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PROGRAMUL DE LUCRU AL COMISIEI EUROPENE  

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 

2020 - O Uniune mai ambițioasă - COM (2020) 37 

 

La 4 februarie a.c., Comisia Europeană și-a prezentat programul de lucru pentru anul 2020, 

care este articulat în jurul celor șase ambiții emblematice stabilite în Orientările politice ale 

președintelui Ursula von der Leyen și reflectă, de asemenea, principalele priorități ale 

Parlamentului European și ale Agendei strategice a Consiliului European pentru perioada 

2019-2024: 

 Un Pact ecologic european 

 O Europă pregătită pentru era digitală 

 O economie în serviciul cetățenilor 

 O Europă mai puternică pe plan internațional 

 Promovarea modului nostru de viață european 

 Un nou elan pentru democrația europeană 

Documentul prezintă cele mai importante inițiative pe care Comisia intenționează să le 

adopte în primul său an de activitate, inclusiv angajamentele pe care și le asumă pentru 

primele 100 de zile. De asemenea, programul conține o listă completă a propunerilor care 

ar urma să facă obiectul simplificării normative, o listă completă a propunerilor care ar 

urma să fie retrase, precum şi o listă cu propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere 

a Parlamentului şi Consiliului.  

Necesitatea unei Uniuni Europene puternice și unite, care să se bazeze pe toate atuurile 

sale diplomatice, economice și politice, este mai evidentă și mai importantă ca niciodată. 

Acest lucru se reflectă în programul de lucru al acestei Comisii. Toate acțiunile și 

inițiativele planificate vor pune un accent puternic pe acțiunea externă. 

Dacă Europa dorește să răspundă așteptărilor ridicate ale cetățenilor și ambițiilor care au 

fost stabilite, va fi nevoie de resurse pe măsura acestora: 

- Uniunea are nevoie de un nou buget pe termen lung 

- obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite vor fi 

puse în centrul procesului de elaborare a politicilor (Agenda 2030 a 

Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă va servi drept busolă) 

- actuala Comisie se angajează ferm să construiască o relație specială cu Parlamentul 

European și sprijină, în acest context, acordarea unui drept de inițiativă 

Parlamentului.  

- prezentul program de lucru se bazează pe utilizarea indispensabilă și într-o măsură 

tot mai mare a previziunilor strategice, în vederea adoptării unei abordări mai 

pragmatice, pe termen lung. 

Pe parcursul punerii în aplicare a acestui program de lucru, Comisia va pune, de asemenea, 

accentul pe oferirea de explicații cetățenilor privind activitatea Comisiei și pe luarea în 

considerare a opiniilor acestora, inclusiv prin intermediul Conferinței privind viitorul 
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Europei1 la care vor participa împreună cetățenii, instituțiile UE, politicienii de la nivel 

național, regional și local. 

 

 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Pregătirea Conferinţei privind 

viitorul Europei - COM (2020) 27 

 

Uniunea Europeană, cu cei 500 de milioane de cetățeni ai săi, reprezintă un sistem 

democratic unic în lume, în care nu există frontiere. Pentru ca acest sistem să devină și mai 

dinamic și mai interactiv și să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor, trebuie să 

utilizăm metode noi. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen s-a angajat să 

îndeplinească acest obiectiv oferindu-le europenilor mai multe posibilități de a-și spune 

cuvântul cu privire la ceea ce face Uniunea și la modul în care aceasta acționează pentru ei. 

Aceasta este premisa principală care stă la baza ideii unei Conferințe privind viitorul 

Europei.  

Este din ce în ce mai clar că cetățenii își doresc un rol mai activ în procesul de 

elaborare a politicilor, inclusiv la nivelul UE. Această constatare este valabilă atât în ceea ce 

privește Europa, cât și dincolo de frontierele acesteia. Obiectivul general al Conferinței 

privind viitorul Europei este de a încuraja și a facilita implicarea cetățenilor europeni în 

viața democratică și în alt mod decât participarea la alegerile europene. Conferința nu ar 

trebui să înlocuiască democrația reprezentativă, ci să servească drept mijloc de completare 

și consolidare a acesteia. Conferința nu se poate limita la un simplu exercițiu de realizare a 

unui bilanț. Aceasta trebuie să ofere o modalitate prin care cetățenii europeni să poată 

modela politicile UE. Deschizându-le cetățenilor canale de comunicare mai solide și mai 

constante, oferind numeroase platforme astfel încât toți europenii să își poată exprima 

punctele de vedere, ne putem asigura că Europa obține cu adevărat rezultatele scontate de 

europeni. Conferința îi oferă UE ocazia de a prezenta modul în care poate evolua în 

continuare în viitor pe baza unui dialog constructiv cu cetățenii săi, exercițiu care poate 

inspira și alte părți ale lumii.  

Prezenta comunicare reprezintă contribuția Comisiei Europene la discuțiile purtate 

cu Parlamentul European şi Consiliu cu scopul de a stabili rapid împreună sfera de acțiune, 

structura și obiectivele conferinței, în cadrul unei declarații comune. Aceasta ar trebui să 

fie apoi deschisă și altor semnatari, cum ar fi instituții, organizații și părți interesate. 

