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 30 martie - 5 aprilie 2020 
 

Direcția pentru Uniunea Europeană

 Finanțe 
Riksdagen-ul suedez a adoptat propunerile Guvernului care prevăd, printre altele: reducerea
temporară a fiscalității muncii și impozitului pe venit, reducerea dobânzii totale la plata amânată
a impozitului de către IMM-uri, rambursarea taxelor provenite din majorarea provizioanelor [SE].
În Bundestagul german au fost luate în discuție probleme legate de evitarea dublei impuneri, ca
parte a  politicii federale referitoare la impozitare [DE], ca și stadiul finalizării proiectelor de
infrastructură,  pentru perioada 1992-2030 [DE].
Grupul parlamentar liberal (FDP) din Bundestagul german a prezentat un proiect de lege pentru
implementarea așa-numitului impozit negativ pe profit, ca măsură pentru combaterea efectelor
economice ale pandemiei [DE].

 Administrație publică
Parlamentul Letoniei a adoptat legea pentru funcționarea instituțiilor publice în contextul
pandemiei [LV].

  Protecție socială, muncă 

În cadrul propunerii pentru o nouă rectificare bugetară adoptată de Riksdagen-ul suedez au fost
cuprinse prevederi referitoare la acoperirea de către stat, în proporție de ¾, a costurilor legate de
reducerea timpului de muncă, abilitarea Guvernului de a emite dispoziții speciale în ceea ce
privește excepțiile de la aplicarea prevederilor Codului pentru securitate socială; finanțarea
ajutoarelor pentru studenți și subvenționarea concediilor pentru studii [SE].

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2020---ytterligare_H701FiU55
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/180/1918051.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/180/1918052.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/182/1918261.pdf
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28858-saeima-pienem-likumu-par-valsts-instituciju-un-privatpersonu-tiesibam-un-pienakumiem-arkartejas-situacijas-laika
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2020---stod-vid_H701FiU51
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În Bundestagul german a fost dezbătut problema lucrătorilor cu contracte de muncă temporare
(ocupare,  remunerare, asigurări sociale) [DE].
Camera Deputaților din Italia a organizat dezbateri cu privire la  reducerea sarcinii fiscale pentru
lucrătorii independenți [IT].

  Mediu, poluare, economie circulară 
Comisia pentru mediu din Consiliul Național al Austriei a solicitat Guvernului măsuri pentru
atingerea obiectivelor climatice, considerând că actuala criză constituie o „ocazie istorică” în
acest sens [AT].
În Folketing-ul danez se dezbate un proiect de modificare a Legii privind conservarea mediului
[DK].
Consiliul Nordic (Finlanda, Suedia, Danemarca, Islanda, Norvegia) a dezbătut, într-o ședință la
distanță, aspecte referitoare la cooperarea statelor nordice în ceea ce privește eficiența
energetică a clădirilor, împiedicarea risipei alimentare, producția și consumul durabile [FI].

  Educație 
Grupul parlamentar liberal (FDP) a prezentat în Bundestag un proiect de lege referitor la
învățământul la distanță, care ar permite evitarea repetării anului școlar [DE].

Inteligența artificială 
Guvernul federal german a arătat, în răspunsul la o interpelare, că este imperios necesară
informatizarea proiectelor federale în domeniul construcțiilor de locuințe și crearea unei baze de
date centralizate care să cuprindă aceste proiecte [DE].
Ministrul federal al justiției din Germania a informat Bundestagul cu privire la discuțiile avute cu
reprezentanți ai guvernului estonian referitoare la strategia pentru guvernarea electronică
promovată de acesta [DE].

Comisia Europeană a acordat un sprijin financiar de maxim 38 milioane de euro statelor din
Balcanii de Vest, pentru sprijinirea măsurilor în domeniul sănătății; de asemenea a realocat 374
milioane de euro pentru  redresarea socio-economică a zonei  [RO]. 

Comisia Europeană a anunțat punerea în practică a unui pachet de sprijin de urgență pentru
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina [EN].
Prin Fondul european pentru o dezvoltare durabilă au fost puse la dispoziția statelor din
vecinătatea UE, inclusiv Georgiei, Moldovei și Ucrainei, 500 milioane de euro [RO].

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918199.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2423&sede=&tipo=
https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2020/048Klimachecks.shtml
https://www.folketingstidende.dk/samling/20191/lovforslag/L164/index.htm
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Pohjoismaiden-neuvoston-valiokunnan-etakokous.aspx
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/182/1918221.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/180/1918037.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/180/1918037.pdf
https://ec.europa.eu/romania/news/20200330_sprijin_balcanii_de_vest_ro
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/eus-response-coronavirus-pandemic-eastern-partnership?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://ec.europa.eu/romania/news/20200331_sprijin_parteneriatul_estic_ro_ro
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Grupul socialiștilor și democraților din
Parlamentul European salută anunțul
Comisiei Europene privind un nou
instrument de solidaritate temporară
pentru susținerea lucrătorilor și evitarea
șomajului masiv cauzat de criza COVID-
19. Iratxe Garcia, liderul grupului S&D, a
declarat: „Milioane de europeni consideră
că locurile de muncă le sunt în pericol și
nu știu dacă vor mai avea un loc de
muncă la care să revină atunci când
blocajele create de criza COVID-19 se vor
încheia. Prin urmare, orice acțiune de
sprijinire a acestora este binevenită și cu
cât este pusă în aplicare mai repede, cu
atât mai bine.” [EN]

