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5. Stadiul actual: 14.01.2020 a fost transmisă Consiliului și Parlamentului European; 

La Parlamentul European, Comisia competentă cu adoptarea unui raport este Comisia pentru buget 

(BUDG). Comisiile sesizate  pentru aviz: Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru mediu, sănătate 

publică și siguranța alimentară (ENVI), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia 

pentru transport și turism (TRAN), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), Comisia 

pentru pescuit (PECH), Comisia pentru cultură și educație (CULT);  

La Consiliul: La 5 martie 2020,  în cadrul Consiliului Mediu, Comisia Europeană a prezentat 

comunicarea privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă ;  

La 4.02.2020,  a fost sesizat Comitetul economic și social ECO/505 -EESC pentru raport ( raportor: 

 Carlos Trias Pintó). Între 29-30/04/2020 este programată sesiunea plenară pentru adoptarea avizului. 

 

 

1. CONTEXT 

Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume care să fie neutru din punct 

de vedere climatic. 

Comisia Europeană a precizat obiectivul neutralității climatice pentru anul 2050 într-o comunicare din 28 

noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată pentru toți. O viziune europeană strategică pe termen lung pentru 

o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”, 

COM(2018)773. 

La 11 decembrie 2019 Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european COM (2019)640  o foaie de 

parcurs a principalelor politici și măsuri necesare pentru transformarea UE într-o  societate echitabilă și 

prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în 

care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050. Acordul se înscrie în orientările politice ale 

Comisiei Europene pentru 2019-2024 și este parte integrantă a  strategiei de punere în aplicare  a Agendei 

2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă . 

Pentru a se asigura o tranziție  justă și echitabilă din punct de vedere social vor fi necesare  a investiții 

semnificative atât din partea UE și a sectorului public național, cât și din partea sectorului privat. Comisia 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis_en#transparency
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_21_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
https://www.consilium.europa.eu/media/42888/st06567-en20-edited.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=green+deal+investment+plan&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0773(01)&qid=1587459485669&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1587459820287&rid=1
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0285&from=EN
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Europeană a estimat că realizarea obiectivului UE privind energia și clima până în 2030,  va necesita 

investiții suplimentare anuale de aproximativ 260 de miliarde EUR. Asumarea de către UE a obiectivului  de 

a reduce emisiile de gaze cu efect de seră  cu 50 % până în 2030 va trebui susținută de o bază financiară 

sporită. Din acest motiv Pactul ecologic european a programat adoptarea Planului de investiții pentru o 

Europă durabilă pentru ianuarie 2020. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP), reprezintă pilonul de investiții al Pactului ecologic 

european. Pentru a atinge obiectivele stabilite, planul va mobiliza cel puțin o mie de miliarde EUR pentru 

investiții durabile în decursul următorilor zece ani. 

Venind în completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului ecologic, planul se bazează pe trei 

dimensiuni: 

1. Finanțarea: planul va mobiliza investiții durabile în valoare de cel puțin 1 000 de miliarde EUR în 

următorul deceniu. Aproximativ jumătate din sumă va fi asigurată din bugetul UE iar restul din fonduri 

atrase  din surse publice și private. 

 Bugetul UE (503 miliarde EUR): Următorul buget pe termen lung al UE va dura șapte ani, din 2021 

până în 2027, și va investi substanțial în obiectivele legate de climă și de mediu. Comisia a propus ca 25 % 

din valoarea totală a bugetului să fie procentul destinat acțiunilor climatice și cheltuielilor legate de mediu 

efectuate în cadrul diferitelor programe (de ex., Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul 

european de garantare agricolă, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, fondurile 

aferente programelor Orizont Europa și Life).   
 Banca Europeană de investiții (BEI): Se preconizează că BEI va avea o contribuție la Planul de 

investiții al Pactului ecologic european de aproximativ 250 de miliarde EUR sub forma unor investiții ce vor 

fi efectuate în cadrul mandatelor UE. În plus, BEI a anunțat dublarea sumei stabilite ca țintă în materie de 

climă de la 25 la 50 % până în 2025. În următorul deceniu, aceasta înseamnă investiții cu o valoare totală de 

o mie de miliarde EUR, care includ operațiunile de finanțare proprii ale BEI, precum și pe cele din cadrul 

mandatelor UE. 