Comisia are convingerea că un parteneriat mai puternic între factorii de decizie europeni și 

cetățenii Europei le va permite acestora să își facă mai bine auzită vocea și va orienta 

procesul de elaborare a politicilor europene în viitor. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Conferinţa ar urma să înceapă în 2020 și va fi organizată timp de doi ani 
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RECOMANDARE DE DECIZIE A CONSILIULUI 

Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor 
pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 
COM(2020) 35 final 
 

Prin această recomandare Comisia Europeană invită Consiliul Uniunii Europene să 

autorizeze deschiderea negocierilor pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord, să desemneze Comisia ca negociator al Uniunii, să adreseze 

directive către negociator și să desemneze un comitet special în consultare cu care să se 

desfășoare negocierile. 

Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a 

energiei Atomice (Euratom) a avut loc la 1 februarie 2020, iar condițiile de retragere sunt 

stabilite prin Acordul de retragere care prevede o perioadă de tranziție până la 31 

decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire. 

Acordul de retragere a fost însoțit de  o Declarație politică care stabilește cadrul relațiilor 

viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit și prevede parametrii „unui parteneriat 

ambițios, amplu, cuprinzător și flexibil care cuprinde cooperarea comercială și economică 

având în centrul său un acord de liber schimb cuprinzător și echilibrat, asigurarea 

respectării legii și justiția penală, politica externă, securitatea și apărarea, precum și 

domenii mai largi de cooperare. 

Noul parteneriat cuprinde un pachet unic cu trei componente principale: măsuri 

generale (inclusiv dispoziții privind valorile și principiile de bază și guvernanța), măsuri 

economice (inclusiv dispoziții privind schimburile comerciale și garanții în vederea 

asigurării unor condiții de concurență echitabile) și măsuri de securitate (inclusiv 

dispoziții privind asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală, 

precum și privind politica externă, securitatea și apărarea).  

Comisia este pregătită să realizeze cât mai multe din obiectivele propuse în perioada de 

tranziție și să continue negocierile cu privire la orice alte chestiuni rămase după încheierea 

perioadei de tranziție. 

Conform declarațiilor din cadrul Consiliului european din 25 noiembrie 2018, 

Gibraltarul nu va fi inclus în domeniul de aplicare teritorial al acordurilor care urmează să 

fie încheiate între Uniune și Regatul Unit, ceea ce ar duce la posibilitatea încheierii de 

acorduri separate între Uniune și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul și care va 

necesita un acord prealabil al Regatului Spaniei.  

Negocierile se vor desfășura de către Comisie în conformitate cu directivele de 

negociere prevăzute în anexa la decizie, în consultare cu un comitet special desemnat de 

Consiliu și în cooperare cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate, precum și în acord cu acesta în ceea ce privește chestiunile legate de politica 

externă și de securitate comună. De asemenea, Comisia va informa în timp util și în detaliu 

Parlamentul European cu privire la evoluția acestora.   

Temeiul juridic al recomandării de Decizie ar trebui să fie articolul 218 alineatele (3) și (4) 

din TFUE și articolul 101 din Tratatul CEEA. Temeiul juridic material pentru semnarea și 

încheierea noului parteneriat nu poate fi stabilit decât după încheierea negocierilor. 
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REZOLUŢII ALE PARLAMENTULUI UE 

 

Rezoluţia Parlamentului European din 30 ianuarie 2020 referitoare la un încărcător 

comun pentru echipamentele radio mobile (2019) 2983 

 
Context 

 

– deputaţii în Parlamentul European au solicitat, de mai mult de 10 ani, introducerea unui 

încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, inclusiv telefoane mobile, tablete, 

dispozitive de citit cărţi în format digital, aparate de fotografiat sau camere video 

inteligente, echipamente electronice de purtat şi alte dispozitive electronice de dimensiuni 

mici sau medii; 

– acordurile voluntare între actorii din industrie, deşi au scăzut semnificativ numărul 

tipului de încărcătoare disponibile pe piaţă, nu au fost suficiente pentru a determina 

adoptarea unei soluţii comune de încărcare; 

– la nivel mondial sunt generate aproximativ 50 de milioane de tone de deşeuri electronice, 

cu o medie de peste 6 kg pe persoană; în 2016, în Europa au rezultat în total 12,3 milioane 

de tone de deşeuri electronice, ceea ce corespunde unei medii de 16,6 kg pe cap de 

locuitor; 

– excedentul actual de încărcătoare generează astfel costuri excesive şi incomodităţi 

pentru consumatori, precum şi o amprentă de mediu inutilă. 

 

Recomandări ale Parlamentului European către Comisie: 

– prezentarea şi publicarea, fără întârziere, a rezultatelor evaluării impactului privind 

introducerea unui încărcător comun pentru telefoanele mobile şi alte dispozitive 

compatibile, cu scopul propunerii unor dispoziţii cu caracter obligatoriu; 

– introducerea, fără întârziere, a încărcătorului comun, prin adoptarea actului delegat de 

completare a Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio, care să definească un 

standard pentru un încărcător comun pentru telefoanele mobile şi alte echipamente radio 

de dimensiuni mici şi medii, până în iulie 2020 sau, după caz, să adopte o măsură 

legislativă până cel târziu în iulie 2020; 

– asigurarea faptului că temeiul legislativ pentru un încărcător comun va fi analizat în mod 

regulat, pentru a ţine seama de progresele tehnice, fără însă a împiedica inovarea; 

– adoptarea unor măsuri menite să asigure interoperabilitatea diferitelor încărcătoare fără 

fir cu diferitele echipamente radio mobile; 

