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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 21 - 22 septembrie 2020
În perioada 21 - 22 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I. Chestionarul pentru cel de-al 34-lea Raport bianual al COSAC –
dezbateri și adoptare
II. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor -Politica privind Parteneriatul estic după 2020 Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic care produce rezultate
pentru toți - JOIN(2020) 7 (re-examinare).
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa COM(2020) 102.
3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală COM(2020) 103.
4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un
nou Plan de acțiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai
curată și mai competitivă - COM(2020) 98.
III. Studiu individual:
1. Comisia Europeană – Starea Uniunii 2020.
a. Comunicat de presă privind principalele inițiative cuprinse în
starea Uniunii 2020 - Discursul președintei von der Leyen
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privind starea Uniunii: drumul de parcurs pentru a ieși din
criza provocată de coronavirus și a păși către viitor.
b. Pagina web dedicată Stării Uniunii din 2020.
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-unionaddresses/state-union-2020_ro
2.

Comisia Europeană – Planul privind obiectivele climatice pentru
2030.
a. Comunicat de presă - Comisia stabilește obiective mai ambițioase în
materie de climă și propune o reducere cu 55 % a emisiilor până în
2030.
b. Fișă informativă – Planul privind obiectivele climatice pentru 2030: o
viziune pentru Europa.
c. Fișă informativă – Instrumente de politică referitoare la Planul privind
obiectivele climatice pentru 2030.
d. Fișă informativă – Evaluarea planurilor naționale privind energia și
clima.
e. Comunicarea privind stabilirea unor obiective mai ambițioase în
materie de climă pentru Europa până în 2030 - COM(2020) 562 final.
f. Notă de informare cu întrebări și răspunsuri referitoare la Planul
privind obiectivele climatice pentru 2030.

3.

Comisia Europeană – NextGenerationEU
a. Comunicat de presă - Comisia prezintă următoarele etape ale
Mecanismului de redresare și reziliență în valoare de 672,5 miliarde
EUR în cadrul Strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021.
b. Întrebări și răspunsuri: Comisia prezintă următoarele etape ale
Mecanismului de redresare și reziliență în valoare de 672,5 miliarde
EUR din cadrul Strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru
2021.

IV.

Diverse


Luni, 21 septembrie a.c., ședința s-a desfășurat pe platforma online
”ZOOM”.

