile pentru succesul discuțiilor de aderare.

El are ca obiectiv implementarea celor mai bune practici și standarde OCDE, cu atât mai mult cu cât ele converg
sau sunt complementare celor pe care România și le-a asumat deja prin Planul Național de Redresare și Reziliență și
care pot contribui la îndeplinirea Programului de Guvernare.

Cu același prilej, al reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE (din 9-10 iunie) s-au adoptat și o serie de
Recomandări în domenii esențiale pentru dezvoltarea economică și socială, precum politica pentru întreprinderi mici și
mijlocii, oportunități mai bune pentru tineri, combaterea infracțiunilor fiscale, sau dezvoltare durabilă.

România s-a alăturat, la rândul său Recomandărilor respective, printr-un proces de coordonare inter-
instituțională facilitat de Ministerul Afacerilor Externe.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/128/2009-11-25?locale=ro
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/main-actions_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/pactul-verde-propuneri-novatoare-vederea-refacerii-naturii-europei-pana-2050-si-reducerii-la-2022-06-22_ro
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nxqqase4ows6ozjo3ajx9331xv7u?response-content-disposition=inline; filename=
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nxqqase4ows6ozjo3ajx9331xv7u?response-content-disposition=inline; filename=
http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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2,4 miliarde euro pentru accelerarea
tranziției verzi

În prezent, Fondul pentru modernizare a pus
2,4 miliarde euro la dispoziția a șapte țări beneficiare
pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor
energetice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de
seră în sectorul energetic, industrial și al transporturilor și
pentru a le sprijini să își îndeplinească obiectivele în
materie de climă și energie pentru 2030.

Investițiile au fost confirmate în România (1.391,6
milioane euro), Cehia (520 milioane euro), Polonia (244,2
milioane euro), Lituania (85 milioane euro), Ungaria (74,3
milioane euro), Slovacia (49,5 milioane euro) și Croația
(40 milioane euro).

Fondul pentru modernizare sprijină 45 de
propuneri de investiții în următoarele domenii - producția
de energie din surse regenerabile, modernizarea
rețelelor energetice și eficiența în sectorul energetic, în
industrie, în clădiri și în transporturi, și înlocuirea
producției de cărbune cu combustibili cu intensitate
scăzută a emisiilor de carbon sunt modernizarea
sistemelor de iluminat public , conversia cărbunelui în
biomasă și gaz în instalațiile de termoficare și în
instalațiile ETS, precum și creșterea eficienței energetice
în Cehia, producția de electricitate din surse regenerabile
de energie în Croația, renovarea clădirilor publice și
creșterea eficienței energetice în Lituania, îmbunătățirea
eficienței energetice în industrie în Polonia, tranșele de
stocare a energiei pentru securitatea rețelei în Ungaria
sau reabilitarea și extinderea rețelelor de termoficare și
răcire centralizată în Slovacia.

În România se urmărește construirea a opt
parcuri fotovoltaice și a două turbine cu gaz cu ciclu
combinat, care vor înlocui lignitul cu surse regenerabile
de energie și gaz pentru generarea de energie și
modernizarea rețelelor de energie electrică.

Termenul-limită până la care statele membre
beneficiare trebuie să depună propuneri de investiții
pentru a obține sprijin din partea Fondului pentru
modernizare în cadrul următorului ciclu de plăți este 16
august 2022 pentru propuneri neprioritare (investiții
care nu intră în domeniile de prioritate ale fondului) și 13
septembrie 2022 pentru propuneri prioritare (investiții
care intră în domeniile prioritare).

Reamintim faptul că Fondul pentru modernizare
este finanțat din veniturile obținute în urma licitării
certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare
a certificatelor de emisii și urmărește să sprijine țări din
UE în tranziția lor către neutralitatea climatică,
modernizându-le sectorul energetic și sistemele
energetice, sporind eficiența energetică și facilitând o
tranziție echitabilă.

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în
producerea și utilizarea energiei electrice din surse
regenerabile, eficiența energetică, stocarea energiei,
modernizarea rețelelor energetice, inclusiv încălzirea
centralizată, conductele și rețelele, precum și tranziția
justă în regiunile dependente de carbon.

În primul an de funcționare, Fondul pentru
modernizare a pus la dispoziție 898,43 milioane EUR
pentru opt țări beneficiare pentru a contribui la
modernizarea sistemelor lor energetice, pentru a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul energetic,
industrial, al transporturilor și al agriculturii și pentru a le
sprijini să își îndeplinească obiectivele în materie de
climă și energie pentru 2030.

Fondul pentru modernizare completează alte
instrumente de finanțare europene, cum ar fi politica de
coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

Fondul mobilizează resurse semnificative, care
pot ajuta statele membre beneficiare să sprijine investițiile
în conformitate cu Planul REPowerEU și cu pachetul
„Pregătiți pentru 55”.

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

Un încărcător comun în UE
Comisia salută acordul politic provizoriu rapid

la care au ajuns privind o soluție comună de încărcare
pentru dispozitivele electronice.

Începând din 2024, toate telefoanele mobile,
tabletele, camerele digitale, consolele portabile de jocuri
video, căștile audio, căștile cu microfon, difuzoarele
portabile, cititoarele de cărți electronice, tastaturile,
mouse-urile, sistemele portabile de navigație și căștile
intraauriculare noi vor trebui să fie echipate cu un port de
încărcare USB-C (pentru laptop-uri termenul e 2026).

Valorificând puterea pieței unice, aceste norme
noi și îndelung așteptate vor genera economii de resurse
și de CO2, stimulând totodată inovarea tehnologică.

Acordul completează propunerea Comisie prin:
 Portul de încărcare și tehnologia de

încărcare rapidă vor fi armonizate: portul USB-C va
deveni comun, ceea ce le va permite consumatorilor să-și
încarce dispozitivele cu același încărcător cu port USB-C,
indiferent de marca dispozitivului.

În același timp, armonizarea tehnologiei de
încărcare rapidă va contribui la evitarea practicii utilizate
de diverși producători de a limita în mod nejustificat
viteza de încărcare și la asigurarea faptului că această
viteză este aceeași indiferent de încărcătorul utilizat,
dacă acesta este compatibil cu dispozitivul.

Aceste norme se vor aplica de acum înainte
dispozitivelor electronice menționate anterior.

În viitor, această listă ar putea fi completată și cu
alte dispozitive, pe baza unei evaluări periodice a pieței
efectuate de către Comisie.

 Separarea vânzării unui încărcător de
vânzarea dispozitivului electronic: consumatorii vor
putea cumpăra un dispozitiv electronic nou fără a fi
nevoiți să cumpere și un încărcător nou, ceea ce va limita
acumularea de încărcătoare nedorite sau neutilizate.

Rezultatele și extinderea măsurii (incluzând și
cablurile) vor fi evaluate în cursul punerii în aplicare.

 O mai bună informare a consumatorilor:
producătorii vor transmite informații relevante cu privire la
performanța de încărcare, inclusiv informații privind
puterea necesară pentru încărcarea dispozitivului și dacă
acesta bui să furnizeze permite încărcarea rapidă.

Astfel, consumatorilor le va fi mai ușor să afle
dacă încărcătoarele îndeplinesc cerințele noului lor
dispozitiv sau să aleagă un încărcător compatibil.

 Demersuri în vederea armonizării soluțiilor
de încărcare fără fir: având în vedere evoluția rapidă a
tehnologiei și pentru a limita o posibilă fragmentare a
pieței în viitor, Comisia va evalua diferitele tehnologii
disponibile în vederea unei eventuale armonizări și va
solicita organizațiilor europene de standardizare să
transpună soluția într-un standard armonizat.

Astfel, se stabilește o perioadă de tranziție de 24
de luni pentru a pune încărcătorul comun la dispoziția
tuturor, pentru toate categoriile de produse vizate.

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

https://modernisationfund.eu/investments/
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/modernisation-fund-invests-nearly-eu900-million-during-first-year-operation-2021-12-16_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/modernisation-fund-invests-nearly-eu900-million-during-first-year-operation-2021-12-16_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/fondul-pentru-modernizare-investeste-24-miliarde-eur-pentru-accelera-tranzitia-verde-romania-si-alte-2022-06-08_ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/fondul-pentru-modernizare-investeste-24-miliarde-eur-pentru-accelera-tranzitia-verde-romania-si-alte-2022-06-08_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/fondul-pentru-modernizare-investeste-24-miliarde-eur-pentru-accelera-tranzitia-verde-romania-si-alte-2022-06-08_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_3131
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/fondul-pentru-modernizare-investeste-24-miliarde-eur-pentru-accelera-tranzitia-verde-romania-si-alte-2022-06-08_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/fondul-pentru-modernizare-investeste-24-miliarde-eur-pentru-accelera-tranzitia-verde-romania-si-alte-2022-06-08_ro
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Acord privind salarii minime
adecvate

Comisia își exprimă satisfacția cu privire la
acordul politic convenit între Parlamentul European și
statele membre ale UE cu privire la Directiva privind
salariile minime adecvate, propusă în octombrie 2020 și
asumată la începutul mandatului de către președinta ei,
angajament reiterat și în primul discurs privind starea
Uniunii din 2020.

Directiva stabilește un cadru la nivelul UE vizând
gradul de adecvare al salariilor minime instituite prin lege,
promovează negocierile colective pentru stabilirea
salariilor și îmbunătățește accesul efectiv al lucrătorilor la
protecția conferită de un salariu minim în UE.

Salariile minime adecvate sunt importante pentru
consolidarea echității sociale și pentru susținerea unei
redresări economice sustenabile și favorabile incluziunii.

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață
este benefică atât pentru întreprinderi, cât și pentru
societate și economie în general, prin stimularea
productivității și a competitivității.

Protecția conferită prin salarii minime există în
toate statele membre ale UE, fie prin salarii minime
instituite prin lege și contracte colective de muncă, fie
exclusiv prin contracte colective de muncă.

Asigurarea unor salarii adecvate ale lucrătorilor
este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor lor de viață
și de muncă și pentru construirea unor economii și
societăți echitabile și reziliente.

Cu toate acestea, unii lucrători sunt afectați de un
grad mic de adecvare și/sau există lacune în ceea ce
privește gradul de protecție conferit de salariul minim.

Noua directivă urmărește să abordeze aceste
aspecte prin instituirea unui cadru UE vizând
îmbunătățirea protecției conferite de salariul minim.

Acest obiectiv va fi atins în condițiile unei
respectări depline a tradițiilor și competențelor naționale,
precum și a autonomiei partenerilor sociali.

Ea nu obligă statele membre să introducă salarii
minime instituite prin lege și nici nu stabilește pentru
întreaga UE un nivel comun al salariilor minime.

Principalele elemente ale directivei sunt :
 Un cadru pentru stabilirea și actualizarea

salariilor minime instituite prin lege:
Statele cu salarii minime instituite prin lege vor

trebui să înființeze un cadru de guvernanță solidă pentru
stabilirea și actualizarea salariilor minime care va include:

o criterii clare pentru stabilirea salariului
minim (incluzând: o putere de cumpărare care să țină
seama de costul vieții; nivelul, distribuția și rata de
creștere a salariilor; și productivitatea națională);

o utilizarea unor valori de referință orientative
pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare a salariilor
minime, directiva oferind indicații cu privire la posibilele
valori care ar putea fi utilizate;

o actualizări periodice și în timp util ale
salariilor minime;

o înființarea unor organisme consultative, la
care să poată participa partenerii sociali;

o asigurarea faptului că variațiile și deducerile
salariilor minime instituite prin lege respectă principiile
nediscriminării și proporționalității, inclusiv urmărirea unui
obiectiv legitim

o implicarea efectivă a partenerilor sociali în
stabilirea și actualizarea salariilor minime instituite prin
lege

 Promovarea și facilitarea negocierilor
colective privind salariile:

în toate statele membre, directiva sprijină
negocierea colectivă.

Aceasta deoarece țările în care contractele colective
de muncă sunt larg utilizate tind să aibă o proporție mai
mică a lucrătorilor cu salarii mici, un nivel mai mic de
inechitate salarială și salarii mai mari.

În plus, directiva solicită statelor membre în care
negocierile colective implică sub 80 % din lucrători să
stabilească un plan de acțiune pentru promovarea
negocierilor colective.

 O mai bună monitorizare și asigurare a
protecției conferite de salariul minim:

Statele membre vor trebui să colecteze date privind
proporția de lucrători care beneficiază de un salariu
minim și gradul de adecvare al acestuia, precum și să
asigure faptul că lucrătorii au acces la soluționarea
litigiilor și au dreptul la despăgubiri.

Conformitatea și respectarea efectivă a prevederilor
directivei sunt esențiale pentru ca lucrătorii să
beneficieze efectiv de acces la protecția conferită de
salariul minim și pentru a promova un cadru competitiv
bazat pe inovare, productivitate și respectarea
standardelor sociale.

Noile norme vor proteja demnitatea muncii și vor
garanta că munca este remunerată.

Toate acestea se vor realiza cu respectarea
tradițiilor naționale și a autonomiei partenerilor sociali.

Într-un moment în care multe gospodării de pe
întreg teritoriul UE sunt îngrijorate de faptul că veniturile
lor sunt insuficiente, este esențial ca toate statele
membre să ofere o protecție adecvată prin salarii minime.

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul
European și Consiliul face în prezent obiectul aprobării
oficiale de către colegiuitori și odată publicată în Jurnalul
Oficial, directiva va intra în vigoare după 20 de zile,
statele membre trebuind să transpună, în termen de doi
an, noile elemente ale directivei în dreptul interni.

Dreptul la salarii minime adecvate este înscris în
principiul 6 a Pilonului european al drepturilor sociale,
proclamat în comun de Parlamentul European, de
Consiliu în numele tuturor statelor membre și de Comisie,
la Göteborg, în noiembrie 2017.

Directiva privind salariile minime adecvate este una
dintre acțiunile esențiale ale Planului de acțiune privind
Pilonul european al drepturilor sociale pentru a
aprofunda punerea în aplicare a principiilor pilonului.

La 28 octombrie 2020, Comisia a propus o directivă
privind salarii minime adecvate, în urma unei consultări
în două etape a partenerilor sociali, desfășurată în
conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-isi-exprima-satisfactia-cu-privire-la-acordul-politic-privind-salarii-minime-adecvate-pentru-2022-06-07_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1968
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-isi-exprima-satisfactia-cu-privire-la-acordul-politic-privind-salarii-minime-adecvate-pentru-2022-06-07_ro
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Majoritatea statelor UE vor
renegocierea PNRR

O mare parte a statelor ar putea să își modifice
planurile naționale pentru redresare și reziliență, pentru a
crește sumele alocate investițiilor în domeniul energetic.

Din cele aproximativ 700 de miliarde de euro
puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin
Mecanismul pentru Redresare și Reziliență (MRR),
statele membre au aplicat pentru circa 500 de miliarde de
euro, în condițiile în care multe guverne au optat să nu ia
banii alocați ca împrumuturi.

Mecanismul pune la dispoziție 723,8 miliarde de
euro (în prețuri curente) sub formă de împrumuturi (385,8
miliarde de euro) și granturi (338 miliarde de euro).

În momentul de față, există cam 200 de miliarde
de euro bani neaccesați de statele membre din
componenta împrumuturi. Parlamentul European cere ca
acești bani să se ducă în special spre investiții în energie,
astfel încât să se reducă dependența unor state membre
de produsele energetice din Rusia

Asta în condițiile în care oficialii europeni au
creat un cadru pentru a facilita investiții în energie și
securitate alimentară, în contextul conflictului din Ucraina.

Astfel încât majoritatea statelor membre vor dori
să își modifice planurile naționale pentru redresare și
reziliență pentru investiții în energie.

Fondurile din PNRR vin în condiții mai bune
decât cele pe care le obțin acum de pe piețele financiare
majoritatea statelor membre, ceea ce este pozitiv pentru
că majoritatea statelor au descoperit că au un necesar
mai mare de investiții, mai ales că s-au înrăutățit condițiile
de finanțare pe piețele financiare, ca urmare a războiului
din Ucraina.

România este una dintre țările care și-a anunțat
intenția de a renegocia PNRR, mai ales pentru a include
investiții în infrastructura de irigații.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Rezervele de gaze ale Europei să fie
refăcute

Noua legislație privind stocarea va consolida
securitatea aprovizionării cu gaze a UE în perspectiva
iernii viitoare și a iernilor care urmează.

În fața amenințării întreruperii aprovizionării de
către Rusia, Regulamentul UE privind stocarea gazelor
impune ca rezervele de gaze ale Europei să fie refăcute
înainte de iarnă, iar gestionarea acestora să fie protejată
de interferențe externe.

În special, noile norme vor impune statelor
membre ale UE să umple instalațiile de stocare la un
nivel de 80 % din capacitate până în luna noiembrie a
acestui an - și de 90 % în anii următori.

Normele au fost adoptate în timp record datorită
disponibilității Parlamentului și a Consiliului de a examina
propunerea legislativă în regim de urgență, în contextul
războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Este o declarație importantă de unitate, hotărâre
și viteză de acțiune a UE în fața intențiilor Kremlinului de
a folosi exporturile de gaze drept arme.

În prezent, este esențial să se facă presiuni în
ceea ce privește îndeplinirea noilor obiective de stocare
și să se ne intensifice gradul de pregătire în cazul în care
situația se deteriorează și mai mult.

În temeiul noii legislații, cele 18 state ce dispun
de instalații subterane de stocare a gazelor au obligația
de a atinge 80 % din capacitatea lor de stocare până la 1
noiembrie și sunt încurajate să tindă spre 85 %.

Statele membre care nu dispun de infrastructură
de stocare trebuie să încheie acorduri bilaterale privind
stocarea unor cantități suficiente pentru utilizarea proprie
în țările vecine, într-un spirit de solidaritate.