– elaborarea unor iniţiative legislative, cu scopul creşterii volumului cablurilor şi 

încărcătoarelor colectate şi reciclate în statele membre; 

– degrevarea consumatorilor de obligaţia achiziţionării de încărcătoare noi, cu fiecare 

dispozitiv nou şi aplicarea unor strategii de decuplare, ce ar obţine beneficii ecologice mai 

mari. 
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ŞTIRI - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE 

ÎN ROMÂNIA 

 

1. Comisia Europeană lansează o consultare publică la nivelul UE cu privire la 

Planul european de luptă împotriva cancerului 

De Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, Comisia Europeană a lansat o 

consultare publică la nivelul UE, cu privire la Planul european de luptă împotriva 

cancerului, ce va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie şi va analiza 

acţiunile viitoare. 

În fiecare an, în Uniunea Europeană 3,5 milioane de persoane sunt diagnosticate cu 

cancer. Aceasta este o problemă de sănătate gravă, ce va afecta în mod direct 40% dintre 

cetăţenii UE, cu un impact important asupra economiilor şi sistemelor de sănătate 

europene. Cu toate acestea, având în vedere că până la 40% din cazurile de cancer sunt 

atribuite unor cauze ce pot fi prevenite, sfera de acţiune şi potenţialul de reducere a 

numărului de cazuri din UE sunt imense. Astfel cum a anunţat preşedinta Ursula von der 

Leyen, în orientările sale politice şi după cum a fost indicat în scrisoarea de misiune a 

comisarului pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, Comisia va prezenta 

un plan european, cu scopul reducerii suferinţei provocate de cancer şi va sprijini statele 

membre în îmbunătăţirea gestionării şi îngrijirii necesare în cazul acestei boli. 

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a declarat: „Cu toţii avem un 

prieten, un coleg sau o rudă care s-a confruntat cu această problemă. Cu toţii am trăit 

aceeaşi senzaţie de tristeţe şi de neajutorare. Însă există ceva ce putem face, individual şi 

împreună, la nivelul statelor membre şi la nivelul Uniunii Europene. Desigur, nu pornim de la 

zero, dar putem face mult mai mult decât ce facem în momentul de faţă. Astăzi, cu ocazia 

Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, ne angajăm pe o cale comună, ce va conduce la 

Planul de acţiune european de luptă împotriva cancerului. Împreună putem schimba 

lucrurile: prin prevenire şi cercetare, printr-o nouă strategie în materie de date şi prin 

egalitatea de tratament în întreaga Europă.” 

Margaritis Schinas, vicepreşedintele pentru Promovarea modului nostru de viaţă 

european, a declarat: „Într-un fel sau altul, cancerul ne priveşte pe toţi. Promovarea modului 

nostru de viaţă european se referă, de asemenea, şi la valori, demnitate şi sinergii; acesta este 

modul în care ar trebui concepută orice politică în domeniul cancerului. Planul european de 

luptă împotriva cancerului reprezintă un nou efort major de a face ca acest lucru să devină 

realitate, prin deschiderea unei noi ere în prevenirea şi îngrijirea cancerului. Haideţi să 

concepem împreună un plan de luptă împotriva cancerului orientat către pacient, care să 

aducă speranţe şi oportunităţi de viaţă tuturor pacienţilor, familiilor acestora şi prietenilor 

lor din Europa. Putem câştiga această luptă!” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a declarat: 

„Cancerul este un domeniu în care cetăţenii UE se aşteaptă să luăm măsuri decisive. O Europă 

care ţinteşte tot mai sus este o Europă care îi ascultă pe cetăţenii săi, căreia îi pasă de 

bunăstarea acestora. Iată ce înseamnă planul european de luptă împotriva cancerului: o 

diferenţă pentru cetăţenii, pacienţii şi sistemele de sănătate din Europa. Succesul Planului va 

depinde de implicarea deplină a cetăţenilor, a pacienţilor care suferă de cancer, a părţilor 
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interesate şi a actorilor de la nivel european, naţional şi local. Invit pe toată lumea să 

participe şi să facă acest plan cât mai ambiţios şi mai eficient posibil. Împreună putem 

schimba lucrurile.” 

Planul european de luptă împotriva cancerului, care va fi prezentat până la sfârşitul 

acestui an, va propune acţiuni pentru fiecare etapă esenţială a bolii: 

 

Măsuri de prevenire: Prevenirea este cel mai simplu şi mai eficient mod de a reduce 

incidenţa cancerului în UE. Măsurile în materie de prevenire ar putea include un acces mai 

bun la o alimentaţie sănătoasă şi la acoperire vaccinală; măsuri de reducere a factorilor de 

risc de mediu, cum ar fi poluarea şi expunerea la substanţe chimice; cercetarea şi 

sensibilizarea. 

 

Depistarea şi diagnosticarea precoce: Măsurile de îmbunătăţire a şanselor de a obţine 

rezultate prin diagnosticarea precoce ar putea include creşterea gradului de acoperire a 

populaţiei ţintă, pentru depistarea cancerului; utilizarea intensivă a soluţiilor digitale şi 

asistenţă tehnică pentru statele membre. 