Pandemia Covid-19 a dus la amânarea
summitului ONU pentru climă (COP26) de
la Glasgow până în 2021. Grupul S&D
înțelege motivele acestei alegeri,
deoarece acum toate eforturile guvernelor
trebuie să fie concentrate pe salvarea
vieții oamenilor. Cu toate acestea, nimeni
nu ar trebui să folosească această
amânare pentru a pune sub semnul
întrebării prioritatea pactului ecologic
european și propunerea legislativă privind
legea europeană a climei. [EN] 

Grupul Renew Europe a salutat la 1 aprilie
2020 anunțul președintelui Comisiei
Europene privind o schemă de lucru pe
termen scurt, SURE, pentru a evita
disponibilizările în masă în timpul
pandemiei coronavirusului. Această
decizie reflectă o cerere a grupului Renew
Europe către Ursula von der Leyen într-o
scrisoare din 20 martie a.c., pentru
mobilizarea unor finanțări suplimentare
semnificative pentru a sprijini
implementarea urgentă de către statele
membre a programelor de protecție a
ocupării forței de muncă, cum ar fi
schemele de lucru pe timp scurt. Grupul
Renew Europe consideră că această
asistență va duce la evitarea concedierii
lucrătorilor și va reduce la minimum
pierderile de locuri de muncă în cazul în
care statele membre vor rămâne fără
mijloacele necesare pentru a le oferi acest
lucru. [EN]

 

Membrii grupului PPE din Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului
European au solicitat măsuri pentru garantarea aprovizionării cu alimente în timpul pandemiei
coronavirusului. „Trebuie asigurată libera circulație a produselor alimentare pe piața unică”, a
declarat Herbert Dorfmann, europarlamentar, purtătorul de cuvânt  al grupului PPE pentru
agricultură. „Acesta este motivul pentru care se solicită o revizuire completă a impactului crizei
COVID-19 asupra agriculturii și producției alimentare, inclusiv asupra îndreptării lanțurilor de
aprovizionare către ferme”, a declarat Dorfmann. [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-temporary-instrument-support-workers-should-be-basis-proper-unemployment-reinsurance
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-cop26-can-be-postponed-our-commitment-eu-green-deal-and-climate-law-stronger-ever
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1469-sure-programme-is-a-welcome-signal-of-solidarity-with-all-european-workers/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/guarantee-food-supply-during-pandemic
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Studiu realizat de  Comisia pentru resurse naturale
(NAT)  a Comitetului Regiunilor

Punerea în practică a Directivei privind aplicarea
drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale
transfrontaliere în regiunile europene [EN]

Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)

 Informare: Viitoarea relație comercială UE-Regatul Unit: Regulile de origine [EN]

 Pe scurt: Impactul COVID-19 asupra drepturilor omului în afara UE [EN]

 Informare: Donarea și transplantul de organe: Informații, cifre și acțiunea la nivelul UE [EN]
 Pe scurt: Sprijinul UE-27 pentru schemele naționale privind programul de lucru redus [EN]

 Analiză aprofundată: Uniunea bancară: Publicarea de către BCE a cerințelor de capital
aferente pilonului 2 [EN]

 Dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică în UE [EN]

 Instrumentul profilului de competențe al UE pentru resortisanții țărilor terțe [EN]
Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră în regiunile europene
[EN]

 Educația profesională și strategiile de specializare inteligentă [EN]
 Panorama europeană a clusterelor și mutațiile industriale [EN]

 Întreprinderile sociale și ecosistemele acestora din Europa [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-897/19 PPU - I.N. 
Atunci când un stat membru trebuie să se pronunțe asupra unei cereri de extrădare formulate de
un stat terț referitoare la un resortisant al unui stat al Asociației Europene a Liberului Schimb
(AELS), parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), îi revine obligația să verifice
că acel resortisant nu va fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau unor pedepse sau tratamente
inumane sau degradante. [RO]

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Cross%20border%20health.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649364/EPRS_BRI(2020)649364_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649365/EPRS_ATA(2020)649365_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649363/EPRS_BRI(2020)649363_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642826/EPRS_ATA(2020)642826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645724/IPOL_IDA(2020)645724_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f28aaf4c-7550-11ea-a07e-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/f1e93f2b-7550-11ea-a07e-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/dca469bc-748b-11ea-a07e-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/b0e5b94f-748c-11ea-a07e-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/c3aaca0e-73eb-11ea-a07e-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/4985a489-73ed-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200038ro.pdf
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 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-715/17,C-718/17,C-719/17
- Comisia/Polonia, Ungaria și Republica Cehă
Prin refuzul de a se conforma mecanismului de transfer temporar al solicitanților de protecție
internațională, Polonia, Ungaria și Republica Cehă nu și-au îndeplinit obligațiile care decurg din
dreptul Uniunii [RO]

***
Curtea de Justiție a Uniunii Europene se adaptează pentru a garanta continuitatea serviciului
public european al justiției [RO]
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