Instalațiile de stocare a gazelor vor fi considerate
de acum infrastructuri critice și toți operatorii de
înmagazinare din UE vor trebui să treacă printr-un nou
proces de certificare pentru a reduce riscurile de
interferențe externe.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Coridorului sudic și asigurarea
securității energetice

Coridorul sudic al gazelor (SGC) joacă un rol
important în asigurarea securității energetice a Europei,
în special regiunea caspică.

De altfel, Ungaria dorește ca gazul din Azerbaidjan
să devină principala sursă de gaze în Europa și, pentru a
implementa această idee, este necesar să se dezvolte
infrastructura și potențialul regiunii caspice.

Dar, în opinia ei, în loc să se irosească eforturile
pentru a scăpa de dependența de materiile prime rusești,
este necesar să se gândească la modul de dezvoltare a
infrastructurii existente pentru a stabili noi provizii, mai
ales că prețurile la energie, precum și lipsa conductelor
complică acest proces.

Și România crede că împreună cu Azerbaidjan pot
asigura un coridor pentru producția de energie verde.

România are în vedere și posibilitatea diversificării
resurselor energetice, iar Azerbaidjanul va juca un rol
important în acest context.

De asemenea, este planificată producerea primelor
volume de gaze în Marea Neagră, până la sfârșitul lunii
iunie, iar aceste resurse vor ajuta și țările vecine.

Și pentru Moldova Azerbaidjanul este principalul
partener diversificarea aprovizionării, mai ales că prețurile
gazelor au crescut de cinci ori, în ultimele șase luni, iar
prăbușirea pieței a lovit, evident, țările cele mai
vulnerabile, care nu au surse proprii de energie și că
această țară are un potențial foarte mare al surselor de
energie tradiționale, cât și al celor regenerabile.

Și Italia își intensifică procesul de cooperare în
cadrul proiectului Coridorul sudic al gazelor și dorește să
crească capacitatea Conductei Trans-Adriatice la 20 de
miliarde de metri cubi, conductă care va juca un rol
important în ceea ce privește asigurarea aprovizionării
Greciei și Italiei.

Astfel, deja, livrările de gaze prin Coridorul sudic de
gaze către Italia au crescut la 7,2 miliarde de metri cubi și
încă 4 miliarde de metri cubi au fost importați de la
începutul anului 2022.

Și pentru bulgari, Azerbaidjanul este de mulți ani
drept cel mai de încredere partener din regiunea caspică,
lucru pe care și-l dorește și Serbia, dispusă să primească
gaze prin Interconnectorul Grecia-Bulgaria.

Cum Serbia este 100 % dependentă de
aprovizionarea cu energie din Rusia, diversificarea
aprovizionării este vitală.

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

http://www.euractiv.ro/agricultura/siegfried-muresan-romania-ar-putea-finanta-lucrari-de-irigatii-dupa-revizuirea-pnrr-29625
javascript:void(0)
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Primele gaze din Marea Neagră au intrat în sistemul național de transport
Ministrul Energiei a anunțat că primele gaze din Marea Neagră au intrat în sistemul național de transport.
Este vorba de gazele din perimetrul de la Midia, zăcământul Ana, exploatat de Black Sea Oil & Gas, ceea ce

înseamnă că vom avea o cantitate de circa un miliard de metri cubi anual, în plus, țara noastră făcând astfel un pas în
plus pentru a deveni independentă energetic.

Licența de operare a fost eliberată de către ANRE, fapt care permite ca, deja, primele gaze din Marea Neagră să
ajungă în rețeaua națională, gazele urmând a fi livrate către Sistemul Național de Transport operat de Transgaz.

Producția anuală de gaze naturale din perimetru XV Midia va asigura 10 % din necesarul de consum național și va
aduce România mai aproape de dezideratul de independență energetică

În plus, exploatarea în premieră a gazelor naturale din Marea Neagră va consolida capacitatea României de a
asigura necesarul de gaze naturale din consumul intern.

Asigurarea necesarului de gaze naturale din resursele proprii în procent de 90 la sută ne transformă într-o piață
mult mai concurențială, mai ales în perioada acestor crize suprapuse.

Guvernul României va fi mereu un partener al tuturor investitorilor care aduc plus valoare țării noastre și contribuie
la bunăstarea cetățenilor.

Legea Off-shore permite continuarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, cu
perspective de a transforma România în exportator de gaze în următorii ani.

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD) cuprinde zăcămintele de gaze descoperite în anul
2007 respectiv 1995, situate la aproximativ 120 km de țărmul României, în zona cu apă de mică adâncime a perimetrului
XV Midia, unde adâncimea apei este de 70 de metri.

În perioada 2018-2022 au fost finalizate investițiile necesare pentru exploatarea gazelor din perimetrul Midia, iar
valoarea acestora este de aproximativ 400 milioane de dolari.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Efectele negative ale emisiilor de
carbon

Nivel record al globale de CO2 au atins un nivel
record în 2021, după o ușoară regresie înregistrată la
începutul pandemiei COVID-19.

În acest context, Reveal Marketing Research a
derulat un studiu la nivel național pentru a înțelege
percepțiile românilor despre sustenabilitatea în construcții
și prioritățile acestora pentru viitor.

În acest context, 55 % din români sunt îngrijorați de
efectele negative ale emisiilor de carbon, 70 % dintre cei
mai tineri (18-24 de ani) spun că ar avea încredere să
construiască o casă cu cel mai sustenabil material de
zidărie, iar peste jumatate dintre specialiștii ce lucrează în
domeniul construcțiilor (53 %) declară că sunt preocupați
de emisiile de carbon din această arie de activitate.

Datele oficiale ne prezintă o situație îngrijorătoare
cauzată de emiterea necontrolată a emisiilor de carbon în
atmosferă, pe fondul deja alarmant al manifestării
efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra
planetei și, implicit, a oamenilor.

Amprenta de carbon reprezintă emisiile totale de
gaze cu efect de seră ce sunt eliberate în atmosferă ca
rezultat al diverselor activități economice și umane
întreprinse zi de zi.

Ea generează bine cunoscutul fenomen de încălzire
globală și este măsurată în tone de emisii de CO2.

Emisiile de carbon din domeniul energiei și
proceselor industriale au atins pragul de 36.3 miliarde de
tone în 2021, după ce, în 2020, au fost înregistrate valori
în ușoară scădere, de 34.2 miliarde de tone.

Rezultatele studiului au relevat că românii sunt
preocupați într-o măsură ridicată de problemele din
domeniul construcțiilor care afectează calitatea vieții și a
mediului înconjurător.

55 % dintre aceștia sunt îngrijorați de efectele
negative ale emisiilor de carbon, 6 % de volumul de
materiale nereciclabile utilizate, iar 69 % de eliminarea
deșeurilor din construcții în locuri neadecvate.

8 din 10 tineri consideră că inovația / modernitatea îi
ajută să protejeze mediul înconjurător.

Astfel că, așteptarea acestora din partea
companiilor producătoare de materiale de zidărie este să
vină în întâmpinarea consumatorilor cu soluții moderne și
produse prietenoase cu mediul.

Tot pentru cei mai tineri dintre respondenți, se
observă cea mai mare înclinație spre alegerea
materialelor sustenabile – 70 % declară că ar avea
încredere să construiască cu cel mai sustenabil material .

57 % dintre respondenții - care locuiesc în
case/blocuri care au ca material principal de zidărie BCA-
ul - consideră într-o mai mare pondere că ar avea multă
și foarte multă încredere să construiască o casă cu
aceeași amprentă scăzută de carbon.

83 % dintre specialiștii din domeniul construcțiilor
sunt de părere că produsele care ajută mediul
înconjurător trebuie promovate cu prioritate.

În prezent, peste jumătate dintre specialiștii
participanți la studiu (53 %) declară că sunt preocupați de
emisiile de carbon din domeniul construcțiilor în mare
măsură, 37 % declară că au o atitudine neutră și doar
11 % declară că nu-i preocupă deloc acest subiect.

Pentru 77 % dintre aceștia este important ca
materialele de zidărie utilizate să contribuie la reducerea
emisiilor de carbon, acest aspect reprezentând un criteriu
de alegere a materialelor de zidărie, mai ales în rândul
celor care aleg să folosească BCA în proiectele lor.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://twitter.com/intent/tweet?text=Ministrul Energiei: Primele gaze din Marea Neagr%C4%83 au intrat ast%C4%83zi %C3%AEn sistemul na%C8%9Bional de transport&url=https://www.euractiv.ro/economic/ministrul-energiei-primele-gaze-din-marea-neagra-au-intrat-astazi-in-sistemul-national-de-transport-29526&via=EurActivRomania
https://twitter.com/intent/tweet?text=Majoritatea rom%C3%A2nilor, %C3%AEngrijora%C8%9Bi de efectele negative ale emisiilor de carbon&url=https://www.euractiv.ro/social/majoritatea-romanilor-ingrijorati-de-efectele-negative-ale-emisiilor-de-carbon-29494&via=EurActivRomania
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Interzicerea vânzării mașinilor cu
motoare cu ardere internă

Parlamentul European a aprobat un proiect
legislativ ce ar interzice din anul 2035 comercializarea
vehiculelor noi care emit dioxid de carbon, ceea ce ar
însemna oprirea vânzării pe piața UE a mașinilor noi
cu motoare cu combustie internă.

La 14 iulie 2021, ca parte a pachetului „Pregătiți
pentru 55”, Comisia Europeană a prezentat o
propunere legislativă de revizuire a standardelor de
performanță privind emisiile de CO2 pentru
autoturisme și vehiculele utilitare ușoare noi.

Potrivit oficialilor, propunerea urmărește să
contribuie la obiectivele climatice ale UE pentru 2030
și 2050, să aducă beneficii cetățenilor prin
introducerea pe scară largă a vehiculelor cu emisii
zero (o mai bună calitate a aerului, economii de
energie și costuri mai mici pentru deținerea unui
vehicul), precum și să stimuleze inovarea în domeniul
tehnologiilor cu emisii zero.

Pachetul legislativ menit să combată schimbările
climatice are drept obiectiv reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu 55% până în anul 2030, față
de nivelul anului 1990, și atingerea neutralității
climatice până în anul 2050.

O revizuire ambițioasă a standardelor privind
emisiile de CO2 este un element crucial pentru a
atinge obiectivele climatice.

Prin adoptarea noilor standarde, creăm claritate
pentru industria autovehiculelor și stimulăm inovarea
și investițiile pentru producătorii de automobile.

În plus, achiziționarea și conducerea de
autoturisme cu emisii zero vor deveni mai ieftine.

De altfel, eurodeputații au avut poziții destul de
agresive în materie de protecția mediului în sesiunea
unde s-a discutat pachetul „Pregătiți pentru 55”.

Parlamentul a analizat 8 din cele 14 texte din
foaia de parcurs propusă în iulie 2021 de Comisia
Europeană pentru a reduce cu 55 % până în 2030, în
raport cu 1990, emisiile de gaze cu efect de seră .

Astfel, plenul a respins un text-cheie privind
reforma pieței europene a carbonului, care prevedea
extinderea pieței de schimb a cotelor de emisii de CO2,
dar și suprimarea cotelor gratuite pentru industriașii în
schimbul unei taxe pe carbon la frontierele UE.

Textul prevedea în special o reducere cu 63 %
până în 2030, în raport cu 2005, a emisiilor sectorului
supuse tranzacțiilor pieței europene de carbon - mai
mult decât obiectivul propus de Comisia Europeană (-
61 %), dar sub votul din Comisia ENVI (Comisia
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară)
a PE (-67 %).

De asemenea, textul prevedea ajustarea
calendarului pentru eliminarea cotelor de emisii
gratuite acordate industriașilor europeni, pe măsură ce
vor fi taxate importurile în UE în sectoarele poluante
pe baza prețului CO2 european.

Un amendament al textului cerea o menținere
până în 2034 a acestor cote gratuite în UE, în numele
competitivității întreprinderilor, ceea ce amâna până în
2034 introducerea completă a taxei pe carbon la
frontiere.

Anterior, Comisia ENVI a votat ca această
"ajustare la frontiere" să se aplice în totalitate din 2030
(cinci mai devreme decât propunea Comisia) și ca
aceste cote gratuite să fie suprimate de la acea dată.

Președintele Comisiei pentru Industrii a PE a
susținut că este nevoie de o poziție mult mai
rezonabilă în actualul context economic.

Este esențial să se atingă obiectivele climatice
asumate la nivel european, dar nu e nevoie de și mai
multă presiune pe economie și pe cetățeni, mai ales în
aceste vremuri tulburi.

De aceea, state precum România și alte state
din Europa Centrală și de Est trebuie sprijinite
financiar în mod continuu și consistent pentru a realiza
obiectivele din Green Deal.

Eurodeputați din grupurile popular (PPE),
socialist (S&D), ecologist (Verzii), liberal (Renew
Europe) și ai stângii și-au manifestat miercuri opoziția
față de etichetarea ca sustenabile a investițiilor ce
privesc gazul natural și energia nucleară.

Membri ai acestor grupuri politice ai căror
europarlamentari însumează trei sferturi din cele 705
mandate ale Parlamentului European (PE) s-au
declarat încrezători că în final vor obține suficient
sprijin pentru a respinge în plen proiectul propus de
Comisia Europeană.

Ei au pregătit în acest scop o rezoluție prin care
cer respingerea acestui proiect, în timp ce alți
europarlamentari au atras atenția că ''mai este mult de
lucru'' pentru a convinge acești membri, pozițiile
diferind în funcție de țara pe care o reprezintă.

Parlamentul European nu poate schimba
conținutul propunerii Comisiei, doar o poate respinge
sau aproba integral cu majoritate de voturi.

Propunerea poate fi respinsă și dacă 20 din cele
27 de state membre votează împotrivă în Consiliul UE,
prag puțin probabil să poată fi atins.

După aproape doi ani de dezbateri aprinse în
interiorul UE între statele membre și europarlamentarii
pro sau contra planului conceput pentru atingerea
obiectivelor europene de mediu și combaterea
încălzirii globale, Comisia Europeană a propus
includerea gazului natural și a energiei nucleare în
''taxonomia'' UE, adică în lista comunitară cu energii
compatibile cu Pactul Verde european și care vor avea
finanțare pentru investiții.

Statele care au cerut includerea gazului natural
în taxonomie, printre care se numără și România, au
insistat că aceasta le va ajuta să renunțe la cărbune,
care este mai poluant.

Cât despre energia nucleară, deși aceasta nu
are emisii de CO2, ea produce în schimb deșeuri
radioactive, argument invocat de statele care se opun
includerii ei în taxonomie, printre care și Germania.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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Apărarea și autonomia energetică - priorități pentru 2022

Potrivit sondajului Eurobarometru, cetățenii europeni sprijină masiv o politică de securitate și apărare comună și se
așteaptă ca UE să își reducă treptat dependența de sursele de energie rusești.

Confirmând rezultatele Eurobarometrului Flash, sondajul arată faptul că majoritatea europenilor (59 %) sunt
mulțumiți de răspunsul UE la invadarea Ucrainei de către Rusia și de reacția propriului guvern (57 %).

Acțiunile umanitare beneficiază de cel mai mare sprijin (93 %), urmate de primirea în UE a ucrainenilor care fug din
calea războiului (91 %).

80 % dintre europeni sprijină sancțiunile economice impuse guvernului rus, întreprinderilor și persoanelor fizice, iar
70 %, finanțarea furnizării și livrării de echipamente militare Ucrainei.

Marea majoritate a cetățenilor UE (81 %) și cel puțin două treimi dintre respondenți în fiecare țară se declară în
favoarea unei politici comune de apărare și securitate între statele membre ale UE.

În plus, 93 % sunt de acord că statele membre ar trebui să acționeze împreună atunci când este vorba despre
apărarea teritoriului UE, iar 85 % consideră că ar trebui intensificată cooperarea în materie de apărare.

Eurobarometrul arată, de asemenea, un sprijin larg pentru obiectivele RePowerEU.
87 % dintre respondenți consideră că UE ar trebui să își reducă dependența de sursele de energie rusești.
80 % sunt de acord că politica energetică poate contribui la apărarea intereselor strategice ale UE.
86 % consideră că reducerea importurilor de petrol și gaze și investițiile în energia din surse regenerabile sunt

importante pentru securitatea noastră globală, iar 87 % estimează că îmbunătățirea eficienței energetice ne va face mai
puțin dependenți de producătorii de energie din afara UE.

85 % ar dori ca UE să investească masiv în energiile regenerabile.
De asemenea, 85 % dintre europeni consideră că lupta împotriva schimbărilor climatice poate contribui la

îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării și tot atâția consideră că aceasta poate crea noi oportunități pentru
inovare, investiții și locuri de muncă.

Deși 49 % se tem că abordarea schimbărilor climatice ar putea dăuna economiei noastre, 83 % consideră că acest
lucru poate contribui la reducerea costurilor unor degradări ecologice mai mari în viitor.

În plus, 81 % consideră că, pe termen lung, energia din surse regenerabile poate limita prețul pe care îl plătim
pentru consumul nostru de energie.

Eurobarometrul arată că europenii consideră că apărarea și securitatea (34 %) și „sporirea autonomiei UE și a
statelor sale membre în ceea ce privește aprovizionarea cu energie” (26 %) sunt domeniile prioritare pentru 2022.

Le urmează gestionarea situației economice (24 %), mediul și schimbările climatice (22 %) și șomajul (21 %).
Majoritatea respondenților sunt mulțumiți de modul în care strategia de vaccinare a fost gestionată de UE (58 %) și

de propriul guvern (59 %).
Eurobarometrul special 526 – „Principalele provocări ale vremurilor noastre: UE în 2022 a fost realizat față în

față și online între 19 aprilie și 16 mai 2022 în cele 27 de state membre ale UE, pe 26.578 de interviuri.
(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

Operaționalizarea Centrului european
de competențe în materie de securitate

cibernetică
Reuniunile anterioare ale consiliului s-au desfășurat

online din cauza pandemiei.
Prima ședință desfășurată la București a pus în

discuție prioritățile Centrului și înființarea sa.
Centrul de competențe, împreună cu Rețeaua de

centre naționale de coordonare, urmărește să
consolideze capacitățile europene în materie de
securitate cibernetică, excelența în cercetare și
competitivitatea industriei.