 

Tratament şi îngrijire: Măsurile de îmbunătăţire a rezultatelor îngrijirii şi tratamentului 

cancerului ar putea include îmbunătăţirea accesului la tratamente de înaltă calitate şi 

adoptarea de noi terapii; măsuri de asigurare a disponibilităţii şi accesibilităţii din punct de 

vedere financiar a medicamentelor esenţiale; inovare şi cercetare. 

 

Calitatea vieţii: Măsurile de asigurare a celei mai bune calităţi posibile a vieţii pentru 

pacienţii care suferă de cancer, pentru supravieţuitori şi pentru îngrijitori ar putea include 

măsuri de îmbunătăţire a reintegrării profesionale; prevenirea discriminării; acordarea de 

îngrijiri paliative şi transferurile de bune practici. 

 

Etapele următoare: 

Scopul consultării publice este de a le permite cetăţenilor europeni şi părţilor 

interesate să contribuie şi să îşi exprime opinia cu privire la cele mai bune modalităţi de 

abordare a acestei probleme în UE. Rezultatele consultării vor contribui la conturarea 

planului european de luptă împotriva cancerului şi la identificarea domeniilor şi a sferei de 

aplicare a acţiunilor viitoare. Consultarea va fi deschisă timp de 12 săptămâni. În plus faţă 

de consultarea publică, Comisia lansează astăzi o consultare cu privire la foaia de parcurs 

pentru plan, ce se va derula timp de patru săptămâni. 

Până în iulie, se vor discuta cu statele membre anumite elemente ale planului şi se 

vor organiza consultări specifice cu părţile interesate. Planul european de luptă împotriva 

cancerului va fi prezentat înainte de sfârşitul acestui an.  

 

2. Coronavirus (2019-nCoV): UE sprijină repatrierea a peste 440 de cetăţeni şi 

acordă ajutor Chinei 

Comisia Europeană acţionează pe toate fronturile pentru susţinerea eforturilor de 

combatere a coronavirusului, sprijinind statele membre să îşi repatrieze cetăţenii şi 

furnizând servicii de urgenţă autorităţilor chineze. 
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Costurile aferente primelor repatrieri, de care au beneficiat 447 de cetăţeni 

europeni care au decolat weekendul trecut din Wuhan către Franţa şi Germania, au fost 

cofinanţate prin mecanismul de protecţie civilă al UE. În plus, UE a contribuit la livrarea a 

12 tone de echipament individual de protecţie către China, ca prim ajutor de urgenţă. De 

asemenea, UE a furnizat 10 mil EUR, pentru cercetare în domeniul vaccinurilor.  

Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor, a declarat: „Aş dori să 

mulţumesc Franţei şi Germaniei, pentru că au sprijinit întoarcerea în siguranţă a sute de 

cetăţeni ai statelor membre UE. Este o reuşită în ceea ce priveşte depunerea de eforturi 

comune la nivel european în domeniul protecţiei civile. De asemenea, lucrăm 24/7 pentru 

sprijinirea autorităţilor chineze să furnizeze echipamente de protecţie. Primele livrări au 

ajuns deja în acest sfârşit de săptămână în China, iar un ajutor suplimentar din partea UE 

este pe drum.” 

 

3. Măsuri luate de Comisie pentru atenuarea riscurilor de securitate 5G 

Comisia aprobă astăzi setul comun de instrumente cuprinzând măsuri de atenuare 

convenite de statele membre, pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de 

introducerea tehnologiei 5G, a cincea generaţie de reţele mobile. Acest lucru vine în urma 

solicitării Consiliului de a se elabora o abordare concertată, cu privire la securitatea 

reţelelor 5G şi a adoptării de către Comisie, în martie 2019, a unei Recomandări în urma 

solicitării respective. 

În acest răstimp, statele membre au identificat riscurile şi vulnerabilităţile la nivel 

naţional şi au publicat o evaluare comună a riscurilor la nivelul UE. Prin intermediul setului 

de instrumente, statele membre se angajează să avanseze împreună pe baza unei evaluări 

obiective a riscurilor identificate şi a unor măsuri proporţionale de atenuare. Odată cu 

Comunicarea adoptată astăzi, Comisia lansează acţiuni relevante în sfera sa de competenţă 

şi face apel ca măsurile-cheie să fie puse în aplicare până la 30 aprilie 2020. 

Margrethe Vestager, vicepreşedinta executivă pentru „O Europă pregătită pentru 

era digitală”, a declarat: „Putem realiza lucruri extraordinare cu ajutorul tehnologiei 5G. 

Tehnologia face posibile medicina personalizată, agricultura de precizie şi reţelele energetice 

ce pot integra toate tipurile de energie din surse regenerabile. Toate acestea vor aduce o 

schimbare pozitivă, doar dacă putem garanta securitatea reţelelor noastre. Numai în aceste 

condiţii schimbările digitale vor aduce beneficii tuturor cetăţenilor.” 

Margaritis Schinas, vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă 

european, a declarat: „O veritabilă uniune a securităţii este aceea care protejează cetăţenii, 

întreprinderile şi infrastructurile critice ale Europei. Tehnologia 5G va fi o tehnologie profund 

inovatoare, dar nu se poate realiza cu preţul securităţii pieţei noastre interne. Setul de 

instrumente este un pas important în cadrul a ceea ce trebuie să fie un efort continuu colectiv 

al UE de a asigura o mai bună protecţie a infrastructurilor noastre critice.” 

