Vineri, 16 iulie, Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE pentru păduri pentru 2030,
o inițiativă emblematică din cadrul Pactului verde european, care se bazează pe Strategia UE
privind biodiversitatea pentru 2030.
Strategia contribuie la pachetul de măsuri propuse pentru atingerea reducerii emisiilor de gaze
cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 și a neutralității climatice în UE până în 2050.
Ea contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului UE de a accelera eliminarea
carbonului prin absorbanți naturali, așa cum prevede Legea climei. Prin abordarea în manieră
integrată a aspectelor sociale, economice și de mediu, Strategia pentru păduri este menită să
asigure multifuncționalitatea pădurilor din UE și pune în evidență rolul fundamental jucat de
silvicultori.
Strategia este însoțită de o foaie de parcurs pentru plantarea a trei miliarde de copaci
suplimentari în întreaga Europă până în 2030, cu respectarea deplină a principiilor ecologice copacul potrivit la locul potrivit pentru scopul potrivit.
Detalii în comunicatul de presă.
Comisia Europeană a lansat Women TechEU, o nouă inițiativă a UE care sprijină companiile
deep-tech nou-înființate conduse de femei. Schema face parte din noul program privind
ecosistemele de inovare al programului-cadru Orizont Europa, consolidat de Consiliul
european pentru inovare (CEI).
Schema va oferi sprijin financiar start-up-urilor conduse de femei prin granturi în valoare de
75.000 EUR, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul
programului CEI privind rolul de lider al femeilor. Programul Accelerator al CEI vizează, de
asemenea, start-up-urile conduse de femei, dar noua schemă „Women TechEU” oferă sprijin
în etapa inițială, formatoare a companiilor, cu scopul de a crește numărul de femei care își
înființează propriile companii.
Detalii în comunicatul de presă.
Comisia Europeană salută acordul global fără precedent aprobat recent de miniștrii de finanțe
și de guvernatorii băncilor centrale din cadrul G20, prin intermediul căruia cadrul
internațional privind impozitul pe profit va deveni echitabil și stabil. Acest consens fără
precedent va da startul unei reforme complete a sistemului internațional de impozitare a
societăților care va cuprinde o realocare a drepturilor de impozitare, ceea ce va însemna că
cele mai mari societăți din lume vor trebui să plătească impozite oriunde își desfășoară
activitatea economică. Totodată, o rată globală de impozitare efectivă minimă de cel puțin 15
% va contribui la limitarea planificării fiscale agresive și la eliminarea uniformizării la un
nivel inferior a impozitului pe profit.
Munca depusă sub auspiciile Cadrului incluziv al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) se concentrează pe două aspecte principale:


Adaptarea normelor internaționale referitoare la modul în care este repartizată
impozitarea profiturilor societăților între țări, pentru a reflecta natura schimbătoare a
modelelor de afaceri, inclusiv abilitatea societăților de a desfășura activități comerciale în
lipsa unei prezențe fizice. În temeiul noilor norme, o cotă din profiturile excedentare ale celor
mai mari și mai profitabile întreprinderi multinaționale ar fi redistribuită jurisdicțiilor piețelor
unde sunt situați consumatorii sau utilizatorii. Asigurarea faptului că întreprinderilor
multinaționale li se aplică în fiecare an un nivel efectiv minim de impozitare pe toate
profiturile. Acest nivel va fi stabilit la o rată de cel puțin 15 % și ar urma să se aplice tuturor

grupurilor multinaționale care realizează venituri financiare combinate de peste 750 de
milioane EUR.
Detalii în comunicatul de presă.
Conform previziunilor economice intermediare din vara anului 2021, economia UE și a zonei
euro urmează să crească cu 4,8 % în acest an și cu 4,5 % în 2022. În comparație cu
previziunile din primăvară, rata de creștere pentru 2021 este semnificativ mai mare în UE
(+0,6 puncte procentuale) și în zona euro (+0,5 puncte procentuale), în timp ce pentru 2022
este ușor mai ridicată în ambele zone (+0,1 puncte procentuale). Se estimează că PIB-ul real
va reveni la nivelul de dinainte de criză în ultimul trimestru al anului 2021, atât în UE, cât și
în zona euro. Pentru zona euro, acest lucru se întâmplă cu un trimestru mai devreme decât se
preconizase în previziunile din primăvară.
Detalii în comunicatul de presă.

