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Direcția pentru Uniunea Europeană

COM(2020) 102 - Accesați documentul AICI

 O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală 
UE va sprijini IMM-urile în trei domenii prioritare:

Tranzițiile durabile și digitale
 Consilierii în materie de durabilitate vor fi numiți în cadrul Rețelei întreprinderilor europene

existente, pentru a ajuta IMM-urile să facă față provocărilor sociale și de mediu și pentru a
îmbunătăți accesul la competențe.

 Până la 240 de centre de inovare digitală vor oferi consultanță IMM-urilor cu privire la modul
de integrare a inovațiilor digitale în produsele, modelele de afaceri și procesele acestora.

 Noul Consiliu european pentru inovare (CEI) va pune la dispoziție 300 de milioane de euro
începând de anul viitor pentru a încuraja inovațiile revoluționare care propun obiective Pactului

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
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ecologic european.

 Îmbunătățirea accesului întreprinderilor în cadrul piaței unice și în afara acesteia, în
special prin reducerea birocrației 

 Parteneriate între regiunile frontaliere pentru a le încuraja să îmbunătățească, să alinieze
sau să coordoneze în comun normele și procedurile privind furnizarea transfrontalieră de servicii,
de exemplu, detașarea lucrătorilor și utilizarea instrumentelor digitale. Și un program extins
„Erasmus pentru tineri antreprenori” pentru a sprijini internaționalizarea.

 Sprijinirea statelor membre în punerea în aplicare a Directivei privind întârzierea în
efectuarea plăților prin instituirea de instrumente de monitorizare și de punere în aplicare.

 Elaborarea unui standard UE privind întreprinderile nou-înființate cu statele membre pentru
a accelera dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate din domeniul înaltei
tehnologii în cadrul pieței unice

 Îmbunătățirea accesului la finanțare 

 Crearea unui fond de oferte publice inițiale pentru IMM-uri care să includă investiții
direcționate prin intermediul unui nou fond public-privat instituit în cadrul programului „InvestEU”
și lansarea unei inițiative privind finanțarea inteligentă din perspectiva egalității de gen, pentru a
stimula finanțarea societăților și fondurilor deținute de femei.

 Crearea inițiativei ESCALAR, un mecanism de stimulare a dimensiunii fondurilor cu capital
de risc și de atragere a mai multor investiții private, pentru a ajuta întreprinderile cu potențial
ridicat să se dezvolte.

COM(2020) 103 - Accesați documentul AICI

 Planul de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și
asigurare a respectării normelor privind piața unică 

COM(2020) 94 - Accesați documentul AICI

Fișă de țară
Malta

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_103_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_94_RO_ACTE_f.pdf


3/23/2020 *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/Hani/Downloads/EUROPA Newsletter 9 martie - 15 martie 2020 (2).html 3/5

În urma deciziilor Băncii Centrale
Europene din 12 martie 2020 de a-și
extinde programul de relaxare cantitativă
și a Mecanismului unic de supraveghere
pentru eliberarea băncilor din
amortizoarele lor contraciclice de capital,
Iratxe Garcia, liderul grupului socialiștilor
și democraților din Parlamentul European
a declarat: „Coronavirusul afectează
foarte mult sănătatea și viața europenilor
și ar putea provoca, de asemenea, o criză
economică fără precedent. Pe fondul
încetinirii creșterii PIB-ului și a inflației
scăzute, riscul real este acum o criză
simultană de sănătate, socială, comercială
și bancară.” [EN]

Socialiștii și democrații din Parlamentul
European solicită Comisiei și statelor
membre să includă țările din Balcanii de
Vest în acțiunile întreprinse pentru a
restrânge focarul coronavirusului în
Europa. UE ar trebui să le permită să
redirecționeze fondurile de preaderare
neefectuate (IPA)  către combaterea crizei
coronavirusului, să ia în considerare
mobilizarea marjelor de la alte instrumente
financiare externe și să permită țărilor din
Balcanii de Vest să cumpere echipament
medical, cum ar fi măștile de față sau
ventilatoare din statele membre. [EN]

Parlamentul European a susținut
întotdeauna cu fermitate Parchetul
European (EPPO) nefiind tolerabilă nicio
formă de utilizare greșită a fondurilor
europene. Comisia Europeană și-a stabilit
obiectivul pentru EPPO să înceapă să
funcționeze în noiembrie 2020. Suntem
îngrijorați că acest obiectiv nu va fi atins
dacă Comisia nu reușește să rezolve
actuala lipsă de finanțare. [EN]

Grupul PPE salută măsurile urgente
propuse de Comisia Europeană la 13
ianuarie 2020 în răspuns la epidemia de
coronavirus și propune să le adopte într-o
procedură de urgență în Parlamentul
European. Europarlamentarii Peter Liese,
Markus Ferber și Marian-Jean Marinescu
au declarat că „sănătatea oamenilor și
economia europeană sunt în joc. Este
important ca Europa să acționeze unită.
Am dori să adoptăm aceste propuneri de
legi cât mai curând posibil într-o sesiune
parlamentară urgentă”. [EN]
 

În ciuda riscurilor actuale pentru sănătate, armata americană va continua cu planurile sale
pentru un exercițiu de luptă pe scară largă în Europa care implică desfășurarea a zeci de mii de
persoane - Defender 2020. [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/monetary-policy-not-enough-eu-must-do-whatever-it-takes-save-people-and-economy-covid-19
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-eu-cannot-leave-western-balkans-alone-cope-coronavirus
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1458-eppo-the-european-public-prosecutor-needs-the-resources-to-fight-fraud-and-corruption/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-proposes-urgency-procedure-in-ep-for-coronavirus
https://www.guengl.eu/corona-in-camouflage-massive-military-exercise-maintained-despite-health-risks/
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Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

 Informare - Am putea combate coronavirusul cu ajutorul inteligenței artificiale? [EN]

 Briefing - O nouă abordare a extinderii UE [EN]

 Briefing - Pactul ecologic european - Ce cred grupurile de reflecție? [EN]
 Analiză aprofundată - Politica comercială și politica din domeniul concurenței în cadrul

Consiliului European [EN]

 Planul practicilor de convergență privind supravegherea pentru 2020  [EN]

 Beijing +25 - cea de-a 5-a revizuire a punerii în aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing
în statele membre ale UE [EN]

 Discriminarea rasială în educație și dreptul UE în domeniul egalității [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-511/17
Lintner  - mediu și consumatori - O instanță în fața căreia un consumator susține că anumite
clauze contractuale sunt abuzive este obligată să verifice din proprie inițiativă alte clauze ale
contractului în măsura în care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizată
[RO]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-832/18
Finnair - transport -  Un pasager aerian care a primit o compensație pentru anularea unui zbor și
care a acceptat să călătorească cu un alt zbor are dreptul la o compensație ca urmare a
întârzierii zborului de redirecționare [RO]
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Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/641538/EPRS_ATA(2020)641538_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649332/EPRS_BRI(2020)649332_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649328/EPRS_BRI(2020)649328_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/621812/EPRS_IDA(2020)621812_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe2e451b-6350-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03d44dd8-6350-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a9ac3183-634c-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2925861/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2927617/ro/
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https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
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https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
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