Garantarea introducerii în siguranţă a tehnologiei 5G este în mare măsură 

responsabilitatea actorilor de pe piaţă, securitatea naţională este responsabilitatea statelor 

membre, iar, în ansamblu, securitatea reţelelor 5G este o chestiune de importanţă 

strategică pentru întreaga piaţă unică şi pentru suveranitatea tehnologică a UE. Este 

indispensabil ca punerea în aplicare a setului de instrumente să se facă într-o strânsă 

coordonare, astfel încât întreprinderile şi cetăţenii UE să poată beneficia pe deplin de noua 

tehnologie, în condiţii de siguranţă. 
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Tehnologia 5G va juca un rol esenţial în dezvoltarea pe viitor a economiei şi a 

societăţii digitale în Europa şi va fi atât un catalizator major pentru viitoarele servicii 

digitale în domeniile principale ale vieţii cetăţenilor, cât şi o bază importantă pentru 

transformarea digitală şi tranziţia către o economie verde. Având în vedere că se estimează 

că tehnologia 5G urmează să genereze la nivel mondial venituri de 225 mld EUR în 2025 şi 

că reprezintă un atu esenţial pentru competitivitatea Europei pe piaţa mondială, 

securitatea cibernetică a acestei tehnologii este crucială pentru asigurarea autonomiei 

strategice a Uniunii. Este vorba de miliarde de obiecte şi de sisteme conectate, inclusiv în 

sectoare critice, cum ar fi energia, transporturile, serviciile bancare şi sănătatea, precum şi 

de sistemele de control industrial care transmit informaţii sensibile şi sprijină sistemele de 

siguranţă. 

În acelaşi timp, datorită unei arhitecturi mai puţin centralizate, unei puteri de calcul 

inteligente de vârf, nevoii de mai multe antene şi dependenţei sporite de programele 

informatice, reţelele 5G oferă mai multe puncte de acces potenţiale pentru atacatori. 

Ameninţările la adresa securităţii cibernetice sunt în creştere şi devin din ce în ce mai 

sofisticate. Având în vedere că numeroase servicii critice vor depinde de tehnologia 5G, 

asigurarea securităţii reţelelor este de cea mai mare importanţă strategică pentru întreaga 

UE. 

Un nou sondaj Eurobarometru, publicat recent, arată că gradul de informare cu 

privire la criminalitatea cibernetică este în creştere, 52% din respondenţi declarând că 

sunt destul de bine informaţi cu privire la criminalitatea cibernetică, cifră aflată în creştere 

faţă de 46% în 2017. 

 

Concluzii privind setul de instrumente ale UE: 

Statele membre, acţionând în cadrul Grupului de cooperare privind securitatea 

reţelelor (NIS), au adoptat setul de instrumente ce abordează toate riscurile identificate în 

evaluarea coordonată la nivelul UE, inclusiv riscurile legate de factori ce nu sunt de natură 

tehnică, cum ar fi riscul de imixtiune din partea unor actori statali din afara Europei sau a 

unor actori care acţionează cu sprijinul statului prin intermediul lanţului de aprovizionare 

al tehnologiei 5G. Pe baza raportului de evaluare a riscurilor întocmit la nivelul UE în luna 

octombrie a anului trecut, setul de instrumente include atât măsuri tehnice şi strategice, 

cât şi acţiuni corespunzătoare pentru a consolida eficacitatea acestora, calibrate pe baza 

unor factori obiectivi. 

În concluziile privind setul de instrumente, statele membre au convenit să 

consolideze cerinţele de securitate, să evalueze profilurile de risc ale furnizorilor, să aplice 

restricţii pertinente pentru furnizorii consideraţi a prezenta un risc ridicat, inclusiv să 

aplice excluderile necesare în ceea ce priveşte activele considerate a fi critice şi sensibile 

(cum ar fi funcţiile centrale de reţea) şi să pună în practică strategii care să asigure 

diversificarea vânzătorilor. 

În vreme ce deciziile privind măsurile de securitate specifice rămân 

responsabilitatea statelor membre, efortul colectiv cu privire la setul de instrumente 

demonstrează voinţa fermă de a formula un răspuns comun la provocările în materie de 

securitate pe care le ridică reţelele 5G. Acest lucru este esenţial pentru o abordare 

europeană de succes şi credibilă a securităţii 5G la nivelul UE şi pentru a asigura 

continuitatea deschiderii pieţei interne, cu condiţia respectării cerinţelor UE în materie de 

securitate bazate pe riscuri. 
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Comisia va sprijini adoptarea în UE a unei abordări privind securitatea cibernetică a 

tehnologiei 5G şi va acţiona, aşa cum i-au solicitat statele membre, acolo unde este necesar, 

cu toate instrumentele de care dispune pentru a asigura securitatea infrastructurii 5G şi a 

lanţului de aprovizionare: 

- norme în materie de telecomunicaţii şi de securitate; 

- coordonarea privind standardizarea, precum şi certificarea la nivelul UE; 

- examinarea cadrului pentru investiţiile străine directe în scopul protejării lanţului de 

aprovizionare al tehnologiei 5G europene; 

- instrumente de protecţie comercială; 

- norme în materie de concurenţă; 

- achiziţii publice, asigurându-se că se acordă atenţia cuvenită aspectelor de securitate; 

- programele de finanţare ale UE, asigurându-se că beneficiarii respectă cerinţele relevante 

în materie de securitate. 

