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I. CONSILIUL EUROPEAN 
 

1. Consiliul European informal, 5 octombrie, Slovenia 

La 5 octombrie, în ajunul summitului, președintele Michel a invitat liderii UE la 

un dineu de lucru pentru a discuta despre rolul UE în lume. Concluziile prezentate de 

președintele Charles Michel după reuniunea informală a membrilor Consiliului European: 

 UE este o susținătoare fermă a multilateralismului (ONU, G20, G7 etc.) și o apărătoare 

a ordinii internaționale bazate pe norme. 

 UE este deschisă către lume și respinge protecționismul. Se va colabora cu aliații și cu 

parteneri care împărtășesc aceeași viziune, în special cu SUA, precum și în cadrul 

NATO, care este piatra de temelie a securității. 

 Se vor realiza acțiuni unitare, pentru valorificarea punctelor forte. 

 Pentru a deveni mai eficace și a se afirma mai mult pe scena internațională, Uniunea 

Europeană trebuie să își sporească capacitatea de a acționa în mod autonom: 

- ca putere economică, prin intermediul pieței noastre unice, al standardelor (climă, 

energie, dimensiunea digitală, politica industrială), al condițiilor de concurență 

echitabile, al reciprocității; 

- în domeniul securității și al apărării UE. 

 Totodată, UE își va urmări propriile interese, în special față de China, considerată 

drept concurent, partener și rival la nivel sistemic. Consiliul European va coordona 

acest proces. 

 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep 

Borrell va prezenta un prim proiect al Busolei strategice în noiembrie 2021. 

Consiliul European va reveni asupra acestuia în decembrie și va fi aprobat în martie 

în cadrul reuniunii obișnuite a Consiliului European privind apărarea. Între 

timp, se va avansa pe diferitele direcții existente în domeniul apărării și securității. 

 Se va lucra la o nouă declarație politică cu NATO înainte de summitul NATO din 

iunie 2022. 

 Se vor reduce dependențele și se va obține reziliența în domenii precum energia, 

dimensiunea digitală, securitatea cibernetică, semiconductorii, politica industrială, 

comerțul și consolidarea pieței unice. Se va reveni cu regularitate asupra acestor 

chestiuni în cadrul Consiliului European. 

 
2. Summitul UE-Balcanii de Vest, 6 octombrie 2021, Slovenia 

Găzduit de președinția slovenă a Consiliului la Brdo pri Kranju, summitul UE-Balcanii de 

Vest a reunit lideri din statele membre ale UE şi cei șase parteneri din Balcanii de Vest: 

Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord și 

Kosovo* 

 Charles Michel, președintele Consiliului European, a prezidat summitul. 

Președintele Michel și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au reprezentat 

UE. 

 Summitul face parte din angajamentul strategic al UE față de Balcanii de Vest, 

în conformitate cu Agenda strategică 2019-2024. Acesta urmează summitului UE-Balcanii de 

Vest din 2018 de la Sofia și summitului UE-Balcanii de Vest de la Zagreb din 2020. 
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 Discuțiile s-au axat pe: 
- reafirmarea perspectivei europene a Balcanilor de Vest, care este de interes 

strategic reciproc și rămâne o alegere strategică comună 
- dezvoltarea cooperării și redresarea socioeconomică a regiunii, în contextul 

actualei pandemii de Covid-19 

- punerea în aplicare a Planului economic și de investiții (PEI), în valoare de 30 

de miliarde de euro, care stabilește un pachet substanțial de investiții și va genera o creștere 

mai durabilă, mai verde, mai digitală și axată pe oameni, în beneficiul regiunii și al Europei în 

ansamblu 

- intensificarea cooperării regionale 

- continuarea cooperării în chestiuni politice și de securitate de interes reciproc 

- calea către costuri de roaming mai mici 

- o Agendă de Inovare pentru Balcanii de Vest 

- culoare verzi și planuri de acțiune comunitare în domeniul transporturilor 

 La sesiunea plenară, liderilor li s-au alăturat reprezentanți ai Băncii Europene 

de Investiții, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ai Băncii Mondiale și ai 

Consiliului de Cooperare Regională. 