În acest scop, Centrul va gestiona o parte din
finanțarea securității cibernetice în cadrul programului
„Europa digitală” și al programului Orizont Europa,
precum și finanțarea din partea statelor membre.

O nouă cerere de propuneri în domeniul securității
cibernetice, de peste 140 milioane euro, se va lansa la 29
septembrie în cadrul „Europa digitală”.

În sens mai larg, Centrul urmărește să sprijine
comunitatea implicată în securitatea cibernetică din
Europa, Comisia Europeană lansând recent o procedură
de ofertare de 3 milioane euro în acest scop.

Centrul caută un director executiv, post pentru care
a lansat recent o cerere de candidaturi.

De asemenea, Centrul va publica și posturile
vacante pentru alte funcții pe site-ul său internet.

Centrul european de competențe în materie de
securitate cibernetică (ECCC) vizează să amelioreze
capacitățile și competitivitatea Europei în materie de
securitate cibernetică, în colaborare cu o Rețea de centre
naționale de coordonare (CNC-uri).

Împreună, acestea își propun să construiască o
comunitate a securității cibernetice solidă.

Centrul și rețeaua vor pune în comun resurse din
partea UE, a statelor sale, precum și din partea industriei,
a mediului academic și a altor părți interesate, pentru a
îmbunătăți și a consolida capacitățile tehnologice și
industriale în materie de securitate cibernetică,
consolidând autonomia strategică deschisă a UE.

Centrul va gestiona finanțarea din partea UE
pentru 2021-2027, din programele „Europa digitală” și
Orizont Europa, precum și contribuțiile statelor membre.

În perioada 2021-2022, UE investește peste 300
milioane euro în domenii precum informațiile privind
amenințările cibernetice, modernizarea securității
cibernetice în IMM-uri, securitatea cibernetică în sectorul
sănătății, echipamentele hardware și sistemele de
operare securizate din punct de vedere cibernetic sau
formarea și competențele.

Consiliul de conducere este compus din
reprezentanți ai statelor membre (27 de membri), ai
Comisiei (2 membri) și ai Agenției Europene pentru
Securitate Cibernetică – ENISA (1 observator permanent),
ce a ales ca președinte pe Pascal Steichen - Luxemburg.

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

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/centrul-european-de-competente-materie-de-securitate-cibernetica-consiliul-de-conducere-se-reuneste-2022-06-23_ro
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/centrul-european-de-competente-materie-de-securitate-cibernetica-consiliul-de-conducere-se-reuneste-2022-06-23_ro
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10703)
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10703)
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9854-com-2022-20080-eccc_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/centrul-european-de-competente-materie-de-securitate-cibernetica-consiliul-de-conducere-se-reuneste-2022-06-23_ro
https://cybersecurity-centre.europa.eu/index_en
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Pregătire pentru aderarea la zona euro
Recent, Comisia Europeană a concluzionat că

Croația este pregătită să adopte moneda euro la 1
ianuarie 2023, ceea ce va aduce numărul statelor
membre din zona euro la douăzeci.

Concluzia este prezentată în Raportul de
convergență din 2022, care evaluează progresele
realizate de Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia,
România și Suedia în direcția aderării la zona euro.

Acestea sunt cele șapte state membre din afara
zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic
să adopte moneda euro.

Potrivit concluziilor, doar Croația și Suedia
îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor.

În schimb, toate statele membre îndeplinesc
criteriul privind finanțele publice, cu excepția României,
care este singurul stat membru care face obiectul unei
proceduri de deficit excesiv.

Mai mult, Bulgaria și Croația sunt cele două state
membre care îndeplinesc criteriul cursului de schimb,
Bulgaria îndeplinind, alături de Republica Cehă, Croația
și Suedia și criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung.

Pe ansamblu, Raportul constată că Croația
îndeplinește cele patru criterii nominale de convergență și
că legislația sa este pe deplin compatibilă cu cerințele
tratatului și cu Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale/BCE.

Evaluarea Comisiei este completată de Raportul
de convergență al Băncii Centrale Europene (BCE).

Având în vedere evaluarea Comisiei și factorii
suplimentari relevanți pentru integrarea economică și
convergență, inclusiv evoluția balanței de plăți și
integrarea piețelor produselor, forței de muncă și
financiare, Comisia consideră că Croația îndeplinește
condițiile pentru adoptarea monedei euro, propunând o

decizie a Consiliului și unde regulament al Consiliului
privind introducerea monedei euro în Croația.

În toate statele membre din afara zonei euro
examinate, cu excepția Croației, raportul constată, de
asemenea, că legislația națională în domeniul monetar nu
este pe deplin compatibilă cu legislația UEM și cu Statutul
Sistemului European al Băncilor Centrale/BCE.

S-au analizat și factorii suplimentari prevăzuți la
evaluarea caracterului durabil al convergenței.

Această analiză arată că statele membre
examinate sunt, în general, bine integrate din punct de
vedere economic și financiar în UE.

Cu toate acestea, unele dintre ele se confruntă în
continuare cu vulnerabilități macroeconomice și/sau
trebuie să abordeze probleme legate de mediul lor de
afaceri și de cadrul lor instituțional, care pot prezenta
riscuri pentru sustenabilitatea procesului de convergență.

Punerea în aplicare eficace a reformelor și a
investițiilor prevăzute în PNRR lor va aborda principalele
provocări macroeconomice.

În cazul Ungariei și Poloniei, planurile sunt în
prezent evaluate de Comisie pentru a se asigura că sunt
îndeplinite toate criteriile de evaluare.

Reamintim faptul că Rapoartele de convergență
sunt publicate o dată la doi ani sau atunci când există o
cerere expresă din partea unui stat membru de a i se
evalua nivelul de pregătire pentru aderarea la zona euro,
cum a fost, de exemplu, cazul Letoniei în 2013.

Deși pandemia și redresarea economică au avut
un impact semnificativ asupra constatărilor raportului,
impactul invadării Ucrainei de către Rusia a avut un efect
limitat asupra datelor istorice utilizate pentru pregătirea
raportului, dar este pe deplin reflectat în proiecțiile
economice pentru 2022 și 2023, care sunt utilizate pentru
a evalua sustenabilitatea convergenței.

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

Finanțarea transparentă și eficientă a redresării

Parlamentul European solicită ca finanțarea redresării să fie transparentă, condiționată de respectarea statului
de drept și de asigurarea unui randament maxim al investițiilor UE.

Prin raportul adoptat, eurodeputații intenționează să influențeze viitoarea evaluare de către Comisie a punerii în
aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, prevăzută înainte de 31 iulie 2022.

Eurodeputații solicită Comisiei să asigure un mecanism solid de audit și monitorizare a cheltuielilor aferente, a
punerii în aplicare și a gestionării datelor Mecanismului de redresare și reziliență, lucru care ar preveni utilizarea abuzivă,
dubla finanțare sau suprapunerea obiectivelor cu alte programe de finanțare ale UE.

Aceștia subliniază că statul de drept, protecția valorilor UE și gestionarea financiară solidă a fondurilor UE
necesită o evaluare continuă pe tot parcursul ciclului de viață al MRR și că ar trebui să fie posibilă oprirea sau
recuperarea fondurilor deja plătite în cazul nerespectării acestor criterii.

Investițiile în tranziția verde și în transformarea digitală din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ar
trebui să contribuie la creșterea autonomiei strategice și a independenței UE, în special la reducerea dependenței sale
de combustibilii fosili importați.

Cu toate acestea, eurodeputații solicită mai multe proiecte transfrontaliere, cum ar fi îmbunătățirea
interconectării rețelelor europene de energie electrică și de gaz și sincronizarea completă a rețelelor electrice.

Ei subliniază rolul Mecanismului de redresare și reziliență în implementarea REPowerEU și afirmă că
împrumuturile disponibile în cadrul MRR ar putea fi utilizate pentru a completa aceste proiecte și a promova investițiile în
tranziția energetică a UE, contribuind în mod semnificativ la suveranitatea energetică a UE.

De asemenea, statele membre sunt încurajate să utilizeze întregul potențial al MRRță, inclusiv împrumuturile,
pentru a contracara efectele provocărilor actuale și viitoare – în domenii precum IMM-urile, asistența medicală, măsurile
de sprijinire a refugiaților ucraineni și sprijinirea administrației locale și regionale în utilizarea eficace a fondurilor.

Potrivit comunicatului, tabloul de bord privind redresarea și reziliența trebuie să ofere cetățenilor informații de
bază cu privire la progresele generale înregistrate în punerea în aplicare a planurilor naționale, în baza unei monitorizări
continue a punerii în aplicare a celor șase piloni ai MRR, precum și a obiectivului de 37% pentru cheltuielile legate de
mediu și de 20% pentru aspectele digitale, reamintind și faptul că statele membre ar trebui să colecteze și să asigure
accesul la datele privind proprietarii reali ai întreprinderilor care primesc fonduri și beneficiarii programului.

(Sursa: https://www.europarl.europa.eu/portal/ro)

http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Percepția românilor despre situația
actuală

Conform sondajului INSCOP Research, realizat
la solicitarea New Strategy Center, majoritatea
românilor consideră Rusia drept vinovată pentru
războiul din Ucraina și susține trimiterea de trupe
NATO în România.

Întrebați cine cred că este principalul vinovat
de declanșarea războiului din Ucraina, 71,2 %
dintre români menționează Rusia.

Urmează SUA (10,4 %), Ucraina (4,5 %), NATO
(3,9 %) și UE (1,7 %), nu știu sau nu răspund
reprezentând 8,3 %.

Legat de câștigătorul războiului, 50,3 % dintre
respondenți apreciază că Ucraina, 26,1 % Rusia, iar
23,5 % nu știu sau nu răspund.

87, 3% dintre români sunt de acord cu afirmația
că ”Liderii ruși ar trebui să fie condamnați pentru
crimele de război din Ucraina”, 7,7 % își exprimă
dezacordul și 4,9 % nu știu sau n răspund.

21,9 % dintre români sunt de acord cu
afirmația ”Rusia nu va folosi arme nucleare în
Ucraina pentru a câștiga războiul”, timp ce 73,5 % nu
cred că Rusia va folosi arme nucleare în Ucraina.

22,7 % dintre români cred că Rusia va ocupa
Republica Moldova, în timp ce mai mult de două
treimi (68,7 %) nu sunt de acord cu acest lucru, iar
0,3 % nu știu sau nu răspund.

65 % dintre români au o părere bună despre
faptul că NATO și SUA trimit mai multe trupe în
România, deoarece ne apără de Rusia (în creștere
față de februarie 2022, când 59,2 % împărtășeau
această părere).

31,7 % au o părere proastă, deoarece sunt de
părere că trimiterea de trupe NATO și SUA în
România va supăra Rusia (în scădere față de 35,4 %
în februarie 2022), iar 3,4 % nu știu sau nu răspund.

Întrebați ce cred că ar trebui să facă România
dacă un stat NATO ar fi atacat, 51,2 % dintre români
sunt de părere că România trebuie își îndeplinească
obligațiile de stat de membru NATO si sa ajute militar
aliatul atacat (similar cu situația din februarie 2022
când 51,1 % împărtășeau această opinie), 28 % sunt
de părere că România nu trebuie să participe la război,
dar să trimită ajutoare medicale și hrană (față de
27,7 % în februarie 2022), iar 15,9 % sunt de părere
că trebuie să rămână neutră (față de 12,2 % în
februarie 2022).

3 % cred că ar trebui să iasă din NATO (față de
6,2 % în februarie 2022), în timp ce 1,9 % nu știu sau
nu răspund (față de 2,8 % în februarie 2022).

Cred că România ar trebui să iasă din Uniunea
Europeană doar 14,6 % dintre respondenți (în scădere
semnificativă față de februarie 2022 când 22,4 % erau
de această părere), în timp ce 83 % se opun unui
Ro-Exit (în creștere față de februarie 2022 când
74,7 % aveau această opinie) și 2,4 % nu știu sau nu
răspund.

Doar 11,9 % dintre respondenți (față de 15,7 %
în februarie 2022) cred că România ar trebui să iasă
din NATO, în timp ce 86 % cred că România trebuie
să rămână în NATO (față de 81, 2% în februarie 2022).
3,2 % nu știu sau nu răspund.

50,5 % dintre români consideră că achizițiile de
armament avansat din SUA ajută la întărirea Armatei
României, un procent în ușoară creștere față de
februarie 2022 când 48,5 % dintre români susțineau
aceasta.

Achizițiile de armament avansat din SUA ajută
doar la creșterea profiturilor producătorilor de
armament în opinia a 41,5 % dintre respondenți (45 %
susțineau acest punct de vedere în februarie 2022),
8,1 % nu știu sau nu răspund (6,5 % în februarie
2022).

Reputația armatei ruse pare să fi fost serios
afectată de războiul din Ucraina, doar 32 % din români
considerând că ”Dacă ar dori, armata Rusiei ar ajunge
în 5 zile la București".

Comparativ, în februarie 2022, înainte de
izbucnirea războiului din Ucraina, procentul celor care
erau de acord cu această afirmație era aproape dublu
(61, 2%).

Două treimi dintre români (65,7%) nu cred că
dacă ar dori, armata Rusiei ar ajunge în cinci zile la
București (36 % erau în dezacord cu această afirmație
în februarie 2022), iar 2,3 % reprezintă procentul non-
răspunsurilor (2,85 % în februarie 2022).

Și procentul celor care consideră că ”Rusia
apără valorile tradiționale în fața decadenței morale a
țărilor occidentale” s-a redus drastic.

Doar 24,7 % dintre români mai cred acest lucru
în mai 2022, față 41,4 % în februarie 2022.

Astăzi, două treimi dintre români (67,5 %) nu mai
cred că Rusia apără valorile tradiționale în fața
decadenței morale a Occidentului (50.6 % în februarie
2022), iar 7,9 % reprezintă procentul non-răspunsurilor.

Procentul românilor care cred că prin
exploatarea resurselor de gaz natural din Marea
Neagră, România nu va mai fi dependentă de
importurile din Rusia a crescut spectaculos,
ajungând la 66,9 % (față de 53,2 % în februarie 2022),
26,7 % cred că gazul din Marea Neagră, dacă este
extras, mai degrabă va fi vândut in Occident, nu va
rămâne în România, iar 6,4 % dintre respondenți nu
știu sau nu răspund.

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 16-
21 mai 2022, metoda de cercetare fiind interviul prin
intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI
(interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial
stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe
categoriile socio-demografice semnificative (sex,
vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a
României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ±
2.9 %, la un grad de încredere de 95 %.

(Sursa: www.euractiv.ro)
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O hartă răsturnată a puterii
"Pactul" dintre Brazilia, Rusia, India, China și Africa

de Sud se deschide unor noi intrări, iar în redefinirea
echilibrelor globale, Europa se poate îndrepta către un
sistem multipolar.

Afirmarea progresivă a unui agregat geo-economic,
identificat prin acronimul BRICS, format din Brazilia,
Rusia, India, China și Africa de Sud, reprezintă una dintre
noutățile procesului evolutiv care a caracterizat cel mai
mult globalizarea piețelor la nivel planetar.

Succesul acestei inițiative este legat de un set de
factori care nu trebuie subestimați, ținând cont de actuala
situație internațională, marcată de criza ucraineană.

Din punct de vedere formal, cartelul s-a născut în
iunie 2009 în orașul Ekaterinburg unde a avut loc primul
summit al șefilor de stat ai țărilor aderente, care la acea
vreme erau patru: Brazilia, Rusia, India și China (BRIC).

Aprobarea declarației finale în favoarea instituirii
unei noi și mai echitabile ordini mondiale multipolare a
reprezentat răspunsul acestor țări emergente la criza
gravă a piețelor financiare internaționale din 2008.

Chiar de la început s-au conturat spații de
intervenție fără precedent pentru aceste noi puteri geo-
economice, chemate, pe de o parte, să concureze pe
scena mondială cu rolurile jucate în mod tradițional de
Statele Unite și alte puteri economice occidentale și să
revendice, pe de altă parte, un leadership în sfera mai
largă a comunității internaționale.

Pe 24 decembrie 2010, Africa de Sud a fost admisă
și ea în acest cartel, transformând formatul într-un cvintet
cu noul acronim BRICS.

De remarcat faptul că existența lor fusese deja
prefigurată într-un document (Global Economics Paper
No: 66) întocmit pentru banca de investiții din SUA, ce a
prezis apariția unui nou agregat geo-economic bazat pe
aceste caracteristici comune.

Potrivit autorilor, era vorba de niște națiuni ce ar
domina economia mondială a secolului care tocmai a
început și, prin urmare, era necesară încorporarea lor în
economia mondială dominată de sistemul occidental.

Cert este faptul că de-a lungul anilor, țările BRICS
și-au exprimat nevoia de a formula poziții unitare în
marile organizații multilaterale de pe planetă,
intensificând relațiile dintre statele afiliate.

Dar au simțit și nevoia de a schimba arhitectura
sistemului financiar și monetar internațional, pentru a
reduce rolul jucat de moneda SUA, consolidând
rezistenței țărilor aderente în ceea ce privește fuga de
capital declanșată atât de procesele economice
speculative, precum și de reducerea stimulilor monetari
de către Rezerva Federală, sau lansarea unor eventuale
strategii externe de sancționare.

Pentru a consolida această direcție, la summitul de
la Fortaleza din iunie 2014, BRICS a dat undă verde
creării Noii Bănci de Dezvoltare (NDB), decizie care a
fost judecată de mulți observatori occidentali drept o
competiție pe față cu instituțiile Bretton Woods (Banca
Mondială și Fondul Monetar Internațional).

Dotată cu un capital inițial de 50 de miliarde de
dolari, menit să finanțeze proiecte de infrastructură în
țările emergente, NDB nu a fost singura noutate inclusă
în tratatul de la Fortaleza.