Domeniul justiţiei: Scrisoare de punere în întârziere
1.

Drepturi procedurale: Comisia îndeamnă România şi alte şapte țări din UE să pună în
aplicare legislația UE privind dreptul de a avea acces la un avocat.
Astăzi, 15 iulie, Comisia Europeană a decis să trimită următoarelor șase state membre ale
UE: România, Austria, Italia, Polonia, Suedia și Țările de Jos o scrisoare de punere în
întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei privind dreptul de a avea acces la un
avocat (Directiva 2013/48/UE).Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz
motivat Slovaciei și un aviz motivat suplimentar Bulgariei. Directiva stabilește norme
minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat în cadrul
procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.
Detalii în comunicatul de presă.

Domeniul locurilor de muncă și al drepturilor sociale: Scrisoare de punere în
întârziere
2.

Detașarea lucrătorilor: Comisia solicită României şi altor 23 de state membre să
respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea
lucrătorilor.
Comisia a decis astăzi, 15 iulie, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere României, Belgiei, Bulgariei, Cehiei,
Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului,
Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei,
Sloveniei, Slovaciei și Finlandei pentru nealinierea mai multor dispoziții naționale la
Directiva privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor
(2014/67/UE). Directiva privind asigurarea respectării aplicării urmărește să consolideze
aplicarea practică a normelor privind detașarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de
combaterea fraudei și a eludării normelor, de accesul la informații și de cooperarea
administrativă dintre statele membre ale UE.
Detalii în comunicatul de presă.

Domeniul impozitării și uniunii vamale: Scrisoare de punere în întârziere

3.

Impozitare: Comisia solicită României să permită accesul anumitor întreprinderi
eligibile la ghișeul unic al Uniunii în domeniul TVA
Comisia a decis astăzi, 15 iulie, să trimită României o scrisoare de punere în întârziere
pentru că nu a permis accesul la ghișeul unic al Uniunii anumitor categorii de întreprinderi
care, în mod normal, sunt eligibile în temeiul Directivei TVA. Ghișeul unic al Uniunii este
portalul electronic pe care vânzătorii online îl vor utiliza pentru a-și simplifica și respecta
obligațiile în materie de TVA aferente vânzărilor lor către consumatori de pe teritoriul UE
începând cu 1 iulie 2021, permițându-le să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur
stat membru și să declare și să plătească TVA datorată în alte state membre.
Detalii în comunicatul de presă.

Domeniul domeniul stabilităţii financiare și uniunea piețelor de capital: Aviz
motivat
4.

Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: Comisia solicită României şi altor 8 state
membre să comunice măsurile naționale de transpunere a normelor UE privind capacitatea de
absorbție a pierderilor și de recapitalizare.
Comisia a decis astăzi, 15 iulie, să adreseze avize motivate României, Belgiei, Cehiei,
Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, și Țărilor de Jos pentru netranspunerea în
legislațiile lor naționale a normelor revizuite ale UE privind redresarea și rezoluția instituțiilor
bancare [Directiva (UE) 2019/879], și anume Directiva privind redresarea și rezoluția
instituțiilor bancare II (BRRD II). Această directivă pune în aplicare standardul privind
capacitatea totală de absorbție a pierderilor (TLAC) pentru băncile de importanță sistemică
globală, adoptat de Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF), și îmbunătățește aplicarea
cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) pentru toate băncile.
Detalii în comunicatul de presă.