 Grupul BEI și  Invest EU (279 miliarde EUR) Programul Invest EU a fost propus în iunie 2018 ca 

parte a viitorului buget pe termen lung al UE- CFM (2021-2027) și prevede o schema de investiții unică care 

simplifică operațiunile desfășurate în prezent  în cadrul Fondului European pentru Investiții Strategice 

(FEIS) și prin intermediul diferitelor instrumente financiare susținute din bugetul UE. InvestEU va mobiliza, 

în perioada 2021-2030, investiții private și publice în domeniul climei și al mediului în valoare de 

aproximativ 279 de miliarde EUR. InvestEU va aloca cel puțin 30 % din investițiile mobilizate pentru 

proiecte în domeniul climei și al mediului. De asemenea, va oferi o garanție de la bugetul UE pentru a 

permite Grupului BEI și altor parteneri de implementare să investească într-un număr mai mare de proiecte 

și în proiecte cu un grad mai ridicat de risc, atrăgându-i astfel pe investitorii privați. InvestEU contribuie, de 

asemenea, la Mecanismul pentru o tranziție justă printr-o nouă schemă specifică InvestUE, care urmărește să 

mobilizeze investiții durabile în valoare de 45 de miliarde EUR în regiunile cele mai afectate de provocările 

tranziției. 

 Mecanismul pentru o tranziție justă instrumentul-cheie este creat pentru a se asigura că tranziția către 

o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil care nu lasă pe nimeni în urmă. Deși 

toate regiunile vor avea nevoie de finanțare, iar Planul de investiții pentru Pactul ecologic european o va 

furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la mobilizarea unui cuantum de cel puțin 100 de 

miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul 

socioeconomic al tranziției. Mecanismul va crea investițiile necesare pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile 

care se bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contribuția substanțială 

de la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziție 

Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare: Un fond pentru o 

tranziție justă, care va primi fonduri noi din partea UE în cuantum de 7,5 miliarde de euro, care se adaugă 

cuantumului inclus în propunerea Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE; O schemă 

specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investiții în cuantum de până la 

45 de miliarde de euro. Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1587468831642&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1587468831642&rid=1
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9980-2018-COR-1/ro/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860386/just_transition_mechanism_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860386/just_transition_mechanism_en.pdf.pdf
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de Investiții, cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investiții de 25-30 de miliarde de 

euro. Facilitatea de împrumut se va baza pe o contribuție de 1,5 miliarde EUR de la bugetul UE și pe un 

împrumut BEI în valoare de 10 miliarde EUR pe risc propriu. În martie 2020 Comisia va prezenta o 

propunere legislativă de instituire a acestei noi facilități de împrumut pentru sectorul public.; 

 Statele membre vor furniza  (114 miliarde EUR) prin intermediul programelor cu nivel de co-finanțare 

( de ex Fondurile structurale de investiții europene (FSIE),  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) ; 

 Sistemul de tranzacționare a emisiilor  – ETS care este alocat la două fonduri : Fondul pentru inovare 

și Fondul pentru modernizare, care nu fac parte din bugetul UE, dar care sunt finanțate dintr-o parte din 

veniturile obținute dintr-un instrument-cheie de politică – licitarea certificatelor de emisii de dioxid de 

carbon în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, vor furniza aproximativ 25 de 

miliarde EUR pentru tranziția UE către neutralitatea climatică. 

 

2. Facilitare: Comisia Europeană intenționează să se asigure că durabilitatea este un criteriu 

care stă la baza procesului decizional atât în sectorul public, cât și în cel privat. În vederea creării condițiilor 

adecvate pentru îndeplinirea acestui obiectiv se propune un mix de inițiative sub formă de propuneri 

legislative și stimulente. Taxonomia UE va juca un rol major în  proiectarea măsurilor de promovarea a 

finanțării durabile. 