A mai fost creat un fond de 100 de miliarde, numit
CRA (Contingent Reserves Arrangement), pentru a face
față unor crize bruște de lichiditate ca un ulterior
mecanism de apărare.

Nu există nicio îndoială asupra faptului că din
partea țărilor occidentale a existat o eroare de evaluare în
subestimarea profeției și a maturizării treptate a BRICS.

Cu siguranță, la începuturile sale, părea a fi un pol
nu foarte coeziv și eterogen care nu s-ar fi putut oferi ca
alternativă la cel atlantist al G7.

Însă rolul lor în forumul G20 a crescut ca urmare a
mobilizării, directe sau indirecte, pentru a face față, în
felul lor, încălzirii globale, pandemiei COVID-19 și
conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Vorbim despre 5 țări care astăzi, reprezintă
împreună peste 42 % din populația lumii și până la 20 %
din PIB-ul planetar.

Nu întâmplător, recent, Ministerului de externe
chinez a susținut că "țările membre BRICS sunt de acord
să consolideze cooperarea cu piețele emergente și să se
asigure că aceste guverne își pot face auzită vocea în
problemele internaționale majore, China sprijinind activ
procesul de extindere, promovând formularea de
standarde și proceduri în acest scop și așteptând cu
nerăbdare aderarea unor parteneri cu un punct de vedere
similar celui BRICS".

Asta în condițiile în care, Arabia Saudită și
Argentina și-ar dori să se alăture grupului.

De altfel, aceste poziții urmează recenta întâlnire a
miniștrilor de externe BRICS, desfășurată în regim de
teleconferință pe 19 mai, care nu a avut o mare acoperire
în presa occidentală.

Intenția organizatorilor a fost să discute despre
situația strategică globală, tot în lumina războiului din
Ucraina, pentru a promova un proces reînnoit de
cooperare și integrare în cadrul BRICS.

De menționat că, în același context, s-a desfășurat
sesiunea grupului "BRICS Plus", care a inclus Argentina,
Egiptul, Indonezia, Kazahstanul, Nigeria, Emiratele Arabe
Unite, Arabia Saudită, Senegalul și Thailanda,
reprezentând țări emergente și în curs de dezvoltare.

Țări care, sub acțiunea cooperării crescânde, sunt
candidate la aderarea la BRICS.

Și tocmai având în vedere o posibilă extindere a
BRICS, oficialii chinezi au anunțat că aceasta va fi
discutată la mijlocul lunii iunie în China, la cel de-al 14-lea
summit anual, dedicat unei "Noi ere a dezvoltării globale".

Potrivit unor experți, "este important să reflectăm
asupra ideii de bază a acestui cartel centrat pe
multilateralism".

În declarația summitului miniștrilor de externe din 19
mai, aceste guverne au reafirmat rolul principal al G20 în
guvernanța economică globală, subliniind că acesta
"trebuie să rămână intact pentru a face față provocărilor
globale actuale", intact însemnând prezența Rusiei în
G20.

În fața scenariului, Europa are sarcina de a contribui
la promovarea, în contextul actualului cadru internațional,
a unei structuri multipolare, a unei lumi noi, pentru care
sunt necesare acțiuni și un nou mod de gândire.

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

Invazia declanșată de Rusia și blocarea porturilor
maritime ale țării a forțat Ucraina, unul dintre principalii
exportatori de cereale din lume, să caute noi rute pentru
transportul cerealelor.

Înainte de invazia rusă pe scară largă, peste 90 %
din exporturile de cereale din Ucraina erau transportate
prin porturile ei maritime.

4-5 milioane de tone de cereale ajungeau pe aceste
rute, lună de lună, în Orientul Mijlociu și țările africane,
principalii consumatori de cereale ucrainene.

Cu mările ucrainene blocate, sunt testate rute noi
– exporturi pe calea ferată, mașini și porturi fluviale -
pentru a transporta cerealele către porturile maritime
europene și apoi către destinațiile finale.

Inițiativa Comisiei UE „Coridoare de solidaritate”
facilitează acest proces printr-un set măsuri menite să
creeze rute alternative pentru exportul de cereale.

În prezent, cerealele Ucrainei sunt exportate, în
principal, prin porturile maritime ale țărilor vecine,
România și Polonia.

Ruta potențială include și exporturile pe calea
ferată și auto către porturile maritime ale Italiei, Croației,
Sloveniei, Olandei și Belgiei.

Utilizarea căilor ferate, pe lângă birocrația
diferitelor controale la frontieră și a capacității limitate a
căi ferate de a prelua un asemenea volum, este
împiedicată și de ecartamentul dintre căile ferate
ucrainene și europene.

Aceasta înseamnă că de fiecare dată cerealele
trebuie să fie transferate de la un tren la altul la graniță.

O altă opțiune este prin Belarus, țară în care
sistemul de căi ferate are același ecartament ca Ucraina,
dat fiind trecutul sovietic comun al acestora, însă țara a
fost sancționată de UE.

Prin blocada Rusiei la Marea Neagră, peste 22 de
milioane de tone de cereale rămân blocate în depozitele
ucrainene, în timp ce noua recoltă este pe drum.

Situația actuală a dus la creșterea dramatică a
prețurilor la cereale, deși coridoarele de solidaritate au
produs un impact pozitiv asupra creșterii exporturilor.

Cu toate acestea, deblocarea porturilor maritime
este singura modalitate prin care țara poate crește
exporturile de cereale până la nivelurile anterioare.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Războiul începe să-i dividă pe
europeni

Popoarele și statele Europei încep să se dividă
foarte profund cu privire la viitorul incert al războiului
împotriva Ucrainei.

Potrivit unui studiu al Consiliului European pentru
Relații Externe (ECFR), primul "think tank" continental în
domeniul analizei strategice, europenii cred în masă că
Rusia este "responsabilă" de război; dar au opinii foarte
diferite și contradictorii asupra viitorului crizei".

Conform studiului ECFR, Europa a fost împărțită în
două tabere mari - susținătorii "dreptății", susținătorii unei
linii "dure" împotriva Moscovei și susținătorii unei "păci
negociate", apărători ai unei linii mai "acomodative".

Italia, Germania, România și Franța sunt liderii
"păcii negociate", susținute de 52, 49, 42 și, respectiv,
41 % din populațiile lor.

Polonia, Marea Britanie, Finlanda și Portugalia sunt
lideri ai "justiției" și ai unei linii "dure", susținute de 41, 21,
25 și 21 % dintre cetățenii lor.

Conform studiului ECFR, Spania și spaniolii se află
într-o poziție intermediară, destul de divizată.

35 % dintre spanioli ar fi în favoarea unei "păci
negociate", 15 % ar sprijini o linie "dură", iar 30 % dintre
indeciși nu par să fie lămuriți ce poziție să ia, în fața unei
tragedii sângeroase care poate continua la nesfârșit.

În opinia ECFR, această împărțire a popoarelor
europene riscă să se înrăutățească, ajungând la această
concluzie: "Guvernele europene trebuie să găsească un
nou limbaj care să permită să pună aceste diferențe de
fond între două tabere, care percep războiul într-un mod
diferit. Ar trebui să încercați să evitați polarizarea, dacă
doriți să întăriți o unitate europeană amenințată".

Tot potrivit ECFR, acest risc de divizare poate
crește și în fața noilor amenințări apărute în urma
războiului - creșterea semnificativă a prețurilor la energie
și a costului vieții, frica, creșterea șomajului și a
precarității locului de muncă, incertitudinea provocată de
creșterea numărului de refugiați, riscurile amenințărilor
nucleare rusești.

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

”Războiul Rece” din Balcanii de Vest
Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bosnia

și Herțegovina, Kosovo și Albania sunt de mult timp zone
de mare interes pentru Turcia.

În condițiile în care Turcia crește sistematic și
aproape zilnic tensiunea în relațiile greco-turce și în
condițiile în care Grecia își continuă eforturile diplomatice,
se observă că cele două țări dezvoltă strategii diferite.

Atena a reușit să-i dea o „lovitură” diplomatică
Ankarei stabilind ca termen limită pentru aderarea
Balcanilor de Vest la UE să fie anul 2033.

La Summit-ul Procesului de Cooperare a Țărilor
din Europa de Sud-Est, premierul grec, practic, ”a
deschis ușa Europei” pentru Balcanii de Vest, adică
tocmai pentru țările în care Turcia a investit masiv în
domeniul diplomatic, religios, strategic și economic.

Și pentru Turcia, influența strategică în Balcanii
de Vest este una dintre prioritățile de vârf, întrucât
Peninsula balcanică este un punct nodal pentru viziunea
sa geopolitică de a reînvia influența țării sale în zone care
au aparținut cândva Imperiului Otoman.

De mai multe ori, Ankara a încercat, prin toate
mijloacele, să-i convingă pe liderii din Balcanii de Vest că
cea mai avantajoasă opțiune a lor este Turcia, nu UE.

De fapt, potrivit unor specialiști, arhitectura neo-
otomană din cele șase țări din Balcanii de Vest este de
necontestat în ultimele decenii: Serbia, Muntenegru,
Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Albania fiind zone de
mare interes pentru Turcia.

Prin dezvoltarea acestei politici, Turcia încearcă
sistematic să convingă popoarele din regiune că au relații
multilaterale cu poporul turc și că este necesară o
strategie comună între Turcia și Balcanii de Vest.

Ιntrarea acestor țări în UE va reduce treptat
influența Turciei (care este mare în unele țări, ca Bosnia
și Albania) în favoarea obiectivelor europene comune.

Așa a fost și cu Bulgaria și România în care
Ankara investise, și care aparțin marii familii europene.

Summitul NATO și problema aderării Suediei și
Finlandei la NATO va clarifica, însă, multe lucruri, chiar
dacă Turcia (și nu numai) joacă la două capete.

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

http://www.euractiv.ro)
https://www.rador.ro/)
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Vânzările magazinelor online
Cu o creștere de 13 % la nivel european în 2021,

comerțul electronic a demonstrat că a devenit și mai ferm
ancorat în economie și societate, după ce în perioada
pandemiei a reprezentat pentru mulți oameni principala
sursă de aprovizionare, se arată în Raportul 2022 privind
comerțul electronic european publicat de Ecommerce
Europe și EuroCommerce.

În România, cifra de afaceri a comerțului electronic
a fost estimată la 6,2 miliarde de euro în 2021, în creștere
cu 11 % față de 2020, iar pentru 2022 sectorul este
estimat să urce cu 13 %, până la 7 miliarde de euro.

Astfel, vânzările realizate în România au
reprezentat în 2021 aproape1/2 din totalul realizat la
nivelul Europei de Est, estimat la 14 miliarde de euro.

Raportul Ecommerce Europe reprezintă o
confirmare a faptului că România este un hub al
comerțului electronic în regiune.

Prin soluțiile pe care le-a adus în viețile oamenilor în
ultimii doi ani, comerțul electronic și-a demonstrat din plin
utilitatea, fiind de multe ori singura soluție accesibilă
pentru cumpărături, în timpul restricțiilor.

În plus, în aceste zile marcate de majorări ale
prețurilor la combustibili și inflație crescută, comerțul
electronic vine din nou cu o serie de servicii care îi ajută
pe oameni să economisească bani și să navigheze mai
ușor acest context incert.

Mai ales că, în ultimii doi ani, retailerii au câștigat
multă experiență în digitalizare.

Această accelerare a fost împinsă semnificativ de
contextul pandemic, timp în care comerțul electronic și
retailul au jucat un rol esențial.

În 2022, Europa a devenit, din păcate, scena unui
conflict major și, deja, mulți dintre membrii Ecommerce
Europe au raportat deja scăderi ale puterii de cumpărare
și ale încrederii consumatorilor, în principal din cauza
prețurilor ridicate la energie, inflației și incertitudinii.

Ecommerce Europe este vocea sectorului european
de comerț electronic și reprezintă, prin intermediul
asociațiilor sale naționale, peste 150.000 de companii
care vând bunuri și servicii online.

Raportul 2022 privind comerțul electronic european
cuprinde 37 de țări de pe continentul european,
dezvăluind perspective bazate pe date cu privire la
dimensiunea actuală și proiectată a piețelor lor digitale și
a tendințelor consumatorilor în utilizarea internetului și a
cumpărăturilor online.

Raportul include cele mai recente date și tendințe
privind penetrarea internetului, adopția cumpărăturilor
online și vânzările din comerțul electronic B2C pentru
toate cele 37 de țări, cu o privire suplimentară
concentrată asupra datelor pentru UE-27.

El conține, de asemenea, interviuri cu liderii
asociațiilor naționale de comerț electronic de top și alte
informații valoroase pentru comercianți, factori de decizie
și părți interesate mai largi de comerț electronic.

Europa de Vest este, de departe, cea mai puternică
regiune în ceea ce privește vânzările realizate prin
intermediul comerțului electronic B2C, deținând 63 % din
totalul înregistrat în 2021.

În cifre absolute, în Europa de Vest valoarea
vânzărilor în online s-a ridicat la 450 de miliarde de euro
în 2021, în timp ce în Europa de Sud s-a ridicat la 118
miliarde de euro, iar Europa Centrală la 70 de miliarde.

Europa de Nord a fost chiar în urma Europei
Centrale, cu 67 de miliarde de euro, urmată de Europa de
Est, cu vânzări care s-au ridicat la 14 miliarde de euro.

Alte constatări arată că, în 2021, 73 % din populația
online a Europei a cumpărat online, în scădere ușoară,
cu 1 % față de 2020.

Pentru prima dată, Europa de Nord a înregistrat cea
mai mare pondere de cumpărători online, de 86% dintre
utilizatorii de internet în 2021, fiind urmată de Europa de
Vest cu 84 % și Europa Centrală cu 75 %, în timp ce în
Europa de Est, 46 % dintre utilizatorii de internet au făcut
cumpărături online în 2021 (în România, acest procent s-
a ridicat la 44 %).

(Sursa: www.euractiv.ro)

Digitalizarea Justiției
Într-un comunicat recent, ministerul Justiției a

anunțat că lucrează la mai multe soluții de digitalizare, în
mare parte finanțate din bani din Planul Național de
Redresare și Reziliență.

Este vorba de o variantă nouă a aplicației
informatice ECRIS V, care permite managementul
electronic al dosarelor și prin care avocații, grefierii și
judecătorii pot avea acces la toate documentele dintr-un
dosar.

În prezent este activă ECRIS IV, doar că aceasta
funcționează în paralel cu dosarele fizice, pe hârtie, care
încă tronează în teancuri în sălile de judecată.

Implementarea ECRIS V a început de anul trecut și
obiectivul cel mai important pe care-l promite este dosarul
electronic, care le va permite beneficiarilor o gestiune
integral electronică a documentelor din dosare.

Dosarele „de hârtie” nu vor fi complet excluse ca să
nu îngrădească accesul la justiție al persoanelor care nu
au posibilitatea utilizării tehnologiei, dar rămâne de văzut
dacă dosarul electronic va însemna că, de la momentul
începerii unui proces, toate documentele se vor crea și
încărca electronic și nu ca acum, când unele dintre ele
sunt realizate pe hârtie sau electronic, apoi semnate de

mână, tipărite, scanate și încărcate în sistemul electronic,
un proces cronofag și contrar ideii de digitalizare.

Implementarea noului sistem vine la pachet și cu
sesiuni de instruire în domeniul digitalizării, pentru
profesioniștii din parchete și instanțe.

Valoarea investiției pentru noul sistem de gestiune
informatică a dosarelor aflate pe rolul instanțelor este 128
milioane de lei (aproximativ 26 de milioane de euro) din
Programul Operațional Capacitate Administrativă
(POCA).

Totodată, pentru un alt proiect - virtualizarea
aplicației de acum, ECRIS IV, și implementarea Dosarului
Electronic Național - sunt alocați 154 milioane de lei, prin
PNRR.

Tot prin PNRR și pentru a spori eficiența muncii
grefierilor și judecătorilor, va fi dezvoltată o aplicație
„speech2text”, un soft de transcriere audio în text, în timp
real, pentru consemnarea declarațiilor în timpul ședințelor
de judecată.

Valoarea proiectului este de 50 milioane de lei și cel
mai mult va costa upgrade-ul tehnologic - 60 de
milioane de euro (tot din PNRR).

Este important ca un proces major de transformare
digitală a sistemului să vină cu posibilitatea de a trimite,
spre exemplu, documentele de la avocați la judecători în
format electronic măcar pentru 80% din cazuri

.

http://www.just.ro/pentru-a-imbunatati-accesul-la-justitie-mj-in-colaborare-cu-partenerii-sai-strategici-consiliul-superior-al-magistraturii-ministerul-public-si-inalta-curte-de-casatie-si-justitie-lucreaza-la-asig/
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Și asta în loc să redacteze un avocat documentul,
să-l scoată la imprimantă, să-l depună fizic la un dosar
unde un grefier sau alt lucrător să-l scaneze ca să-l
încarce în acel dosar electronic.

ECRIS V ar putea fi funcțional în 2024, iar asta
înseamnă că, raportat la cum au finalizat estonienii sau
germanii procesele lor de digitalizare în justiție, care au
durat între 8 și 10 ani, putem vorbi de o funcționalitate
după 2030.

Ar fi important și ca instruirea profesioniștilor să fie
multidisciplinară, grefierii alături de judecători, fiindcă sunt
profesii care vor trebui să colaboreze și mai bine odată cu
digitalizarea, sau chiar avocații alături de judecători,
polițiștii împreună cu procurorii, tocmai pentru a dezvolta
împreună aceleași limbaje și comportamente digitale.

Se speră ca digitalizarea obținută prin ECRIS V să
ajute la scăderea încărcăturii, la exactitate în ceea ce
privește complexitatea proceselor și, poate, după 2030 să
se poată vedea și o formă de inteligență artificială, așa
cum se vede în Marea Britanie, la cauzele civile mici, cu
prejudiciu sub 25.000 lire.