 

Etapele următoare: 

Comisia invită statele membre să întreprindă demersuri pentru punerea în aplicare, 

până la 30 aprilie 2020, a setului de măsuri recomandate în cadrul concluziilor privind 

setul de instrumente şi să elaboreze, până la 30 iunie 2020, un raport comun privind 

punerea în aplicare a acestora în fiecare stat membru. Împreună cu Agenţia UE pentru 

Securitate Cibernetică, Comisia va continua să acorde sprijin deplin statelor membre, 

inclusiv prin lansarea unor acţiuni relevante în domeniile care ţin de competenţa sa. 

Grupul de cooperare NIS va continua să sprijine punerea în aplicare a setului de 

instrumente. 

 

4. Viitorul parteneriat dintre UE şi Regatul Unit: Comisia Europeană face primul 

pas în vederea începerii negocierilor cu Regatul Unit 

Comisia Europeană a adresat Consiliului o recomandare de deschidere a 

negocierilor privind un nou parteneriat cu Regatul Unit, ce se bazează pe orientările şi 

concluziile deja existente ale Consiliului European, precum şi pe declaraţia politică din 

octombrie 2019 ce vizează UE şi Regatul Unit. Acesta include o propunere cuprinzătoare de 

directive de negociere, ce defineşte domeniul de aplicare şi condiţiile viitorului parteneriat 

pe care Uniunea Europeană îl are în vedere cu Regatul Unit. Aceste directive acoperă toate 

domeniile de interes pentru negocieri, inclusiv cooperarea comercială şi economică, 

aplicarea legii şi cooperarea judiciară în materie penală, politica externă, securitatea şi 

apărarea, participarea la programele Uniunii şi alte domenii tematice de cooperare. Un 

capitol dedicat guvernanţei oferă o prezentare generală a unui cadru cuprinzător de 

guvernanţă care să acopere toate zonele de cooperare în domeniul economic şi al 

securităţii. 

În calitate de negociator din partea UE, Comisia intenţionează să continue lucrările 

în strânsă coordonare cu Consiliul şi grupurile sale de pregătire, precum şi cu Parlamentul 

European, aşa cum s-a întâmplat în timpul negocierilor privind Acordul de retragere. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Este timpul să 

începem lucrul. Timpul este scurt. Vom negocia în mod echitabil şi transparent, dar vom 

apăra interesele UE şi interesele cetăţenilor noştri, până la sfârşit.” 
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Michel Barnier, negociatorul-şef al Comisiei Europene, a declarat: „Vom negocia cu 

bună credinţă. Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European şi 

cu Consiliul. Sarcina noastră va fi să ne apărăm şi să promovăm interesele cetăţenilor şi ale 

Uniunii noastre, încercând, în acelaşi timp, să găsim soluţii care să respecte alegerile 

Regatului Unit.” 

 

5. Comisia aprobă o schemă de sprijin public prin care România va acorda 53 mil 

EUR, pentru staţii de reîncărcare a vehiculelor cu emisii scăzute 

Comisia Europeană a concluzionat că măsura planificată de România, pentru 

susţinerea creării unei reţele de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice respectă 

normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 şi 

a altor emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurenţa pe piaţa unică. 

Vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „România va contribui la combaterea schimbărilor climatice, în 

conformitate cu obiectivele stabilite de Pactul ecologic european. Această schemă va reduce 

emisiile nocive generate de autovehicule şi va îmbunătăţi sănătatea cetăţenilor, fără a 

distorsiona în mod nejustificat concurenţa.” 

Se preconizează că schema, ce va avea un buget de 53 mil EUR şi va acoperi 

perioada 2020-2025, va stimula investiţiile în staţii de reîncărcare a vehiculelor hibride şi a 

vehiculelor electrice cu baterie din România. Aceasta va acoperi zonele urbane, suburbane 

şi rurale şi îşi propune să dezvolte o reţea de staţii de reîncărcare pe întreg teritoriul ţării. 

Ea este deschisă tuturor operatorilor economici care îndeplinesc anumite criterii, de 

exemplu în ceea ce priveşte echiparea cu prize. Beneficiarii vor fi selectaţi printr-o 

procedură deschisă şi transparentă de ofertare, iar sprijinul va fi acordat sub formă de 

granturi. 

Comisia a evaluat măsura de ajutor, în temeiul normelor privind ajutoarele de stat, 

în special articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, ce permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi 

economice de interes comun, în anumite condiţii. 

Comisia consideră că măsura va favoriza creşterea considerabilă a ponderii 

vehiculelor cu emisii scăzute, aducând o contribuţie majoră la reducerea emisiilor de CO2 

şi de poluanţi, în conformitate cu obiectivele UE în materie de climă şi mediu, precum şi cu 

ţintele stabilite de Pactul ecologic european. De asemenea, Comisia a constatat că ajutorul 

va fi acordat prin intermediul unei proceduri concurenţiale de ofertare şi că se vor institui 

garanţiile necesare pentru ca ajutorul să fie limitat la minimul necesar. 