De asemenea, Comisia:  

- va pregăti, în 2020, acte delegate referitoare la obiectivele privind schimbările climatice ale taxonomiei UE 

în 2020 și acte delegate referitoare la celelalte obiective de mediu ale taxonomiei UE până la sfârșitul anului 

2021; 

- va analiza modul în care taxonomia UE poate fi utilizată în contextul Pactului ecologic european în sectorul 

public, dincolo de programul InvestEU. 

- va lansa o consultare publică privind o strategie reînnoită pentru finanțarea durabilă în primul trimestru al 

anului 2020, în vederea prezentării acesteia în al treilea trimestru al anului 2020; 

- va institui un standard al UE privind obligațiunile ecologice în 2020 și va analiza modul în care acest 

standard, poate spori finanțarea publică și privată pentru investiții durabile 

Totodată, Comisia va pune la dispoziția sectorului public orientări și mijloace corespunzătoare pentru 

realizarea de investiții durabile: 

- va include durabilitatea mediului ca parte integrantă a rapoartelor de țară din cadrul semestrului european 

începând din acest an; 

- va sprijini statele membre să își identifice nevoile de investiții durabile și posibilitățile de finanțare a 

acestor nevoi în fiecare an începând din 2020; 

- va verifica și va stabili practicile bugetare favorabile mediului în cooperare cu statele membre; 

- va propune noi acte legislative și orientări cu privire la achizițiile publice ecologice; 

Normele relevante privind ajutoarele de stat vor fi revizuite până în 2021, în lumina obiectivelor de 

politică ale Pactului ecologic european, și vor sprijini o tranziție eficientă din punctul de vedere al costurilor 

, favorabilă incluziunii sociale către neutralitatea climatică până în 2050. 

 

3. Executare: presupune crearea unor proiecte de investiții care să fie aliniate la Pactul ecologic 

European. Programul de sprijin pentru reforme structurale (și succesorul acestuia, Programul de sprijin 

pentru reforme) va oferi asistență tehnică statelor membre pentru elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor în vederea realizării dublei tranziții, atât pe plan climatic, cât și digital. La nivelul promotorilor 

de proiecte, Platforma de consiliere InvestEU și inițiativele de consiliere elaborate în cadrul Programului 

InvestEU, cu un buget total de 500 de milioane EUR propus de Comisie, vor sprijini identificarea, 

pregătirea, dezvoltarea, structurarea, procesele de achiziții și punerea în aplicare a proiectelor de 

investiții. Investitorii publici vor beneficia de sprijin adaptat pentru punerea în practică a proiectelor pe care 

le elaborează. Un instrument nou introdus de „verificare a achizițiilor publice durabile” îi va ajuta să 

utilizeze toate posibilitățile de a-și ecologiza achizițiile publice și să garanteze durabilitatea proiectului cu 

respectarea celor mai înalte standarde de mediu de-a lungul lanțului de aprovizionare. 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635597
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4. POZIȚII EXPRIMATE  

 Parlamentul European a susținut o dezbatere la 14 ianuarie 2020 cu privire la Planul de investiții 

din cadrul Pactului ecologic European. În cadrul discuțiilor: 

 Johan van Overtveldt (ECR, Belgia), președintele comisiei pentru buget a solicitat clarificări 

suplimentare privind sursele finanțelor  avansând ideea redistribuirii resurselor; 

 Gianantonio Da Re (ID, Italia) a solicitat clarificări suplimentare cu privire la criteriile prevăzute 

pentru beneficiari și  procedurile pentru distribuirea fondurilor; 

 Siegfried Mureșan (PPE, România) a solicitat verificarea sustenabilității resurselor  financiare pentru 

atenuarea efectelor tranziției atrăgând atenția asupra faptului ca tranziția spre  neutralitate climatică este o 

prioritatea distinctă care trebuie finanțată separat fără a se suprapune cu politicile privind coeziunea, 

agricultura, cercetarea și inovarea. 

 Niklas Nienaß (Greens, Germania) și-a exprimat susținerea în special pentru orientarea resurselor 

către planuri concrete care să asigure o tranziție echitabilă în procesul de eliminare treptată a regiunilor 

carbonifere. 