Pe de altă parte, digitalizarea justiției se reflectă în
comportamentele tuturor celor care o folosesc, inclusiv
cetățenii, iar nivelul lor de alfabetizare digitală contează.

Bunăoară, procesul de digitalizare a justiției în
Estoniaa a durat 10 ani, însă succesul a venit și pentru că
aproximativ 94 % din populație folosește internetul.

Estonia și-a propus să devină cea mai rapidă și
eficientă țară când e vorba de sistemul de justiție.

Un soft de transcriere în timp real deja înlocuiește
funcționarii, la audierile lungi.

Iar, în 2019, estonienii au început să dezvolte
inteligență artificială care să judece spețele minore unde
prejudiciile sunt mai mici de 7.000 de euro.

O altă posibilă soluție estonă care ar putea fi
replicată în România sunt bibliotecile publice, care în
Estonia au calculatoare și asistență pentru persoane fără
abilități digitale.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Reglementarea spațiilor virtuale
Deși metaversul promite mari oportunități

comerciale, acesta ridică o serie de întrebări la care
autoritățile de reglementare au dificultăți în a răspunde,
deoarece această evoluție a internetului se află într-un
stadiu incipient.

Este greu de imaginat cum va arăta cu adevărat
metaversul, dar autoritățile de reglementare încep să se
gândească serios la acest aspect.

Comisia vrea să pară că are lucrurile sub control
afirmând că metaversul nu este ceva nou și că s-a lucrat
din greu pentru a fi sigur că cadrul european de
reglementare este adecvat, făcând referire la actul
legislativ privind piețele digitale (DMA) și la cel privind
serviciile digitale (DSA) și susținând că nu se
intenționează „să se aștepte ca răul să fie făcut înainte de
a interveni".

Dar, deși au fost deja identificate multe utilizări
potențiale, metaversul este încă mai mult un concept,
ceea ce face aproape imposibilă identificarea cu
certitudine a provocărilor și riscurilor pe care le va
prezenta această nouă lume - sau lumi - paralelă.

În plus, indiferent de modul în care este definită,
vor apărea probleme sociale și economice.

În primul rând, trebuie să fie evaluate
amenințările în diferite contexte, în special pe rețelele
sociale", un dialog în acest sens fiind necesar înainte ca
metaversul să devină o realitate, ca să se poată concepe
tehnologii responsabile.

Pe lista riscurilor potențiale ale metaversului se
numără hărțuirea cibernetică și discursul instigator la ură,
care ar putea, de asemenea, să ia o nouă dimensiune în
această lume nouă, în întregime virtuală.

Iar Big Tech sunt foarte conștienți de acest lucru,
existând chiar avertismentul că metaversul ar putea
deveni un „mediu toxic", în special pentru femei și
minorități și că ar putea fi o „amenințare existențială"
pentru planurile companiei dacă această „amenințare" ar
ține utilizatorii mainstream departe de acest nou spațiu.

Meta nu este singura companie care își face griji
în această privință, căci problemele internetului de ieri și
de azi - furtul de identitate, tentativele de furt de
credențiale, ingineria socială, spionajul de stat,
vulnerabilitățile inevitabile - vor apărea și în metavers.

Preocupările legate de confidențialitate și de
protecția datelor ar trebui, de asemenea, să fie parte
integrantă a dezbaterii, iar factorii de decizie politică nu
vor putea ignora regulile concurenței.

Metaversul ar putea valora foarte mult - până la
5.000 de miliarde de dolari până în 2030 și, de aceea,
este pur și simplu prea mare pentru a fi ignorat.

În plus, este „complet plauzibil" ca jumătate din
evenimentele live să se desfășoare în metavers și ca
utilizatorul mediu să petreacă „până la șase ore pe zi"
explorând aceste experiențe până în 2030.

Comerțul electronic va fi probabil prima industrie
care va beneficia de această creștere, cu un impact pe
piață între 2.000 și 2.600 de miliarde de dolari până în
2030, urmat de piața învățării virtuale academice (180-
270 miliarde de dolari), de publicitate (144-206 miliarde
de dolari) și de jocuri (108-125 de miliarde de dolari).

(Sursa: www.euractiv.ro)



BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 19

Roaming pentru călătorii în UE
A intrat în vigoare noul regulament îmbunătățit

privind roamingul la nivelul UE, care extinde „Roamingul
la tarife naționale” până în 2032 – prin intermediul său,
călătorii pot efectua apeluri, trimite mesaje text și naviga
pe internet în străinătate fără taxe suplimentare.

Noile norme vor aduce, de asemenea, beneficii
semnificative pentru întreprinderile și cetățenii din UE,
care se vor bucura de o experiență mai bună în materie
de roaming, beneficiind de aceeași calitate a serviciilor
mobile în străinătate ca și în țara lor de origine.

Ele îmbunătățesc și accesul la comunicațiile de
urgență în UE și garantează informații clare cu privire la
serviciile care pot face obiectul unor taxe suplimentare.

Prelungirea vechilor norme va menține
competitivitatea tarifelor aplicate între operatori și va
permite consumatorilor să beneficieze în continuare de
servicii de roaming gratuite în următorii zece ani

Operatorii care furnizează servicii de telefonie
mobilă ar trebui să se asigure că consumatorii au acces
la rețelele 4G sau la rețelele 5G mai avansate, dacă
acestea sunt disponibile la destinația vizitată.

Ei ar trebui să poată găsi informații cu privire la
disponibilitatea rețelelor în contractele lor de servicii
mobile și pe site-urile web ale operatorilor.

Atunci când consumatorii călătoresc cu avionul sau
pe nave, telefoanele mobile se pot conecta automat la
rețeaua de la bord, furnizată prin satelit.

Utilizarea serviciilor de conexiune mobilă furnizate
de rețele non-terestre poate face obiectul unor suprataxe
foarte ridicate.

Noile norme privind roamingul obligă operatorii să
își protejeze consumatorii și să îi informeze dacă
telefoanele lor se conectează la o rețea non-terestră.

În plus, operatorii ar trebui să întrerupă în mod
automat serviciile mobile în cazul în care serviciile mobile
prin intermediul rețelelor non-terestre ating tarife de 50
euro sau o altă limită predefinită.

Ei pot oferi consumatorilor servicii suplimentare,
cum ar fi posibilitatea de a nu folosi serviciile de roaming
în timpul călătoriei cu avionul și la bordul navelor.

Atunci când călătoriți în străinătate, tarifele pentru
apelarea serviciilor pentru clienți, a serviciilor de asigurări
și a serviciilor de asistență ale companiilor aeriene sau
cele pentru trimiterea de SMS-uri în scopul participării la
concursuri sau evenimente pot fi mai scumpe decât
atunci când sunteți acasă.

Operatorii trebuie să asigure consumatorilor
informații cu privire la tipurile de numere de telefon care
pot genera costuri suplimentare atunci când consumatorii
le apelează sau le accesează din străinătate.

Ei trebuie să informeze consumatorii prin
intermediul mesajelor SMS automate trimise atunci când
trec frontiera într-o altă țară din UE, precum și în
contractele de servicii.

Noile norme privind roamingul garantează că
cetățenii sunt informați cu privire la numărul european
unic pentru apeluri de urgență 112, pe care îl pot utiliza
oriunde în UE pentru a apela serviciile de urgență.

Până în iunie 2023, operatorii ar trebui să trimită
mesaje automate clienților lor care călătoresc în
străinătate pentru a-i informa cu privire la mijloacele
alternative disponibile pentru a contacta serviciile de
urgență, prin mesaje text sau aplicații în timp real.

Cetățenii care nu sunt în măsură să efectueze
apeluri vocale pot utiliza aceste mijloace alternative.

Noul regulament privind roamingul stabilește tarife
cu ridicata mai mici, adică reducerea costurilor suportate

de operatori pentru utilizarea rețelelor pentru a furniza
servicii clienților lor atunci când se află în străinătate.

Pentru serviciile de date, noul regulament stabilește
următoarele plafoane pentru tarifele cu ridicata: 2
Euro/GB în 2022, 1,8 Euro/GB în 2023, 1,55 Euro/GB în
2024, 1,3 Euro/GB în 2025, 1,1 Euro/GB în 2026 și 1
Euro/GB începând din 2027.

Pentru apelurile vocale: 0,022 Euro/min. în perioada
2022-2024 și 0,019 Euro/min. începând din 2025.

Pentru mesajele SMS: 0,004 Euro/SMS în perioada
2022-2024 și 0,003 Euro/SMS începând din 2025.

Reducerea tarifelor cu ridicata este în avantajul
consumatorilor, deoarece acestea ar trebui să asigure
faptul că toți operatorii sunt în măsură să ofere
abonamente de roaming competitive, în conformitate cu
principiul „Roaming la tarife naționale”.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Cloud colaborativ destinat cooperării
Comisia a lansat un dialog cu statele membre

privind crearea în comun a unui cloud colaborativ destinat
patrimoniului cultural, pentru a contribui la protejarea cu
ajutorul unei infrastructuri digitale.

Cloudul vizează promovarea cooperării și a co-
creării în sectoarele culturale, creative și tehnologice.

Cu un buget preconizat de 110 milioane euro până
în 2025 în cadrul programului orizont Europa, cloudul
colaborativ va fi o infrastructură unică care va permite o
colaborare transdisciplinară și la scară largă fără
precedent între specialiști, cum ar fi experții din domeniul
patrimoniului cultural, curatori, arhiviști și conservatori.

Acesta va oferi tehnologii de vârf pentru
digitalizarea artefactelor, cercetarea operelor de artă și
colectarea de date, toate aceste activități urmând să
înregistreze progrese semnificative și să adauge o nouă
dimensiune digitală prezervării, conservării și restaurării
patrimoniului cultural.

Cloudul va permite facilitarea accesului la
tehnologiile avansate și eliminarea barierelor existente în
cazul instituțiilor mai mici și al celor îndepărtate.

Până în prezent, doar 30 % - 50 % din colecțiile
culturale din Europa au fost digitalizate.

Statisticile sunt chiar mai scăzute pentru
reprezentările tridimensionale ale marilor structuri și
peisaje aparținând patrimoniului cultural, care constituie
prima etapă a unei cercetări științifice aprofundate.

În plus, majoritatea standardelor utilizate nu sunt
uniforme, trasabile sau sigure, ceea ce pune în pericol
bunurile culturale tangibile și intangibile ale Europei.

Lucrările la acest proiect tocmai au început,
evaluarea ex ante a impactului privind cloudul colaborativ
fiind realizată de opt experți independenți.

Dezvoltarea cloudului va avea loc în cadrul
programului Orizont Europa, programul UE pentru
cercetare și inovare (2021-2027).

Programul are pentru prima dată un cluster care se
ocupă exclusiv de „creativitate, patrimoniu cultural și
incluziune”, cu un buget total de 2,28 miliarde euro pentru
perioada 2021-2027.

Comisia va colabora îndeaproape cu statele pentru
a pregăti programul de lucru orizont Europapentru
punerea în aplicare a structurii, a serviciilor și a
instrumentelor pentru infrastructura cloud.

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

http://www.euractiv.ro)
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29050/comisia-europeana-propune-crearea-unui-cloud-colaborativ-destinat-cooperarii-si-a-cocrearii-in-cadrul-sectoarelor-culturale-creative-si-tehnologice
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29050/comisia-europeana-propune-crearea-unui-cloud-colaborativ-destinat-cooperarii-si-a-cocrearii-in-cadrul-sectoarelor-culturale-creative-si-tehnologice
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Un nou super-computer european
Recent, Întreprinderea comună pentru

calculul european de înaltă performanță și-a inaugurat
în Kajaani, Finlanda, super-computerul - LUMI.

Acestea este cel mai rapid și cel mai eficient
din punct de vedere energetic supe-rcomputer din
Europa și, de asemenea, al treilea cel mai rapid din lume.

Funcționarea lui este o acțiune realizată în
comun de Întreprinderea comună EuroHPC și de un
consorțiu format din zece țări europene: Finlanda, Belgia,
Cehia, Danemarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia,
Suedia și Elveția.

Datorită capacității sale masive de calcul, LUMI
va permite realizarea mult mai rapidă a unor descoperiri
științifice, de exemplu în ceea ce privește cercetarea în
medicină și în domeniul climei.

Ar mai putea fi vorba despre dezvoltarea de
vaccinuri, despre diagnosticarea cancerului sau despre
atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

Supercalculatorul este un exemplu excelent al
potențialului enorm al inteligenței artificiale de a ne
îmbunătăți viețile.

LUMI este și primul dintre super-computerele
pre-exascale ale Întreprinderii comune EuroHPC care
urmează să fie lansate.

El va avea o performanță maximă preconizată
de 550 de petaflopi (550 de milioane de miliarde de
calcule pe secundă), fiind alimentat în totalitate cu
energie din surse regenerabile.

LUMI utilizează sisteme de răcire naturale, iar
căldura sa reziduală va constitui aproximativ 20 % din
încălzirea centralizată a orașului Kajaani, reducând astfel
în mod substanțial amprenta anuală de carbon a
întregului oraș.

Supercalculatorul va deveni accesibil în general
pentru utilizatorii europeni în septembrie 2022 și va
contribui la accelerarea creării de noi cunoștințe și soluții
la provocările societale mondiale.

Puterea sa de calcul va completa super-
computerele existente ale Întreprinderii comune EuroHPC:
Discoverer din Bulgaria, MeluXina din Luxemburg,
Vega din Slovenia și Karolina din Cehia.

Alte trei super-computere EuroHPC sunt pe drum:
LEONARDO în Italia, Deucalion în Portugalia și
MareNostrum 5 în Spania.

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

Achiziția a 32 de aeronave F-16
Guvernul României a aprobat proiectul de lege în baza căruia va fi atribuit Guvernului Norvegiei contractul de

achiziție a 32 de aeronave F-16.
Achiziția se va face cu tot cu suport logistic inițial și a unui a pachet de bunuri și servicii complementar (de la

Guvernul Statelor Unite ale Americii), care vor intra în dotarea Forțelor Aeriene Române - FAR.
Avioanele vor fi livrate în stare operațională, resursa disponibilă a acestora asigurând operarea lor pentru o

perioadă de tranziție, de minimum 10 ani, către avioanele de generația a V-a, ceea ce face ca achiziția avioanelor de la
Guvernul Norvegiei să reprezinte, în fapt, un transfer de capabilitate între două țări NATO aliate.

Aeronavele vor asigura îndeplinirea noilor cerințe existente la nivelul NATO, urmând a fi introduse în programul de
modernizare la aceeași configurație M6.X cu avioanele F-16 din prima escadrilă din dotarea FAR.

Această soluție asigură implicarea industriei naționale de apărare în executarea lucrărilor de mentenanță și
modernizare a avioanelor F-16, prin centrul de mentenanță Aerostar Bacău, aspect contribuind la consolidarea și
menținerea capabilității aeriene operaționale.

Achiziția de la Guvernul Regatului Norvegiei a pachetului de 32 avioane F-16 include și instruirea unui număr
minim de specialiști din cadrul personalului tehnico-ingineresc de aviație din FAR, necesar pentru încadrarea funcțiilor-
cheie din structurile de planificare și execuție a mentenanței și de asigurare a planificării logistice la nivelul Bazei Aeriene
și Statului Major pentru cele două escadrile de avioane F-16.

Această soluție asigură, în timp scurt, crearea la nivelul escadrilelor a capabilității minime de operare, mentenanță,
planificare și conducere strict necesare pentru exploatarea în condiții de siguranță a avioanelor F-16 achiziționate.

Fondurile estimate pentru achiziție sunt de aproximativ 454 milioane euro, fără TVA.
Resursele financiare necesare vor fi stabilite cu exactitate după inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de

achiziție și începerea discuțiilor cu reprezentanții Guvernului Norvegiei și Guvernului SUA.
În prezent, Forțele Aeriene Române au în dotare 17 aeronave F-16 în configurație M5.2R, care vor fi modernizate

la configurația M6.X, achiziționate în baza prevederilor Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană
în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”.

Misiunile specifice Serviciului de Luptă Permanent - Poliție Aeriană (SLP-PA) sunt executate cu aeronave F-16 și
MiG-21 LanceR, însă folosirea acestora din urmă este o soluție pe termen scurt (un an).

Scoaterea graduală din serviciu a avioanelor MiG-21 LanceR și necesitatea executării în regim permanent a
Serviciului de Luptă – Poliție Aeriană cu avioane F-16, coroborate cu evoluția mediului de securitate regional, au
determinat nevoia identificării unei soluții care să permită apărarea spațiului aerian al României cu avioane F-16 și
executarea SLP-PA cu avioane F-16, conform angajamentelor asumate față de NATO.

Parlamentul României a aprobat deja inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție pentru pachetul de
32 de avioane și a celui de bunuri și servicii complementar, comunicată cu scrisoarea nr. 1260BP/21.12.2021.

(Sursa: www.euractiv.ro)

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://www.lumi-supercomputer.eu/lumi-ranked-third-on-top500-list-of-worlds-fastest-supercomputers-the-fastest-supercomputer-in-europe/
https://www.lumi-supercomputer.eu/lumi-one-of-the-greenest-supercomputers-in-the-world/
https://www.lumi-supercomputer.eu/lumi-one-of-the-greenest-supercomputers-in-the-world/
https://eurohpc-ju.europa.eu/discoverer-powers-bulgarian-eurohpc-supercomputer-inaugurated-2021-10-21_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-nou-supercomputer-european-este-inaugurat-finlanda-2022-06-14_ro
https://eurohpc-ju.europa.eu/meluxina-live-eurohpc-ju-supercomputer-luxembourg-operational-2021-06-07_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-nou-supercomputer-european-este-inaugurat-finlanda-2022-06-14_ro
https://eurohpc-ju.europa.eu/vega-online-eu-first-eurohpc-supercomputer-operational-2021-04-20_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-nou-supercomputer-european-este-inaugurat-finlanda-2022-06-14_ro
https://www.it4i.cz/en/infrastructure/karolina
https://eurohpc-ju.europa.eu/leonardo-new-eurohpc-world-class-pre-exascale-supercomputer-italy-2020-10-19_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-nou-supercomputer-european-este-inaugurat-finlanda-2022-06-14_ro
https://eurohpc-ju.europa.eu/deucalion-new-eurohpc-world-class-green-supercomputer-portugal-2021-02-05_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/un-nou-supercomputer-european-este-inaugurat-finlanda-2022-06-14_ro
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Codul de bune practici privind
dezinformarea

Comisia salută publicarea Codului consolidat de
bune practici împotriva dezinformării.