Versiunea neconfidenţială a deciziei va fi publicată cu numărul SA.49276 în 

Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenţei, de îndată ce 

vor fi soluţionate eventualele probleme legate de confidenţialitate. Buletinul electronic 

săptămânal privind ajutoarele de stat include lista celor mai recente decizii privind 

ajutoarele de stat publicate pe internet şi în Jurnalul Oficial. 
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6. Comisia interzice Lituaniei şi României să acorde autorizaţii de urgenţă 

nejustificate pentru substanţe dăunătoare albinelor 

Comisia Europeană a adoptat două decizii care interzic României şi Lituaniei să 

acorde autorizaţii de urgenţă nejustificate pentru trei neonicotinoide (imidacloprid, 

clotianidin şi tiametoxam). Întrucât s-a dovedit că aceste substanţe le sunt dăunătoare 

albinelor, utilizarea lor a fost deja limitată la nivelul UE. 

România şi Lituania au acordat în mod repetat autorizaţii de urgenţă, ce permit 

utilizarea acestor substanţe, cu scopul controlării anumitor dăunători care afectează unele 

culturi,  autorizaţii pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) le 

consideră nejustificate. 

Comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, a declarat: 

„Este prima dată când Comisia adoptă asemenea decizii. Acordarea autorizaţiilor de urgenţă 

pentru pesticide este posibilă numai dacă sunt îndeplinite condiţii stricte. Pactul ecologic 

european subliniază că sustenabilitatea lanţului alimentar este o prioritate pentru UE şi nu 

putem accepta ca statele membre să utilizeze în continuare pesticide ce dăunează mediului şi 

biodiversităţii, atât timp cât există alternative.” 

 

7. Comisia sprijină eforturile României de reformare a educaţiei naţionale 

Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OCDE) au contribuit, prin Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), la 

punerea în aplicare a iniţiativei „România educată”, condusă de Administraţia prezidenţială 

a României. 

Observaţiile cu privire la politicile tematice elaborate au drept scop să propună 

modalităţi de reformă care să îmbunătăţească calitatea şi caracterul incluziv al educaţiei în 

ţară şi, anume, prin modernizarea profesiei de profesor şi a cadrelor de conducere ale 

instituţiilor de învăţământ şcolar, precum şi prin creşterea egalităţii şi a accesului la 

educaţia preşcolară. 

În prezent, în România, există două proiecte privind abandonul şcolar, sprijinite de 

Programul de sprijin pentru reforme structurale. Unul dintre acestea, aflat în desfăşurare, 

este în curs de elaborare a unui mecanism de alertare timpurie şi a unei metodologii 

asociate de punere în aplicare la nivel de şcoală. Celălalt, în curs de pregătire cu 

probabilitatea de a fi lansat în luna mai sau la începutul lunii iunie, se referă la un sprijin 

practic pentru punerea în aplicare a unui mecanism de alertare timpurie, în special în ceea 

ce priveşte măsurile de prevenire şi de compensare. O componentă a noului proiect este 

pilotarea mecanismului de alertă timpurie în zece judeţe 

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Suntem mulţumiţi 

de faptul că sprijinul oferit poate ajuta România să facă faţă provocărilor majore ale 

sistemului lor educaţional. O educaţie de înaltă calitate şi favorabilă incluziunii este esenţială 

pentru asigurarea competenţelor adecvate şi a oportunităţilor de angajare şi pentru crearea 

unei societăţi incluzive, care lucrează pentru oameni”. 

Comisia va continua să sprijine România în abordarea principalelor provocări ale 

ţării în materie de educaţie, în special în ceea ce priveşte prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar. PSRS oferă expertiză tuturor ţărilor din UE în vederea punerii în 

aplicare a reformelor de stimulare a creşterii economice. Un astfel de sprijin se bazează pe 
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cereri şi este adaptat pentru statul membru beneficiar. Din 2017, programul a oferit sprijin 

unui număr de peste 550 de proiecte în 26 state membre. 

 

8. Scrisori de punere în întârziere şi avize motivate trimise României de către 

Comisia Europeană 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia 

Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit 

obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, ce vizează diverse sectoare şi 

domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei 

UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. 

 

I. Mediu:  

 

1.1. Comisia îndeamnă România să pună capăt exploatării forestiere ilegale 

 

Comisia îndeamnă România să pună în aplicare, în mod 

corespunzător ,Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice întreprinderilor din 

sectorul lemnului să producă şi să introducă pe piaţa UE produse obţinute din buşteni 

recoltaţi în mod ilegal. 

În cazul României, autorităţile naţionale nu au fost în măsură să verifice efectiv 

operatorii şi să aplice sancţiuni corespunzătoare. Inconsecvenţele din legislaţia naţională 

nu permit autorităţilor române să verifice cantităţi mari de lemn recoltat ilegal. În plus, 

Comisia a constatat că autorităţile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea 

exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după 

cum se prevede în Directiva Habitate şi în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. 

De asemenea, există deficienţe în ceea ce priveşte accesul publicului la informaţiile privind 

mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Comisia a constatat, de asemenea, că unele 

habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce 

reprezintă o încălcare a Directivei Habitate şi a Directivei privind păsările. Prin urmare, 

Comisia a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i 

un termen de o lună, pentru a lua măsurile necesare, în vederea remedierii deficienţelor 

identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităţilor române 

un aviz motivat. 

 

1.2. Comisia solicită României, Greciei şi Maltei să adopte programe 

naţionale de control al poluării atmosferice 

 

Comisia îndeamnă România, Grecia şi Malta să-şi adopte primele programe 

naţionale de control al poluării atmosferice şi să le comunice Comisiei, în conformitate cu 

Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi 

atmosferici, în temeiul căreia, statele membre sunt obligate să elaboreze, să adopte şi să 

pună în aplicare programele lor respective, pentru a-şi limita emisiile anuale. 