      Prin Rezoluția din 15 ianuarie 2020  referitoare la Pactul ecologic European (2019/2956(RSP),        

Parlamentul European: 

 și-a exprimat sprijinul pentru elaborarea Planului de investiții durabile care să contribuie la reducerea 

deficitului de investiții, la finanțarea tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de 

dioxid de carbon și la asigurarea unei tranziții echitabile în toate regiunile UE; 

 a salutat faptul că BEI urmează să devină noua bancă pentru climă a UE, evidențiind că 50 % dintre 

operațiunile sale urmează să fie dedicate combaterii schimbărilor climatice și durabilității mediului până în 

2025, astfel  punându-se capăt sprijinului acordat proiectelor de combustibili fosili până în 2021. 

 a încurajat BEI să joace un rol activ în sprijinirea proiectelor care sprijină o tranziție echitabilă, cum 

ar fi cercetarea, inovarea și digitalizarea, accesul IMM-urilor la finanțare; 

 a susținut un mecanism bine conceput pentru o tranziție justă, inclusiv un fond pentru o tranziție justă 

subliniind că o finanțare solidă a acestui instrument, inclusiv a resurselor bugetare suplimentare, va fi un 

element-cheie pentru punerea în aplicare cu succes a Pactului ecologic european.  

 s-a exprimat susținerea pentru ca o parte considerabilă din finanțarea solicitată de Pactul ecologic să 

provină din bugetele statelor membre. 

 

 Consiliul European 

 12 decembrie2019 - În concluziile adoptate cu ocazia acelei reuniuni s-a recunoscut necesitatea 

instituirii unui cadru favorabil, care să aducă beneficii tuturor statelor membre și să includă instrumente, 

stimulente, sprijin și investiții adecvate pentru a asigura o tranziție eficientă din punctul de vedere al 

costurilor, justă și echitabilă din punct de vedere social, ținându-se cont de circumstanțele naționale diferite 

în ceea ce privește punctele de plecare. În contextul în care tranziția va necesita investiții publice și private 

de anvergură Consiliul European a salutat anunțul făcut de BEI privind intenția acesteia de a sprijini, în 

perioada 2021-2030, investiții în valoare de o mie de miliarde EUR dedicate acțiunilor climatice și 

durabilității mediului. Totodată s-a evidențiat faptul că următorul CFM va contribui în mod semnificativ la 

acțiunile climatice iar InvestEU va avea  un rol important în mobilizarea investițiilor private în favoarea 

tranziției. 

 S-a exprimat susținerea pentru mecanismul pentru o tranziție echitabilă și pentru  anunțul Comisiei 

Europene privind faptul că propunerile sale viitoare vor avea ca scop facilitarea unor investiții în valoare de 

100 de miliarde EUR prin intermediul mecanismului pentru o tranziție echitabilă. Totodată s-a exprimat 

faptul că finanțarea eforturilor transformatoare trebuie să continue și după 2030.Nu în ultimul rând Consiliul 

European a invitat Comisia să analizeze oportunitatea modificării normelor actuale privind ajutoarele de stat 

și achizițiile publice în vederea îndeplinirii obiectivului de neutralitate climatică. 

  Consiliul UE 

 5 martie 2020  Consiliul Mediu: Comisia Europeană a prezentat comunicarea privind planul de 

investiții din cadrul Pactului ecologic european. Miniștrii au exprimat pozițiile statelor membre cu privire 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1579010614202&date=20200114
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42888/st06567-en20-edited.pdf
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la prioritățile și inițiativele propuse în cadrul Pactului ecologic european. În cadrul unui schimb de opinii au 

fost abordate teme privind obiectivul în materie de climă pentru 2030, Legea privind clima  și Mecanismul 

pentru o tranziție justă instrument-cheie care asigură finanțarea tranziție echitabile, juste către o economie 

neutră din punct de vedere climatic.  

 

5. POZIȚIA ROMÂNIEI: 

 Camera Deputaților a adoptat hotărâri (HCD) cu privire la obiectivul pentru 2050 de realizare a 

neutralității climatice, precum: 

 HCD nr.13/20.03.2019 de adoptare a opiniei referitoare la viziunea europeană strategică pe termen 

lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra 

climei
1
. 