Cei 34 semnatari, printre care se numără platforme,
companii din sectorul tehnologiei și organizații ale
societății civile, au urmat Orientările Comisiei din 2021
și au ținut seama de învățămintele crizei cauzate de
pandemie și de cele desprinse în urma războiului de
agresiune împotriva Ucrainei.

Codul consolidat se bazează pe Codul de bune
practici din 2018, primul de acest gen, recunoscut în
întreaga lume ca un cadru deschizător de drumuri.

Noul cod stabilește angajamente cu o sferă largă și
precise din partea platformelor și a industriei de profil de
a combate dezinformarea, marcând astfel un nou pas
important către un mediu online mai transparent, mai
sigur și mai demn de încredere.

Împreună cu Actul legislativ privind serviciile
digitale, recent convenit, și cu viitoarea legislație privind
transparența publicității politice și direcționarea
anunțurilor publicitare politice, Codul consolidat de
bune practici este o componentă esențială a setului de
instrumente al Comisiei pentru combaterea răspândirii
dezinformării în UE.

Printre cei 34 semnatari se numără importante
platforme online, în special Meta, Google, Twitter, TikTok
și Microsoft, precum și diverși alți actori, cum ar fi
platforme mai mici sau specializate, sectorul anunțurilor
publicitare online, companiile de tehnologia publicității,
verificatorii veridicității informațiilor, organizațiile societății
civile, precum și alți actori care furnizează expertiză și
soluții specifice de combatere a dezinformării.

Codul consolidat are drept obiectiv să abordeze
deficiențele codului anterior, prevăzând angajamente și
măsuri mai ferme și detaliate, care se bazează pe lecțiile
învățate în ultimii ani pe plan operațional.

Concret, noul cod cuprinde angajamente privind:
 extinderea participării: Codul nu se adresează

doar marilor platforme, ci și unui mare număr de diverși
actori care pot contribui la a atenua răspândirea
dezinformării, iar numeroși alți posibili semnatari sunt
bineveniți să adere la acesta;

 eliminarea stimulentelor financiare pentru
răspândirea dezinformării, astfel încât vectorii
dezinformării să nu obțină venituri din publicitate;

 includerea în domeniul de aplicare al codului
a noilor comportamente manipulatoare, cum ar fi
conturile false, boții sau materialele deepfake răuvoitoare
care contribuie la propagarea dezinformării;

 capacitarea utilizatorilor prin punerea la
dispoziție a unor instrumente mai bune de recunoaștere,
înțelegere și semnalare a dezinformării;

 Dezvoltarea verificării veridicității
informațiilor în toate țările UE și în toate limbile Uniunii,
concomitent cu asigurarea unei remunerații echitabile
pentru activitatea desfășurată de verificatorii veridicității;

 asigurarea transparenței publicității politice,
permițându-le utilizatorilor să recunoască cu ușurință
anunțurile publicitare politice datorită unei mai bune
etichetări și informări privind sponsorii, cheltuielile
efectuate și perioada de afișare;

 creșterea sprijinului pentru cercetători, prin
îmbunătățirea accesului acestora la datele platformelor;

 evaluarea impactului codului prin intermediul
unui cadru solid de monitorizare și prin transmiterea

periodică de către platforme de rapoarte cu privire la
modul în care își pun în aplicare angajamentele;

 înființarea unui centru de transparență și a
unui grup operativ care să ofere cu ușurință o imagine
de ansamblu transparentă asupra punerii în aplicare a
codului, asigurându-se că acesta continuă să fie adaptat
exigențelor viitorului și adecvat scopului.

În definitiv, scopul urmărit este ca acest cod să fie
recunoscut drept cod de conduită în temeiul Actului
legislativ privind serviciile digitale în vederea atenuării
riscurilor la care sunt expuse platformele online foarte
mari din cauza dezinformării.

Reaminitim faptul că Codul de bune practici privind
dezinformarea din 2018 a reunit actori din sectoarele de
profil dornici să-și asume angajamente voluntare de
combatere a dezinformării. Element central al Strategiei
UE de combatere a dezinformării, codul s-a dovedit a fi
un instrument eficace de limitare a răspândirii
dezinformării online, inclusiv în perioadele electorale, și
de răspuns rapid la crize precum pandemia și războiul.

În urma evaluării de către Comisie a primei
perioade de punere în aplicare a codului, Comisia a
publicat în detaliu, în mai 2021, orientări privind modul
în care ar trebui consolidat codul, solicitând să se
remedieze deficiențele codului din 2018 și propunând
soluții pentru eficientizarea acestuia.

Semnatarii codului din 2018, împreună cu numeroși
posibili semnatari, s-au angajat să reformuleze
angajamentele și măsurile și au conlucrat pentru a se
asigura că versiunea consolidată a codului este adecvată
în raport cu abordarea noilor provocări importante pe
care le reprezintă dezinformarea pentru societăți.

Procesul de redactare a revizuirii a fost facilitat – în
cadrul unui contract încheiat de semnatari – de Valdani,
Vicari and Associates (VVA), un consultant independent,
și de Oreste Pollicino, profesor de drept constituțional la
Universitatea Bocconi, în calitate de mediator imparțial.

Semnatarii vor avea la dispoziție 6 luni pentru a
pune în aplicare angajamentele și măsurile.

La începutul anului 2023, semnatarii vor transmite
Comisiei primele rapoarte de punere în aplicare.

Pe baza consilierii asigurate de experți și a
sprijinului furnizat de Grupul autorităților europene de
reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale
(ERGA) și de Observatorul european al mass-mediei
digitale (EDMO), Comisia va evalua periodic progresele
înregistrate în punerea în aplicare a codului, ținând
seama de raportarea detaliată și periodică pe care
urmează să o efectueze semnatarii.

Grupul operativ instituit va monitoriza, va revizui și
va adapta angajamentele în funcție de evoluțiile
înregistrate de tehnologie, societate, piață și legislație.

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

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/749815
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/749815
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2545
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_6118
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2545
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/749815 2018 Code
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/749815 2018 Code
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1568
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-comisia-saluta-noul-cod-de-bune-practici-privind-dezinformarea-mai-solid-si-mai-2022-06-16_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation
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Redistribuirea fondurilor UE
Grecia, Croația, Bulgaria, Letonia, Slovacia, România și Ungaria vor primi între 30 % și 45 % din PIB-ul lor în

perioada 2021-2027, în timp ce Polonia, Lituania, Estonia și Portugalia între 25 % și 30 %.
De altfel, pentru Italia și Spania, principalii beneficiari în cifre absolute, aceste procente sunt de asemenea ridicate,

în jur de 15 % pentru Spania și 10 % pentru Italia, față de 5 % pentru Franța și 2 % pentru Germania, raportat la PIB.
În fapt, însă, Italia, Spania, Polonia și Franța urmează să primească 1/2 din cele 1,2 trilioane de euro distribuite de

UE guvernelor naționale în perioada 2021-2027 prin fondurile de redresare, coeziune și agricultură
Aceste fonduri vor ajuta țările din sudul și estul Europei să se redreseze după pandemie și după război.
În total, UE va plăti aproximativ 1,2 trilioane (aproximativ 8,5% din PIB-ul UE-27) în perioada 2021-2027 prin

Fondurile de coeziune (387 de miliarde de euro), Fondurile pentru politică agricolă (261 de miliarde de euro), resurse din
bugetul anterior 2014-2020 în valoare de 255 miliarde de euro rămase de plătit până în 2023 și 332 de miliarde de euro
sub formă de granturi din cadrul mecanismului de redresare și reziliență NextGenerationEU.

Aceste fonduri reprezintă cele mai importante mecanisme redistributive de sprijinire a redresării economice și a
dezvoltării durabile în țările UE.

Însă nu toate statele membre UE vor beneficia în mod egal de aceste instrumente financiare, întrucât reflectă
criteriile de alocare pentru fiecare politică, incluzând diferitele niveluri ale dezvoltării economice și ale nevoilor sociale din
țările membre, dar și prioritățile și realitățile politice ce determină scopul finanțării.

Italia este de departe cel mai mare beneficiar în cifre absolute, întrucât va primi aproximativ 185 de miliarde de
euro, pe lângă cele 123 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi NGEU, urmată de Spania cu 177 miliarde de euro,
Polonia cu 165 de miliarde de euro, Franța cu 123 de miliarde de euro, România cu 81 de miliarde de euro și Germania
cu 77 de miliarde de euro.

În total, șapte state membre primesc aproximativ 70 % din aceste fonduri UE, în frunte cu Italia, Spania și Polonia,
cu procente variind între 13 % și 15 %, urmate de Franța (10 %) și România (6,5 %), Germania (6,3 %) și Grecia (5 %).

Restul de 20 de state membre primesc în total aproximativ 30 % din aceste fonduri.
Aceste date nu includ împrumuturile SURE, instrumentul provizoriu de finanțare a programelor legate de ocuparea

forței de muncă în timpul Covid-19 și împrumuturile NGEU, deoarece ele vor fi rambursate în timp de statele membre.
Italia a primit 27 de miliarde de euro pentru SURE și va primi 123 de miliarde sub formă de împrumuturi NGEU.
Spania a primit 21 de miliarde de euro în cadrul SURE, urmată de Polonia cu 11 miliarde de euro.
Au mai primit împrumuturi România (14,9 miliarde de euro), Grecia (12,7 miliarde) și Polonia (11,5 miliarde ).
Deși toate aceste împrumuturi trebuie rambursate, țările continuă să beneficieze de rate mai mici ale dobânzilor,

care, conform estimărilor Comisiei , au condus la economii de 3,8 miliarde de euro pentru Italia, 1,6 miliarde pentru
Spania, 0,9 miliarde pentru Spania, 0,9 miliarde pentru România și 0,5 miliarde pentru Grecia.

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

Creșterea exporturilor de produse
agricole din Republica Moldova
Cantități mai mari de prune, struguri și alte produse

agricole din Republica Moldova ar trebui să ajungă în
curând pe piețele europene fără tarife.

Comisia Europeană a propus un regulament care
permite îmbunătățirea temporară a accesului pe piață
pentru celelalte șapte produse din Moldova care fac încă
obiectul unor contingente tarifare la intrarea în UE.

Acesta este un gest de solidaritate a UE menit să
ajute Moldova să facă față pierderii principalelor sale
piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole
esențiale ca urmare a războiului de agresiune
nejustificată purtat împotriva Ucrainei.

Practic, toate produsele moldovene pot intra deja în
UE fără tarife vamale în cadrul zonei de liber schimb
aprofundate și cuprinzătoare UE-Moldova (DCFTA).

Măsurile propuse acoperă celelalte șapte produse
pentru care exporturile din Moldova către UE nu sunt încă
complet liberalizate: prune, struguri de masă, mere,
tomate, usturoi, cireșe și suc de struguri.

Regulamentul mărește de peste două ori– pentru o
perioadă de un an – cantitățile din aceste produse care
pot fi importate fără taxe vamale din Moldova în UE.

Volumele potențial scutite de taxe vamale vor fi
acum în valoare de aproximativ 55 de milioane euro,
inclusiv aproximativ 10 milioane euro pentru prune și 27
de milioane euro pentru struguri de masă.

Această liberalizare suplimentară a importurilor în
UE îi va ajuta pe producătorii și exportatorii moldoveni să

depășească pierderile de pe piață pe care le-au suferit ca
urmare a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Alături de accesul sporit la transportul rutier în UE
(în prezent în curs de negociere între Moldova și UE),
liberalizarea ar trebui să faciliteze în mod considerabil
exportul de produse moldovene către și prin UE.

În plus, există deschidere pentru continuarea
liberalizării reciproce, ceea ce ar face ca UE și Moldova
să avanseze în direcția liberalizării totale a comerțului.

Republica Moldova beneficiază din 2014 de un
acord de asociere cu UE, inclusiv de acordul privind zona
de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA).

Acest sistem comercial preferențial a permis
Moldovei să profite de eliminarea tarifelor la exporturile
către UE ale tuturor mărfurilor, cu excepția a șapte
produse agricole.

Moldova se bucură și de un acces sporit la piața
serviciilor din UE și de condiții de investiții mai bune.

La rândul său, Moldova s-a angajat să își apropie
legislația de acquis-ul UE într-o gamă largă de domenii.

Măsurile temporare și excepționale propuse astăzi
de Comisia Europeană vor sprijini și vor stimula în
continuare fluxurile comerciale existente din Moldova
către UE și vor sprijini economia Moldovei.

Acest lucru este în conformitate cu principalele
obiective ale Acordului de asociere, care sunt de a stabili
condițiile pentru consolidarea relațiilor economice și
comerciale, conducând la integrarea treptată a Moldovei
pe piața internă a UE.

De asemenea, UE sprijină Moldova cu asistență
financiară semnificativă pentru a ajuta această țară să
facă față situației create de agresiunea împotriva Ucrainei.

(Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Consumatorii se așteaptă la prețuri
mai mari

Consumatorii din întreaga lume se confruntă cu
creșterea prețurilor, 3/4 dintre respondenții la un sondaj
PwC așteptându-se, în următoarele 6 șase luni, la
cheltuieli similare sau mai mari la majoritatea produselor /
serviciilor.

Aproape jumătate dintre consumatori (47 %)
estimează costuri mai mari pentru alimente, iar mulți au
în vedere reducerea cheltuielilor pentru bunuri de
lux/premium (37 % dintre respondenți), mese în oraș
(34 %), artă, cultură și sport (30 %) și modă (25 %).

Creșterea prețurilor la produsele alimentare a
fost cea mai răspândită problemă legată de experiența de
cumpărare, menționată atât de consumatorii care fac
cumpărături în magazine (65 %), cât și de cei care
cumpără online (56 %).

Mai mult de jumătate dintre consumatorii
intervievați, 57 %, au declarat că se confruntă frecvent cu
creșterea prețurilor la alimente.

Problemele legate de lanțul de aprovizionare au
fost considerate ca afectând experiența de cumpărare, în
special imposibilitatea de a cumpăra un produs din cauza
lipsei de stoc (43 % - online, 37 % - în magazin).

Consumatorii menționează și termene de livrare
mai lungi pentru cumpărăturile online (42 %) și cozi mai
lungi sau magazine mai aglomerate (36 %).

În cazul consumatorilor care se confruntă cu
probleme legate de lanțul de aprovizionare, cum ar fi
lipsa de disponibilitate a produselor sau o livrare mai
târzie decât se așteptau, mulți nu ezită să facă schimbare.

Mai mult de o treime, 37 %, spun că ar merge la
alți comercianți pentru a-și satisface nevoile sau, dacă
sunt cumpărători în magazin, ar trece la comerțul online.

Aproape o treime dintre cumpărătorii online spun
că ar da o șansă magazinelor offline pentru a răspunde
mai bine nevoilor lor, iar 40 % ar folosi site-uri de
comparație pentru a verifica disponibilitatea produselor.

Incertitudinile la nivel mondial și problemele
legate de lanțul de aprovizionare îi determină, de
asemenea, pe mulți consumatori să se orienteze mai mult
către piețele lor naționale, opt din zece respondenți
dorind să plătească un preț mai mare decât media pentru
produse fabricate la nivel local sau național.

Sondajul arată că oamenii se așteaptă la noi
creșteri de prețuri și caută modalități să-și adapteze
preferințele de cumpărare pentru a face față noului
context, fără însă a renunța la factori precum cea mai
bună experiență de cumpărare sau mărcile preferate.

În același timp, retailerii și producătorii trebuie să
facă față atât cerințelor din partea consumatorilor, cât și
propriilor presiuni legate de inflație și de aprovizionare.

Companiile care pot gestiona multiplele
perturbări, menținându-și focusul pe clienți, vor fi în cea
mai bună poziție pentru a ieși câștigătoare din acest
context dificil.

Din cauza pandemiei, 63 % dintre consumatorii
chestionați au declarat că au crescut deja numărul de
cumpărături online, în timp ce 42 % au redus
cumpărăturile în magazinele fizice.

Jumătate dintre respondenți gătesc mai mult
acasă și 5 0% au crescut activitățile de recreere acasă.

Privind în viitor, acești consumatori se așteaptă
să facă și mai mult din același lucru - 50% se așteaptă să
facă mai multe cumpărături online (acest procent este
mai ridicat în rândul milenialilor - 58 % și al Generației Z -

57 % și mai scăzut în rândul baby boomerilor -32 % și al
Generației X - 42%), 46 % intenționează să gătească mai
mult acasă, 41 % vor face mai multe activități de recreere
acasă, 41 % vor cumpăra mai mult de la comercianții cu
amănuntul (care oferă livrare/colectare eficientă), iar
22 % vor face mai puține cumpărături în magazinele
fizice ( doar 33 % vor crește cumpărăturile în magazine).

(Sursa: www.euractiv.ro)

66% din români nu au făcut economii
66, 5% dintre români declară că nu au nici un fel de

economii, iar dintre cei care eu reușit să pună bani de-o
parte, cei mai mulți (77,6 %) au economii de-o viață sub
10.000 de euro, economii de peste 20.000 de euro
reușind să aibă doar 9,8 %.

Datele rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC
Bank în care, la întrebarea ce sumă de bani reușesc să
economisească în fiecare lună, 52,8 % dintre cei
chestionați afirmă că nu reușesc să pună bani deoparte,
21,8 % economisesc sub 300 lei, 13,6 % între 300 de lei
și 600 de lei, 5,8 % între 600 de lei și 1.000 de le și doar
6 % reușesc să economisească lunar peste 1.000 de lei.