La punctul I al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut Chestionarul
pentru cel de-al 34-lea Raport bianual al COSAC
Chestionarul cuprinde două capitole, referitoare la pregătirea Conferinței
”Viitorul Europei, respectiv la lecții învățate din pandemia de COVID-19.
Membrii comisiei au adoptat răspunsurile la întrebări, care vor fi remise
Secretariatului COSAC, pentru întocmirea Raportului.
La punctul II.1 din ordinea de zi a fost reanalizată Comunicarea comună
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Politica privind
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Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic
care produce rezultate pentru toți - JOIN(2020) 7.
Documentul european a fost dezbătut și în ședința comisiei din data de 7
septembrie a.c..
În vederea îmbunătățirii textului opiniei Comisiei pentru afaceri europene,
membrii comisiei au avut câteva amendamente în care a fost subliniată atât
importanța subiectului la nivelul UE și al statelor partenere, cât și contribuția
României la obiectivele specifice ale Parteneriatului estic.
De asemenea, amendamentele propuse au subliniat și faptul că provocările
complexe cu care se confruntă statele partenere, inclusiv din punct de
vedere al securității interne și externe, reclamă o atenție sporită din partea
Uniunii și un cadru de dialog dedicat care să conducă la creșterea rezilienței
Uniunii și a partenerilor.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să
adopte o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare
parlamentară.
La punctul II.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie
industrială pentru Europa - COM(2020) 102.
Comunicarea propune o serie de măsuri pentru a susține poziția de lider a
Europei în sectorul industrial, prin îndeplinirea a 3 priorități-cheie:
menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor
condiții de concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial;
asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050; conturarea
viitorului digital al Europei.
Comisia pentru afaceri europene susține noua Strategie industrială pentru
Europa și obiectivul de consolidare a autonomiei industriale strategice a
Uniunii și a suveranității sale tehnologice, în condițiile întăririi mediului
prielnic antreprenorialului și a diversificării pieței unice și subliniază
importanța antrenării tuturor forțelor politice într-un proces accelerat de
adaptare a cadrului normativ și strategic al Uniunii la progresul tehnic și la
cerințele tinerei generații. Susține cu tărie obiectivul prevăzut de a trece de
la aversiunea față de risc la toleranța față de eșecuri, reflectat în toate
domeniile, precum și principiul potrivit căruia inovarea ar trebui să fie
integrată în procesul european de elaborare a politicilor.
Membrii comisiei propun intensificarea eforturilor pentru crearea unui spațiu
european al educației adaptat la următoarea eră industrială, precum și
punerea rapidă în aplicare a pactului privind competențele.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, care
să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
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La punctul II.3. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European
și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă
sustenabilă și digitală - COM(2020) 103.
Comunicarea stabilește o abordare transversală, bazată pe măsuri orizontale
în sprijinul tuturor tipurilor de IMM-uri, precum și pe acțiuni care vizează
nevoi specifice. Strategia propune acțiuni bazate pe 3 piloni: consolidarea
capacităților și sprijinirea tranziției către sustenabilitate și digitalizare,
reducerea sarcinii de reglementare și îmbunătățirea accesului pe piață și
îmbunătățirea accesului la finanțare.
Comisia pentru afaceri europene: - susține strategia pentru IMM-uri pentru o
Europă sustenabilă şi digitală, care recunoaște diferitele nevoi ale acestora și
sprijină întreprinderile nu doar pentru a crește și a se extinde, ci și pentru a
fi competitive, reziliente și durabile; susține obiectivul ca Europa să devină
locul cel mai atractiv pentru a înființa o întreprindere mică și pentru a o face
să se dezvolte și să se extindă pe piața unică; - reamintește importanța
parcurgerii cu succes de către întreprinderile mici a primului an de înființare,
precum și a etapei de reorganizare pentru a răspunde unei oportunități de
piață, ceea ce sugerează că ar fi nimerit ca sprijinul Uniunii să ia în
considerare capacitatea redusă de cofinanțare a societăților comerciale în
aceste situații, să reducă obligațiile beneficiarilor și să își asume riscuri
sporite; - își exprimă preocuparea cu privire la accesul dificil și la volumul
redus al datelor publice din surse deschise, în special al seturilor de date
aferente sistemului de informații geografic, situație ce impune o acțiune
rapidă și concertată a Uniunii cu autoritățile statelor membre.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, care
să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

La punctul II.4. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European
și Comitetul Regiunilor - Un nou Plan de acțiune privind economia circulară Pentru o Europă mai curată și mai competitivă - COM(2020) 98.
Comunicarea prevede luarea unor măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață
al produselor și vizează să pregătească economia europeană pentru un viitor
verde, să consolideze competitivitatea, protejând, în același timp, mediul și
să acorde noi drepturi consumatorilor.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele noului plan de acțiune
privind extinderea economiei circulare, atingerea neutralității climatice până
în 2050 și decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, asigurând,
în același timp, competitivitatea pe termen lung a UE, precum și dezvoltarea,
în continuare, a unui cadru de monitorizare solid, care să contribuie la
măsurarea bunăstării sociale a cetățenilor „dincolo de produsul intern brut ”.
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Membrii comisiei au reamintit faptul că este necesară perfecționarea rapidă
și hotărâtă a cadrului concurențial și normativ pentru ca sectorul electronic
să reducă dependența Uniunii de componente fabricate în alte state din afara
ei. Își exprimă preocuparea cu privire la ambiția Comisiei Europene de a
furniza orientări în scopul atingerii unor niveluri ridicate de colectare
separată a deșeurilor textile, pe care statele membre trebuie să le asigure
până în 2025.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte
o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului permanent
al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare
parlamentară.
 Marți, 22 septembrie membrii comisiei au procedat la studiu
individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi.
În ziua de 21 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana
BIRCHALL (neafiliat), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU
(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel
PONTA (Pro România), Mihai Valentin POPA (Pro România), Alfred Robert
SIMONIS (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
Au absentat: Erika BENKO (UDMR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
Costin Sebastian MOISE (PMP), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU
(PSD), Andrei Dominic GEREA (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR).
În ziua de 22 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo
Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR),
Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU
(PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic
GEREA (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL),
Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD),
Costin Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai
Valentin POPA (Pro România), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert
SIMONIS (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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