 HCD nr.3/25.02.2020 de adoptare a opiniei referitoare la realizarea uniunii energetice și  a acțiunilor 

climatice pentru o tranziție de succes către o energie curată
2
. 

 În cadrul reuniunii Consiliului afaceri generale din 10 decembrie 2019,  reprezentatul României:   

 a reiterat susținerea pentru punerea în aplicare a angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris și a 

obiectivului de neutralitate climatică la orizontul 2050; 

 a evidențiat importanța asigurării și definirii unor mecanisme și instrumente menite să susțină o 

tranziție echitabilă și justă din punct de vedere economic și social, cu luarea în considerare a circumstanțelor 

naționale ale statelor membre, inclusiv al mixului energetic al acestora.  

 a exprimat susținerea pentru Mecanismul pentru o tranziție justă cu, condiția ca finanțarea acestuia să 

nu afecteze resursele alocate politicii de coeziune.   

 În contribuția Ministerului Afacerilor Externe la Semestrul European -- Conferința 

interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană 

Bruxelles, 18-19 februarie 2020, au fost evidențiate următoarele idei: 

- viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) al UE va trebui să asigure o  finanțare adecvată 

politicilor prevăzute în Tratat care au condus la propagarea creșterii în Europa - precum coeziunea și 

politica agricolă comună și în același timp, să asigure un răspuns corespunzător noilor priorități - precum 

cele din domeniul migrației, schimbărilor climatice, securitate și apărare, dar și angajamentelor legate de 

întărirea rolului Uniunii ca actor global; 

- România este conștientă de necesitatea unei finanțări sporite dedicată noilor provocări, însă aceasta 

nu trebuie să fie realizată în detrimentul politicii de coeziune și al politicii agricole comune. Mai mult, 

implementarea eficientă a noilor priorități nu poate fi concepută în absența unei finanțări adecvate a 

politicilor care contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare, asigurând astfel condiții echitabile 

tuturor statele membre; 

- este necesară  adoptarea rapidă a noului CFM, inclusiv în scopul punerii în aplicare a Planului de 

investiții pentru o Europă durabilă ce va asigura investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor 

Pactului Ecologic European.   

- pentru a pune în practică Pactul Ecologic European este necesară elaborarea unui set de politici 

profund transformatoare care implică costuri uriașe. Pentru România, acest proces de tranziție determină 

costuri importante, ceea ce va presupune stabilirea de mecanisme flexibile de implementare, precum și a 

unui sprijin financiar corespunzător pentru compensarea acestora.  

- tranziția către neutralitatea climatică trebuie să fie justă, echitabilă și echilibrată din punct de vedere 

social, ținându-se cont de circumstanțele naționale diferite în ceea ce privește punctele de plecare; 

- Pentru România, acest proces de tranziție determină costuri importante, ceea ce va presupune 

stabilirea de mecanisme flexibile de implementare, precum și a unui sprijin financiar corespunzător pentru 

compensarea acestora 

- Reducerea utilizării combustibililor fosili în generarea de energie atrage după sine închiderea minelor 

care nu mai sunt viabile din punct de vedere economic și, implicit, necesitatea realizării unor investiții în 

dezvoltarea alternativelor sustenabile pentru comunitățile locale.  

                                                 
1
 Publicată în M.Of. nr. 230/26 mar. 2019 . A se vedea și fisa de informare DUE 

2
 Publicată în M.Of. nr. 156/26 feb. 2020. A se vedea fișa de informare DUE 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=156792&frame=0
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164054&frame=0
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2019/12/10/
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=28793
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/fi_2641.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=29778
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/fi_2836.pdf
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- În România, regiunea Valea Jiului, zonă cu specific monoindustrial, participă la inițiativa Platforma 

pentru regiunile carbonifere în tranziție, beneficiind de asistență tehnică din partea Secretariatului 

Platformei. Autoritățile locale din Valea Jiului3 au semnat la data de 16 iulie 2019, la Bruxelles, 

Memorandumul de Înțelegere între cele șase unități administrative ale Văii Jiului, Parteneriatul Văii Jiului 

pentru Tranziție Justă, având ca obiectiv facilitarea unei tranziții graduale de la o economie bazată pe 

cărbune către un model economic mai sustenabil și diversificat. Colaborarea participativă între cele șase 

unități administrative va permite o abordare teritorială integrată și o mai bună utilizare a resurselor, urmând a 

fi implicate nu numai autoritățile locale, dar și organisme private, parteneri sociali și societatea civilă. 