Cash-ul este metoda preferată atunci când vine
vorba de modul de păstrare a economiilor:

49,7 % dintre respondenți economisesc în numerar,
în lei, apoi urmează conturile curente, preferate de
20,3 % dintre respondenți.

11,95 % preferă economisirea cash în valută
(euro/dolari), peste ponderea celor care operează pentru
depozite bancare - 11,25 %.

Doar 4,9 % dintre respondenți își plasează fondurile
în acțiuni și fonduri de investiții, iar 1,9 % dintre
respondenți au investit în cryptomonede.

În cazul în care ar apărea cheltuieli urgente de
genul reparațiilor la mașină sau a instalațiilor din casă,
55,4 % declară că nu dispun de rezerve financiare.

În privința fondului pentru situații neprevăzute,
recomandate să acopere cheltuielile și ratele pe 3 luni,
71,7 % susțin că nu dispun de astfel de resurse și doar
28,3 % și-au constituit un astfel de fond.

La întrebarea dacă au obiceiul să își urmărească
lunar bugetul de venituri și cheltuieli, 63,6 % spun că fac
acest lucru în fiecare lună, 17,1 % spun că fac acest lucru
doar în unele luni, iar 19,3 % nu își urmăresc bugetul .

Pentru 50,4% dintre respondenți, banii din salariu
nu ajung până la sfârșitul lunii, iar 41,9 % din cei
chestionați sunt nevoiți să renunțe la cheltuieli opționale
cum ar fi ieșirile la restaurant și cumpărăturile la mall.

22,2 % spun că fac cumpărături din impuls și de
aceea nu reușesc să pună bani deoparte.

42% dintre respondenți spun că au deja credite în
derulare, cei mai mulți (peste 2/3) plătesc rate pentru
credite de nevoi personale, iar puțin țin peste 30 % dintre
îndatorați au contractat împrumuturi pentru locuințe.

Gradul de îndatorare este sub 25 % pentru cei mai
mulți dintre respondenți (59,6 %), iar la polul opus –
11,6 % dintre cei cu credite sunt supra-îndatorați, cu
grade de îndatorare peste 50 %.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.400 de
respondenți din toată țara, din care 60,3 % sunt salariați,
44,2 % au declarat venituri între 2.500 lei și 5.000 de lei,
iar 46,9% sub 2.500 de lei lunar (38,1 % dintre cei
chestionați au vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, 36 %
au studii superioare și 13 % studii postuniversitare.

(Sursa: www.euractiv.ro)

http://www.euractiv.ro)
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Spațiul Schengen - spre o extindere?
Spațiul Schengen, creat în 1985, este o realizare

istorică a construcției europene, căci, în fiecare zi,
aproape de 3,5 milioane de persoane se deplasează între
statele din zonă.

Acest raport privind situația în spațiul Schengen
amintește importanța desăvârșirii spațiului și . Invită
Consiliul să adopte deciziile care să permită Croației,
României și Bulgariei să facă parte oficial (din spațiul
Schengen), de vreme ce aceste țări au dus la bun sfârșit
procesul de evaluare.

Invitație care ar trebui să fie valabilă și pentru Cipru
o dată ce țara va fi dus la bun sfârșit această evaluare.

Comisia Europeană a publicat un prim raport privind
situația în spațiul Schengen, care vine după strategia
Schengen, prezentată în 2021 și se înscrie în cadrul
inițiativei care urmărește să întărească guvernanța.

Raportul prezintă o serie de acțiuni prioritare ce
trebuie făcute referitor la spațiul Schengen, respectiv să
se pună în aplicare noua arhitectură informatică și
interoperabilitatea pentru gestionarea frontierelor, să se
folosească instrumentele de cooperare transfrontalieră,
să se facă verificări sistematice la frontierele externe
pentru toți călătorii, să se vegheze ca Agenția europeană
a grănicerilor și gărzilor de coastă (Frontex) să
folosească toate posibilitățile permise de mandatul său,
să se desființeze toate controalele la frontierele interne și
să se adopte codul frontierelor Schengen revizuit.

Raportul prezintă și prioritățile ce decurg din
evaluările Schengen, care se referă la gestionarea
frontierelor externe, cooperarea poliției, respingerile,
sistemul de informație Schengen, politicile în materie de
vize și protecția datelor.

Potrivit raportului, statele membre pun corect în
practică regulile Schengen, dar îmbunătățiri sunt posibile.
Mecanismul de evaluare este eficace, dar sunt necesare
eforturi în domeniul politicii de respingere și a sistemului
de informație Schengen.

Raportul 2022 privind situația în spațiul Schengen
inaugurează un ciclu anual în cadrul noii guvernanțe
Schengen prin participarea întărită a actorilor implicați în
funcționarea spațiului și urmărirea ce trebuie făcut prin
adoptarea de măsuri.

Această urmărire prevede și un bilanț regulat pentru
a identifica problemele într-un stadiu precoce pentru a
asigura responsabilitățile comune și adoptarea de măsuri
adecvate, după ce, în iunie 2021, Comisia propusese un
nou mecanism de evaluare și de control recent adoptat
de Consiliu, chemat să joace un rol esențial în noul model
de guvernare Schengen.

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

Lupta împotriva drogurilor ilegale
Pentru a intensifica lupta împotriva drogurilor

ilegale, Consiliul a adoptat astăzi mandatul său de
negociere referitor la propunerea privind Agenția pentru
Droguri a UE, menit să transforme actualul Observator
European pentru Droguri și Toxicomanie într-o veritabilă
agenție și să îi consolideze rolul.

Noul regulament va oferi agenției mijloacele
necesare pentru a răspunde într-un mod mai eficient la
noile provocări în materie de sănătate și securitate
generate de drogurile ilegale, pentru a sprijini mai bine
statele membre și pentru a contribui la îmbunătățirea
situației la nivel internațional.

Colectarea, analiza și diseminarea datelor vor
continua să fie principala sarcină a agenției, dar, în cadrul
mandatului consolidat, aceasta va fi în măsură să
dezvolte capacități de evaluare generală a amenințărilor
la adresa sănătății și a securității pentru a identifica rapid
noi amenințări și să efectueze periodic exerciții
prospective pentru a identifica provocările viitoare, să
acopere în mod specific policonsumul de substanțe
(adică consumul de droguri împreună cu alte substanțe
licite sau ilicite, care devine din ce în ce mai răspândit) și
să își consolideze cooperarea cu punctele focale
naționale, a căror poziție ar fi întărită (permițându-le să
furnizeze agenției date relevante privind situația
drogurilor la nivel național).

De asemenea, Agenția va putea să instituie o rețea
de laboratoare care să-i permită ei să acceseze informații
criminalistice și toxicologice, să elaboreze intervenții
bazate pe dovezi (pentru a crește gradul de
conștientizare) și să emită alerte atunci când pe piață
apar substanțe deosebit de periculoase.

Regulamentul va clarifica, de asemenea, rolul
agenției în domeniul cooperării internaționale, astfel încât
aceasta să se poată implica pe deplin în activități în acest
domeniu și să răspundă solicitărilor din partea țărilor terțe
și a organismelor internaționale.

Observatorul European pentru Droguri și
Toxicomanie a fost înființat în 1993, la Lisabona.

Scopul său a fost de a furniza UE și statelor
membre informații concrete și comparabile privind
drogurile, dependența de droguri și consecințele acestora,
de a contribui la elaborarea politicilor și de a orienta
inițiativele de combatere a drogurilor.

(Sursa: www.euractiv.ro)

Rezerve de urgență pentru diverse
amenințări

Cu o valoare financiară totală de 11,3 milioane euro,
această asistență va fi furnizată Ucrainei din stocurile de
urgență ale UE găzduite de România, Ungaria, Suedia,
Germania, Grecia și Danemarca.

În urma unei cereri din partea guvernului Ucrainei
vizând echipamente medicale și de protecție și
echipamente specializate în caz de riscuri pentru
sănătatea publică, cum ar fi amenințările chimice,
biologice, radiologice și nucleare (CBRN), Comisia
Europeană și-a mobilizat noile rezerve rescEU pentru
situații de urgență.

Printre echipamentele furnizate de UE se numără
300.000 de costume de protecție specializate, 5.600 de
litri de substanțe de decontaminare și 850 de
echipamente pentru operațiuni de decontaminare.

Întrucât spitalele din Ucraina au nevoie urgentă de
echipamente medicale, UE donează și monitoare pentru
pacienți, pompe de perfuzie și aparate pentru respirație
artificială, precum și echipamente de protecție pentru
personalul medical, cum ar fi măști și halate.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de
urgență al UE se află în contact permanent cu autoritățile
ucrainene pentru a oferi asistență suplimentară pe baza
nevoilor specifice indicate.

Rezerva rescEU este finanțată în proporție de
100 % de UE, în caz de urgență ea oferă asistență tuturor
statelor UE și celor participante la mecanism.

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

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ucraina-ue-mobilizeaza-rezerve-de-urgenta-pentru-amenintari-chimice-biologice-radiologice-si-2022-06-27_ro
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Starea copilului în România
În România, unul din doi copii este supus unei

forme de violență fizică, emoțională și sexuală, în vreme
ce 41,5 % dintre copii trăiesc în risc de sărăcie sau
excluziune socială și 6 copii dintr-o mie mor înainte de a
împlini un an de viață.

De asemenea, 731 de fete sub 15 ani devin
mame anual (date aferente anului 2020), cel puțin
100.000 de copii trăiesc fără ambii părinți sau fără unul.

Mai mult, în 2021, un copil din trei s-a confruntat
cu stări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și
suport psiho-emoțional, procentul crescând la peste 50 %,
în cazul adolescenților, mergând până la consecințe
extrem de grave, și anume tentative de suicid.

În doar 8,1 % dintre cazuri, diagnosticele au fost
independente de contextul pandemic (opoziționism,
ADHD/ADD, tulburări de vorbire, intelect liminar sau
tulburări de neurodezvoltare), arată datele unei anchete
realizate de Salvați Copiii România.

1. Copiii români sunt cei mai expuși sărăciei și
excluziunii sociale din întreaga Uniune Europeană, 4 din
10 copii fiind afectați de izolare socială și educațională și
lipsa condițiilor de trai decent.

România continuă să fie statul membru al Uniunii
Europene cu cel mai mare nivel al riscului de sărăcie sau
excluziune socială în rândul copiilor, 41,5 % dintre
aceștia, adică 1,5 milioane de copii, mai mult decât adulții
(34,5 %) (1), fiind afectați de lipsa de venituri ale familiei
care să asigure supraviețuirea sau un trai decent, de
izolarea socială și educațională în care trăiesc, de lipsa
de acces la nutriție în acord cu vârsta și nevoile biologice
ale copilului și la servicii socio-educaționale și de
sănătate de calitate.

România rămâne o țară a șanselor inegale, în
condițiile în care acest risc al sărăciei variază de la 19,9%
în marile orașe la 30 % în orașele mici și suburbii și
atinge un îngrijorător nivel de 50,5 % în mediul rural.

Datele comparative al UE ne arată că, la nivelul
populației generale din țara noastră, procentul
gospodăriilor care nu își permit măcar o dată la două zile
o masă cu carne/pește sau alt tip echivalent de proteine
ajungea la 14,7 % (media UE fiind de 8,1%).

Mai mult, procentul crește la 28,3 % pentru
familiile cu trei sau mai mulți copii și la 3 0%, în cazul
familiilor monoparentale.

Aceeași sursă ne arată că 26,2 % dintre copiii
României cresc în locuințe care nu au toalete în interiorul
casei, media la nivelul UE fiind de doar 2 %.

2. Deși interzisă din 2004, violența afectează 1 copil
român din 2, iar abuzul sexual asupra copilului reprezintă
cel mai sub-raportat fenomen social negativ din România.

În România, deși interzise prin lege încă din anul
2004, abuzul și neglijarea continuă să fie fenomene
prezente în viața copiilor.

Fenomenul violenței fizice se menține ridicat.
În 2021, 46 % dintre copii afirmau că sunt bătuți

acasă de către părinți și 5 % de către cadrele didactice,
ca parte a procesului de disciplinare, în timp ce 20 %
dintre părinți considerau încă pedepsele fizice drept un
mijloc corect și adecvat de educare copiilor.

Studiul național lansat de Salvați Copiii România
în 2021 arată că aproximativ 3 % dintre părinți afirmă că,
în ultimul an, copilul lor a fost victimă a abuzului sexual,
în aproape două treimi dintre cazuri agresorul fiind o
persoană necunoscută, iar 2,9 % dintre adolescenți au
declarat că au fost obligați să întrețină relații sexuale
împotriva voinței lor, situație care confirmă nivelul acut de
sub-raportare a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Cu toate că majoritatea copiilor (94 %) spun că
se simt în siguranță în familie și doar 3 % afirmă că
niciodată nu se simt în siguranță acasă, din răspunsurile
primite de la copii rezultă o incidență mult mai mare a
aplicării pedepselor fizice (46 %), în comparație cu cea
recunoscută de părinți (28 %), atât în ceea ce privește
formele "ușoare", cât și ceea ce privește formele severe.

De asemenea, analiza pune în evidență faptul că
10 % dintre copii preferă să părăsească familia de teama
pedepselor, pentru 2 % acest lucru întâmplându-se des.

Prin comparație cu rezultatele studiului similar
din 2013, se remarcă o creștere semnificativă a
procentului părinților care recunosc incidența abuzului
sexual asupra copilului lor (de la 0,5 %, la 3,2 %).

Totuși, Consiliul Europei estima în 2020, în
Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei
2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de
persoane, că, în Europa, 90 % dintre cazurile de
agresiune sexuală asupra copiilor nu ajung în atenția
poliției ori a instanțelor judecătorești.

În România, școlile se confruntă cu multiple
manifestări de violență, semnificativ fiind fenomenul de
bullying, de obicei asociat cu discriminarea, homofobia
sau rasismul, violența fizică și verbală între elevi.

Conform anchetei sociologice din 2017, anual,
400.000 de copii sunt angrenați în forme variate de
bullying/cyberbullying, 200.000 de copii sunt victime ale
violenței fizice, iar alți 200.000 sunt autori ai faptelor de
lovire, intimidare, amenințare.

Pentru diminuarea acestui fenomen, Normele
metodologice anti-bullying, adoptate în 2020, având la
bază experiența Salvați Copiii, trebuie respectate cu
consecvență, astfel încât în toate unitățile de învățământ
să funcționeze mecanismele de prevenire, identificare și
soluționare a situațiilor de bullying.

Din perspectiva protecției copiilor prin
identificarea abuzurilor sexuale de către serviciile de
asistență socială și serviciile medicale și sesizarea
acestora către organele de urmărire penală, observăm o
diferență uriașă între datele statistice cu privire la
numărul mamelor minore sub 15 ani și numărul
inculpaților trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii
de act sexual cu un minor (art. 200, Cod penal).

Sub-raportarea fenomenului de abuz sexual este
evidentă dacă ținem seama de faptul că sistemul de
asistență socială și protecție a drepturilor copilului a
identificat în 2021 1.349 de cazuri de abuz sexual,
urmărirea penală inițiindu-se pentru 1.041 de cazuri.

3. "Copii cu copii" - 45 % dintre fetele sub 15 ani
care au devenite mame în statele UE provin din România.

Potrivit EUROSTAT, peste un sfert (28,05 %)
dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc
în România, țară care ocupă primul loc la acest capitol, în
rândul statelor membre.

Din totalul nașterilor în 2020 (198.302 nașteri),
731 provin de la mame cu vârsta sub 15 ani și 7.545 de
la mame cu vârsta între 15-17 ani.

4,17 % din totalul nașterilor din România provin
de la mame minore.

Îngrijorător este faptul că, din 731 de mame cu
vârsta sub 15 ani, 706 se află la prima naștere, 24 de fete
cu vârsta sub 15 ani se află la a doua naștere, iar una la
cea de a treia naștere.

De asemenea, din 7.545 de mame cu vârsta
între 15-17 ani, 6.898 se află la prima naștere, 1.264 se
află la a doua naștere, 113 la a treia naștere. (Eurostat,
date pentru anul 2000, accesat mai 2022).
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Fenomenul mamelor minore, care plasează
România pe primele locuri din Europa, este unul complex,
ale cărui consecințe afectează atât mama, cât și copilul.

Analiza privind condițiile de viață, locuire și stare
de sănătate a gravidelor, copiilor și mamelor cu copii sub
5 ani din mediul rural, realizată sub forma unei anchete
sociologice în comunitățile rurale, relevă faptul că există o
corelație directă între vârsta precoce a mamei, care
înseamnă și o dezvoltare emoțională, dar și socială, încă
incomplete, și lipsa accesului la educație sanitară și la
servicii medicale constante.

Educația pentru sănătatea sexuală și a
reproducerii constituie cel mai ignorat aspect al protecției
și educației în rândul copiilor, rata nașterilor înregistrate
în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani păstrând un
nivel în măsură să provoace o mare îngrijorare. România
înregistrează 35,1 nașteri la 1.000 de adolescente (media
europeană fiind de 8 nașteri la 1.000 de adolescente).

4. Analfabetismul funcțional care afectează 1
copil român din 2 este rezultatul absenței unui sistem de
educație echitabilă și de calitate pentru toți copiii.

În ianuarie 2021, peste 286.150 de copii cu
vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau
la școală, iar, pe ansamblul învățământului primar și
gimnazial, rata abandonului școlar pentru anul 2019/2020
a fost de 1,3 %, ceea ce înseamnă 20.878 de elevi.

41 % dintre elevii români din sistemul educațional
se plasează în aria analfabetismului funcțional, conform
evaluării internaționale PISA.

Doar o treime dintre elevii de clasa a VIII-a spun
că se simt pregătiți pentru examenele naționale care
urmează, 31 % dintre copiii din învățământul secundar
inferior și superior afirmă că au rămas în urmă cu materia
școlară, în vreme ce aproape 60 % dintre elevi fac
meditații la cel puțin o materie.