Directiva urmăreşte atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze 

efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Statele 

membre ar fi trebuit să transmită Comisiei primele lor programe naţionale de control al 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0995-20200101
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poluării atmosferice până la 1 aprilie 2019. Până în prezent, Grecia, Malta şi România nu şi-

au îndeplinit obligaţiile, în pofida atenţionărilor anterioare. Prin urmare, Comisia a decis să 

emită o scrisoare de punere în întârziere, acordând acestor ţări două luni pentru a 

răspunde şi pentru a-şi adopta şi comunica planurile până la acest termen limită. În caz 

contrar, Comisia poate decide să trimită autorităţilor române, elene şi malteze un aviz 

motivat. 

 

1.3. Comisia solicită României şi Suediei să respecte normele UE privind 

reciclarea navelor 

 

Comisia solicită României şi Suediei să îşi respecte obligaţia de a pune în aplicare 

integral legislaţia europeană privind reciclarea navelor (Regulamentul (UE) nr. 

1257/2013), ce are ca principal obiectiv garantarea faptului că aflate sub pavilionul unui 

stat membru al UE sunt reciclate într-un mod sigur şi durabil. Este esenţial ca statele 

membre să desemneze autorităţile, administraţiile şi persoanele de contact competente, 

precum şi să instituie dispoziţii de drept intern referitoare la asigurarea respectării acestor 

norme ale UE şi la sancţiunile aplicabile. Toate aceste obligaţii trebuiau îndeplinite până la 

31 decembrie 2018. În iunie 2019, Comisia a trimis ambelor state membre o scrisoare de 

punere în întârziere, deoarece acestea nu îşi îndepliniseră obligaţiile. Întrucât 

conformitatea nu a fost încă asigurată, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. România 

şi Suedia au acum la dispoziţie două luni pentru a remedia situaţia prin desemnarea 

autorităţilor şi stabilirea sancţiunilor. În cazul în care România şi Suedia nu iau măsuri în 

următoarele două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în 

legătură cu acest caz. 

 

1.4. Comisia solicită României să notifice măsurile naţionale privind 

sancţiunile pentru încălcarea Regulamentului privind gazele fluorurate cu 

efect de seră 

 

Comisia Europeană a decis să trimită României un aviz motivat, din cauza faptului 

că ţara noastră nu a adoptat măsuri privind sancţiunile pentru încălcarea Regulamentului 

(UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră. Cunoscute şi sub denumirea 

de „gaze fluorurate”, gazele cu efect de seră sunt o familie de gaze generate de activităţile 

umane, utilizate în numeroase aplicaţii industriale. Regulamentul urmăreşte să contribuie 

la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea cu două treimi a emisiilor de gaze 

fluorurate din UE până în 2030. Gazele fluorurate au un efect puternic de încălzire globală 

(de până la 23 000 de ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon, CO2).  

Legislaţia UE stabileşte norme stricte privind utilizarea gazelor fluorurate şi 

condiţiile legate de introducerea pe piaţă a produselor ce conţin aceste gaze. În temeiul 

normelor adoptate de statele membre, ar fi trebuit să fie introduse sancţiuni până la 1 

ianuarie 2017 şi să fie luate toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii lor în 

aplicare. Sancţiunile trebuie să fie efective, proporţionale şi cu efect de descurajare. 

Introducerea în legislaţia naţională a unor sancţiuni adecvate reprezintă un element 

esenţial pentru asigurarea conformităţii cu regulamentul şi, prin urmare, pentru limitarea 

schimbărilor climatice. Existenţa sancţiunilor este deosebit de importantă în vederea 

prevenirii comerţului ilegal cu hidrofluorocarburi. De asemenea, statele membre au 
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convenit să notifice Comisiei măsurile naţionale privind sancţiunile, până la 1 ianuarie 

2017. Până în prezent, Comisia nu a primit nicio notificare din partea României referitoare 

la măsurile naţionale privind sancţiunile. Prin urmare, Comisia a trecut la a doua etapă a 

procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, trimiţând României, în urma scrisorii 

de punere în întârziere din iulie 2019, un aviz motivat. România are la dispoziţie două luni 

de la data primirii avizului motivat pentru a comunica măsurile respective Comisiei. 

 

II. Justiţie:  

 

Comisia îndeamnă România şi alte 7 state membre să transpună cea de-a 5-a 

Directivă privind combaterea spălării banilor 

 

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Ţărilor de Jos, 

Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei, din cauza faptului că aceste ţări nu au 

notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea 

spălării banilor (a 5-a Directivă AML). 

Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva 

spălării banilor şi a finanţării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au 

evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un 

singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie 

puse în aplicare şi supravegheate în mod eficient, pentru combaterea criminalităţii şi 

asigurarea protecţiei sistemului financiar. Toate statele membre aveau obligaţia de a 

transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, 

până la 10 ianuarie 2020. Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus 

directiva la timp şi le încurajează să facă acest lucru de urgenţă, ţinând seama de 

importanţa acestor norme pentru interesul colectiv al UE. În absenţa unui răspuns 

satisfăcător din partea statelor membre respective în termen de 2 luni, Comisia poate 

decide să le trimită avize motivate. 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 
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