- Inițiativa Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție, lansată de către COM la data de 11 

decembrie 2017, și-a propus identificarea unor soluții canalizate către ocuparea forței de muncă, 

diversificarea economiilor locale, dezvoltarea sectorului energiei regenerabile, reabilitarea site-urilor miniere 

etc. Pe baza structurii existente, COM va crea noua Platformă pentru tranziție justă al cărui scop va fi de a 

facilita schimbul de experiență și bunele practici între toate sectoarele economice afectate. 

 

6. REACȚII LA PLANUL DE INVESTIȚII DIN CADRUL PACTULUI ECOLOGIC 

EUROPEAN 

 Grupul de reflecție Bruegel a avansat ideea potrivit căreia estimările pentru investițiile suplimentare 

necesare îndeplinirii obiectivelor legate de climatul pentru 2030 sunt incerte și a susținut faptul că planul de 

investiții ar putea reuși să utilizeze maxim o treime din aceste resurse datorită bugetului UE care este limitat. 

Totodată s-a propus îmbunătățirea metodologiei de integrare a acțiunilor climatice în bugetul UE și 

asigurarea unor condiții adecvate pentru bugetele naționale care răspundă nevoilor de investiții rămase. În 

acest sens au fost formulate recomandări privind: reformarea cadrului fiscal al UE, autorizarea investițiilor 

climatice și în condiții de deficit bugetar și adoptarea unor măsuri decisive privind prețul carbonului. 

 Un studiu recent al Centrului de Studii Politice Europene (CEPS) a evidențiat  faptul că suma de 

1000 miliarde EUR mobilizată pentru punerea în aplicarea Planului de investiții este una semnificativă dar 

insuficientă pentru a transforma economia europeană, deoarece reprezintă mai puțin de 1% din produsul 

intern brut (PIB) al UE. Apreciind volumul considerabil al resurselor alocate, grupul reflecție a atras atenția 

și asupra importanței modului și criteriilor de alocare. Totodată au evidențiat riscului de relocare a emisiilor 

ca urmare a sprijinului acordat de către guverne operatorilor  din sistemul EU-s ETS. 

 Agenția Europeană pentru Mediu (EEA) intenționează să evalueze impactul pandemiei COVID-19 

asupra modelelor de producție și consum  în contextul declarației susținute de către directorul executiv  E 

Hans Bruyninckx  care a atras atenția asupra riscurilor ce decurg din absența unor transformări 

fundamentale: o reducere a emisiilor de gaze temporară care în scurt timp  va atrage costuri importante 

pentru societate. Evidențiind importanța Pactului ecologic european și a unei tranziții juste și echitabile, 

acesta a propus mobilizarea investiților pentru atenuarea impactului economic generat de criză, în 

conformitate cu obiectivele de dezvoltarea durabilă pe termen lung ale UE (ODD). 

 

7. Surse consultate: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_24 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649371 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1587986357408&from=RO 

http://cdep.ro/eu/examinare_pck.lista_examinare?an=2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/ 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-

green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-

climate-finance-plan  

Andreea Mihai 

27 aprilie 2020 

                                                 
3
 Este vorba despre localitățile Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani, Vulcan. 

https://ec.europa.eu/romania/news/20171112_lansare_platforma_regiuni_carbonifere_in_tranzitie_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20171112_lansare_platforma_regiuni_carbonifere_in_tranzitie_ro
https://www.bruegel.org/2020/01/a-trillion-reasons-to-scrutinise-the-green-deal-investment-plan/
https://www.ceps.eu/financing-europes-green-deal-beware-of-the-waterbed-effect/
https://www.eea.europa.eu/articles/reflecting-on-climate-neutrality-ambitions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_24
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1587986357408&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1587986357408&from=RO
http://cdep.ro/eu/examinare_pck.lista_examinare?an=2020
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