Cei mai mulți elevi se simt extenuați și copleșiți și
consideră că în acest an școlar au avut nevoie de mai
mult ajutor din partea profesorilor de la clasă.

Copiii din mediul urban afirmă în măsuri
semnificativ mai ridicate că sunt triști, obosiți sau că se
simt singuri, iar în cazul celor care au de dat un examen,
aceste sentimente sunt mai acutizate.

5. Protecția copiilor cu părinți plecați în străinătate.
În România, conform statisticilor oficiale, 76.170

de copii au părinții plecați la muncă în străinătate, din
care 21.024 sunt complet lipsiți de îngrijirea părinților,
având ambii părinți plecați peste hotare sau provenind din
familii în care părintele unic susținător este plecat.

Datele obținute de Ministerul Educației de la
unități școlare au indicat însă cifre mult mai mari decât
ale ANPDCA, chiar dacă nici acestea nu sunt complete.

Perioada pandemiei a accentuat dificultățile
emoționale, sociale și educaționale cu care se confruntă
copiii rămași acasă, anxietatea resimțită de părinții aflați
la distanță și problemele de comunicare cu copiii;
persoanele în grija cărora au rămas copiii întâmpină mari
dificultăți în creșterea acestora, gestionarea situațiilor
problematice ivite și prevenirea înstrăinării și izolării
sociale a copiilor.

Totodată, în lipsa delegării temporare a autorității
parentale, procedură necesară în situația plecării în
străinătate a ambilor părinți sau a părintelui unic
susținător, copiii sunt privați de cele mai elementare
drepturi, cum ar fi cel de a beneficia de asistență
medicală corespunzătoare sau de a se înscrie la școală.

6. Cauza principală a mortalității infantile (5,6 la
mie față de media europeană de 3,4) rămâne asistența
medicală deficitară a nașterilor premature.

România se menține printre primele locuri în
Uniunea Europeană, cu o rată a mortalității infantile de
5,6 la 1.000 de copii născuți vii în 2020 (INS, ianuarie
2022), cauza principală fiind nașterile premature.

De asemenea, țara noastră se confruntă cu o
incapacitate gravă de a răspunde nevoilor de îngrijire
neonatală: deși necesarul ar fi de 600 de locuri în terapia
intensivă neonatală (30 de locuri la un milion de locuitori),
sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri,
reprezentând așadar 50 % din capacitatea de a îngriji
nou-născuții prematuri.

Aparatura medicală precară, acolo unde nu e
chiar insuficientă, pune maternitățile din România în
situații dificile.

Principale cauze ale mortalității copiilor de până
în patru ani sunt leziunile traumatice (o rată de 8,7 la
100.000 de locuitori), afecțiunile aparatului respirator
(7,3), tumorile (4,3) șa 100.000 de locuitori), potrivit INSP,
pentru anul 2019.

Criza creată de COVID-19 a acutizat și mai mult
sistemul medical românesc destinat îngrijirii copiilor.

7. Participarea copiilor în procesele decizionale
care-i privesc în mod direct.

Asociațiile și consiliile elevilor au solicitat, de-a
lungul anilor, implicarea lor în procesele decizionale, prin
asigurarea participării lor în consiliile de administrație ale
unităților de învățământ.

Legea educației naționale nr. 1/2010 permite
participarea, din cota rezervată părinților, a unui singur
elev, și cu condiția ca acesta să fi împlinit 18 ani,
legitimitatea consiliilor de administrație convocate de
unitățile școlare din România putând fi considerată
îndoielnică și nesincronizată cu principiul fundamental al
participării copiilor.

O altă componentă a participării copiilor în viața
școlii este definită de delegarea de reprezentanți de către
Consiliul Școlar al Elevilor, în comisia de evaluare și
asigurare a calității, de prevenire și combatere a violenței.

În privința implicării copiilor în viața comunității,
conform legislației actuale, nu există obligativitatea
înființării unor structuri consultative ale copiilor.

Pentru a-și respecta angajamentele asumate,
Salvați Copiii consideră oportună înființarea unui Consiliu
Consultativ pentru copii și tineri, care să aibă rol
consultativ pentru Consiliul Local, întărind dialogul
structurat între administrația locală și copii, în ceea ce
privește elaborarea de politici publice și aplicarea lor în
domeniul participării copiilor în viața comunității.

Astfel, ar fi încurajată implementarea bugetară
participativă, prin care copiii să aleagă proiecte finanțate
din bugetul local și să implementeze ideile și inițiativele,
într-un proces deschis, incluziv și transparent care îi
încurajează să se implice în stabilirea priorităților de
cheltuire a banilor din bugetul local.

(Sursa www.euractiv.ro)
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Descentralizarea fondurilor
europene pentru 2021-2027

Recent, Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență
a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte
normative în vederea gestionării fondurilor europene
nerambursabile destinate dezvoltării regionale, Hotărârea
de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare
2021-2027 alocate României din Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social
european Plus, Fondul pentru o tranziție justă și Hotărâre
a Guvernului pentru modificarea art. 10 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor
finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

OUG pentru modificarea și completarea unor acte
normative completează cadrul legal necesar exercitării de
către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a
atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de
autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării
regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și
sancționării neregulilor.

Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de
deplin funcționale în cel mai scurt timp, pentru a evita
eventuale întârzieri în demararea implementării
programelor operaționale regionale și, totodată, riscul de
dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu
această destinație.

Prin soluțiile legislative prevăzute, ordonanța
permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de
gestionare și control al programelor operaționale
regionale să aibă forță juridică obligatorie pentru
solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în
raporturi juridice în exercitarea funcțiilor.

Calitatea de autoritate de management pentru ADR
va fi exercitată în regim de putere publică, agențiile fiind
asimilate instituțiilor publice, iar actele emise în realizarea
funcțiilor de vor fi asimilate actelor administrative, putând
fi supuse controlului în condițiile legii contenciosului
administrativ.

Printre atribuțiile care vor reveni ADR, conform
actului normativ adoptat, sunt prevăzute atribuții de
verificare și control a modului de implementare a
operațiunilor, constatarea abaterilor de la legislația
aplicabilă și emiterea titlurilor de creanță în conformitate
cu legislația aplicabilă domeniului prevenirii, constatării și
sancționării neregulilor, îndeplinirea calității de furnizor de
ajutor de stat și de minimis, recuperarea creanțelor
stabilite în aplicarea legislației privind neregulile și
încheierea contractelor de finanțare în cadrul programului
operațional gestionat.

În ceea ce privește cadrul general aplicabil
proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european
Plus și Fondul pentru o tranziție justă, normele
metodologice de aplicare adoptate reglementează cadrul
financiar general pentru gestionarea asistenței financiare
nerambursabile, precum şi a pre-finanţării şi co-finanţării
aferente acestei asistențe, pentru a asigura un
management financiar eficient al acestor fonduri, în
perioada de programare 2021-2027.

Principiile stabilite pentru derularea fluxurilor
financiare sunt similare celor implementate în perioada

de programare 2014-2020, asigurând astfel cadrul
necesar pentru implementarea proiectelor finanțate din
bani europeni și facilitând, totodată, o absorbție
corespunzătoare a acestor fonduri.

Principalele dispoziții vizează modul în care se
realizează programarea bugetară a sumelor
reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a
celor destinate contribuției publice naționale, detalierea
fluxurilor financiare precum și modul în care beneficiarii
proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să
reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența
contabilă proprie, descrierea mecanismului de acordare,
justificare și restituire a pre-finanțării acordate
beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor în parteneriat.

Sunt stipulate și condițiile care trebuie îndeplinite
cumulativ pentru ca sumele reprezentând pre-finanţarea
să fie transferate beneficiarilor, cerințele care trebuie
îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita și primi
sumele aferente tranșelor de pre-finanțare, dar și
verificarea de către autoritățile de management a
cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de
rambursare , în scopul autorizării cheltuielilor eligibile.

Noul acti normativ prezintă și descrierea
mecanismului de acordare şi de justificare/recuperare a
ratei forfetare pentru proiectele pregătite în cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare și finanțate
în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă ca
proiecte noi sau ca proiecte etapizate și a mecanismului
aplicabil cererilor de plată.

Sunt reglementate angajarea, lichidarea şi
ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
operaționale, prin stabilirea atribuțiilor autorităților de
management/organismelor intermediare în ceea ce
privește toate fazele procedurale, se stabilesc prevederile
specifice fluxurilor financiare necesare funcționării
Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de
management pentru Programele operaționale regionale,
modul de derulare a proiectelor în parteneriat,
modalitatea de restituire de către beneficiari a sumelor
individualizate în deciziile de reziliere a contractului de
finanțare, stabilirea conturilor aferente derulării fondurilor
europene şi a contribuției publice naționale totale, cât și
modelul formularelor care urmează a fi utilizate de către
beneficiari și/sau autoritățile implicate în sistemul de
gestionare.

De asemenea, prin adoptarea celei de-a doua
Hotărâri de Guvern, au fost stabilite regulile de eligibilitate
a cheltuielilor pentru achiziția de autovehicule sau alte
mijloace de transport efectuate în cadrul operațiunilor
finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020,
în conformitate cu modificările aduse în legislație
normativelor de cheltuieli pentru autoritățile administrației
publice și instituțiile publice.

(Sursa: www.mfe.gov.ro)

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29090/au-fost-adoptate-noi-reglementari-pentru-descentralizarea-fondurilor-europene-si-stabilirea-cadrului-financiar-general-pentru-perioada-2021-2027
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29090/au-fost-adoptate-noi-reglementari-pentru-descentralizarea-fondurilor-europene-si-stabilirea-cadrului-financiar-general-pentru-perioada-2021-2027


BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 28

SUMAR

 Bugetul anual al UE pe 2023 – pg.1
 Procesul de modificare a tratatelor UE – pg.2
 15 ani de prezență românească la UE – pg.3
 Refacerea naturii Europei până în 2050 – pg.4
 Foaia de parcurs pentru aderarea la OCDE –

pg.6
 2,4 miliarde euro pentru accelerarea

tranziției verzi – pg.7
 Un încărcător comun în UE – pg.7
 Acord privind salarii minime adecvate – pg.8
 Majoritatea statelor UE vor renegocierea

PNRR – pg.9
 Rezervele de gaze ale Europei să fie refăcute

– pg.9
 Coridorului sudic și asigurarea securității

energetice – pg.9
 Primele gaze din Marea Neagră au intrat în

sistemul național de transport – pg.10
 Efectele negative ale emisiilor de carbon –

pg.10
 Interzicerea vânzării mașinilor cu motoare cu

ardere internă – pg.11
 Apărarea și autonomia energetică - priorități

pentru 2022 – pg.12
 Operaționalizarea Centrului european de

competențe în materie de securitate
cibernetică – pg.12

 Pregătire pentru aderarea la zona euro –
pg.13

 Finanțarea transparentă și eficientă a
redresării – pg.13

 Percepția românilor despre situația actuală –
pg.14

 O hartă răsturnată a puterii – pg.15
 Blocada cerealelor – pg.16
 Războiul începe să-i dividă pe europeni –

pg.16
 Războiul Rece” din Balcanii de Vest – pg.16
 Vânzările magazinelor online – pg.17
 Digitalizarea Justiției – pg.17
 Reglementarea spațiilor virtuale – pg.18
 Roaming pentru călătorii în UE – pg.19
 Cloud colaborativ destinat cooperării – pg.19
 Un nou super-computer european – pg.20
 Achiziția a 32 de aeronave F-16 – pg.20
 Codul de bune practici privind dezinformarea

– pg.21
 Redistribuirea fondurilor UE – pg.22
 Creșterea exporturilor de produse agricole

din Republica Moldova – pg.22
 Consumatorii se așteaptă la prețuri mai mari

- pg - 23
 66% din români nu au făcut economii – pg.23
 Spațiul Schengen - spre o extindere? – pg.24
 Lupta împotriva drogurilor ilegale – pg.24
 Rezerve de urgență pentru diverse

amenințări – pg.24
 Starea copilului în România – pg.25
 Descentralizarea fondurilor europene pentru

2021-2027 – pg.27

C o n t a c t:

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL TIMIȘ

Bd. Revoluției din 1989 nr.17A
Tel: 0256-493667, Fax: 0256-493132
E-mail: contact@prefecturatimis.ro
Web: www.prefecturatimis.ro

Materialele prezentate în acest număr au fost preluate
şi prelucrate din următoarele, printre altele, referințe

webologice:

www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
https://www.europarl.europa.eu/portal/ro

www.mfe.gov.ro
www.euractiv.ro

https://www.rador.ro/
www.google.com/imagini

http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
http://www.euractiv.ro

	Bugetul anual al UE pe 2023
	Procesul de modificare a tratatelor UE
	15 ani de prezență românească la UE

	Refacerea naturii Europei până în 2050
	(Sursa: 
	Foaia de parcurs pentru aderarea la OCDE

	2,4 miliarde euro pentru accelerarea tranziției ve
	Un încărcător comun în UE
	Acord privind salarii minime adecvate
	Majoritatea statelor UE vor renegocierea PNRR
	Coridorului sudic și asigurarea securității energe
	Primele gaze din Marea Neagră au intrat  în sistem
	Efectele negative ale emisiilor de carbon
	Interzicerea vânzării mașinilor cu motoare cu ard
	Parlamentul European a aprobat un proiect legislat

	Apărarea și autonomia energetică - priorități pent
	Operaționalizarea Centrului european de competențe
	Reuniunile anterioare ale consiliului s-au desfășu
	Prima ședință desfășurată la București a pus în di
	Centrul de competențe, împreună cu Rețeaua de cent
	În acest scop, Centrul va gestiona o parte din fin
	O nouă cerere de propuneri în domeniul securității
	În sens mai larg, Centrul urmărește să sprijine co
	Centrul caută un director executiv, post pentru ca
	De asemenea, Centrul va publica și posturile vacan
	Centrul european de competențe în materie de secur
	Împreună, acestea își propun să construiască o com
	Centrul și rețeaua vor pune în comun resurse din p
	Centrul va gestiona finanțarea din partea UE pentr
	În perioada 2021-2022, UE investește peste 300 mil
	Consiliul de conducere este compus din reprezentan
	Pregătire pentru aderarea la zona euro
	Finanțarea transparentă și eficientă a redresării
	Percepția românilor despre situația actuală
	"Pactul" dintre Brazilia, Rusia, India, China și A
	Afirmarea progresivă a unui agregat geo-economic, 
	Succesul acestei inițiative este legat de un set d
	Din punct de vedere formal, cartelul s-a născut în
	Aprobarea declarației finale în favoarea instituir
	Chiar de la început s-au conturat spații de interv
	Pe 24 decembrie 2010, Africa de Sud a fost admisă 
	De remarcat faptul că existența lor fusese deja pr
	Potrivit autorilor, era vorba de niște națiuni ce 
	Cert este faptul că de-a lungul anilor, țările BRI
	Dar au simțit și nevoia de a schimba arhitectura s
	Pentru a consolida această direcție, la summitul d
	Dotată cu un capital inițial de 50 de miliarde de 
	A mai fost creat un fond de 100 de miliarde, numit
	Nu există nicio îndoială asupra faptului că din pa
	Cu siguranță, la începuturile sale, părea a fi un 
	Însă rolul lor în forumul G20 a crescut ca urmare 
	Vorbim despre 5 țări care astăzi, reprezintă împre
	Nu întâmplător, recent, Ministerului de externe ch
	Asta în condițiile în care, Arabia Saudită și Arge
	De altfel, aceste poziții urmează recenta întâlnir
	Intenția organizatorilor a fost să discute despre 
	De menționat că, în același context, s-a desfășura
	Țări care, sub acțiunea cooperării crescânde, sunt
	Și tocmai având în vedere o posibilă extindere a B
	Potrivit unor experți, "este important să reflectă
	În declarația summitului miniștrilor de externe di
	În fața scenariului, Europa are sarcina de a contr
	(Sursa: https://www.rador.ro/)
	Blocada cerealelor
	Invazia declanșată de Rusia și blocarea porturilor
	Înainte de invazia rusă pe scară largă, peste 90 %
	4-5 milioane de tone de cereale ajungeau pe aceste
	Cu mările ucrainene blocate, sunt testate rute noi
	Inițiativa Comisiei UE „Coridoare de solidaritate”
	În prezent, cerealele Ucrainei sunt exportate, în 
	Ruta potențială include și exporturile pe calea fe
	Utilizarea căilor ferate, pe lângă birocrația dife
	Aceasta înseamnă că de fiecare dată cerealele treb
	O altă opțiune este prin Belarus, țară în care sis
	Prin blocada Rusiei la Marea Neagră, peste 22 de m
	Situația actuală a dus la creșterea dramatică a pr
	Cu toate acestea, deblocarea porturilor maritime e
	Războiul începe să-i dividă pe europeni
	Reglementarea spațiilor virtuale
	Un nou super-computer european
	Achiziția a 32 de aeronave F-16

	Codul de bune practici privind dezinformarea
	Redistribuirea fondurilor UE

	Creșterea exporturilor de produse agricole din Rep
	66% din români nu au făcut economii
	66, 5% dintre români declară că nu au nici un fel 
	Datele rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Ban
	Cash-ul este metoda preferată atunci când vine vor
	49,7 % dintre respondenți economisesc în numerar, 
	11,95 % preferă economisirea cash în valută (euro/
	Doar 4,9 % dintre respondenți își plasează fonduri
	În cazul în care ar apărea cheltuieli urgente de g
	În privința fondului pentru situații neprevăzute, 
	La întrebarea dacă au obiceiul să își urmărească l
	Pentru 50,4% dintre respondenți, banii din salariu
	22,2 % spun că fac cumpărături din impuls și de ac
	42% dintre respondenți spun că au deja credite în 
	Gradul de îndatorare este sub 25 % pentru cei mai 
	Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.400 d
	Spațiul Schengen - spre o extindere?

	Rezerve de urgență pentru diverse amenințări