 La sfârșitul reuniunii, liderii UE au adoptat o Declarație, la care liderii din 

Balcanii de Vest au fost invitați să se alinieze. 

 

II. CONSILIUL UE 

1. Relațiile UE - Regatul Unit: Consiliul autorizează începerea negocierilor în 

vederea unui acord cu privire la Gibraltar (Consiliul UE, 5 octombrie 2021 – 

Afaceri externe și relații internaționale, Brexit) 

 
Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a începerii negocierilor în vederea unui 

acord UE - Regatul Unit cu privire la Gibraltar, precum și directivele de negociere. Pe această 

bază, Comisia Europeană poate începe acum negocieri formale cu Regatul Unit în ceea ce 

privește Gibraltarul. 

Negocierile au drept obiectiv instituirea unui acord cuprinzător și echilibrat între UE 

și Regatul Unit cu privire la Gibraltar, având în vedere poziția geografică specială și 

particularitățile Gibraltarului. 

Context 

Gibraltarul nu a fost inclus în domeniul de aplicare al Acordului comercial și de 

cooperare convenit între UE și Regatul Unit la sfârșitul anului 2020. 

La 31 decembrie 2020, Spania și Regatul Unit au ajuns la o înțelegere în legătură cu 

un posibil cadru pentru un acord privind Gibraltarul. Pe baza înțelegerii respective, Spania a 

invitat Comisia să inițieze negocieri cu privire la un astfel de acord la nivelul UE. 

La 20 iulie 2021, Comisia a prezentat o recomandare de decizie a Consiliului de 

autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul, precum și 

o propunere de directive de negociere. 

Acordul avut în vedere între UE și Regatul Unit cu privire la Gibraltar nu ar trebui să 

aducă atingere aspectelor legate de suveranitate și jurisdicție. 
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2.   Consiliul stabilește poziția UE pentru summitul COP26 privind clima (Consiliul 

UE, 6 octombrie 2021 – Clima, Afaceri externe și relații internaționale) 

Consiliul a aprobat la 6 octombrie concluzii care stabilesc poziția UE în vederea 

Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26) de la 

Glasgow. Concluziile accentuează faptul că trebuie să se intensifice extrem de grabnic 

răspunsul mondial în contextul urgenței climatice și subliniază necesitatea unei tranziții 

climatice juste și echitabile în întreaga lume. 

Concluziile invită toate părțile să prezinte contribuții ambițioase stabilite la nivel 

național (CSN) și să recunoască necesitatea de a intensifica eforturile de adaptare în mod 

colectiv. 

Concluziile reamintesc că UE și statele sale membre sunt cei mai mari contribuitori 

mondiali la finanțarea combaterii schimbărilor climatice și că își confirmă încă o dată 

angajamentul continuu de a intensifica mobilizarea finanțării pe plan internațional a 

acțiunilor climatice. Ele invită alte țări dezvoltate să își majoreze contribuțiile ca parte a 

obiectivului colectiv al țărilor dezvoltate de a mobiliza în comun 100 de miliarde USD pe an 

până în 2020 și apoi până în 2025. 

Concluziile stabilesc poziția UE în ceea ce privește cooperarea voluntară în temeiul 

articolului 6, care prevede norme pentru piețele internaționale ale carbonului, permițând 

țărilor să comercializeze reduceri ale emisiilor. De asemenea, ele stabilesc poziția UE în ceea 

ce privește calendarele comune pentru angajamentele de reducere a emisiilor incluse în 

CSN-ul fiecărei țări. În vederea obținerii unui consens la Glasgow, Consiliul își exprimă 

preferința pentru un calendar comun de cinci ani pentru CSN ale tuturor părților, care să 

urmeze a fi pus în aplicare de UE începând cu 2031, numai în cazul în care toate părțile ar fi 

obligate să facă acest lucru și într-o manieră compatibilă cu legislația europeană privind 

clima. 

Aceste concluzii constituie mandatul general al UE pentru reuniune. Un mandat mai 

specific pentru negociatorii UE referitor la aspectele legate de finanțare a fost adoptat sub 

formă de concluzii ale Consiliului în cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 5 

octombrie 2021. 

Context 

Obiectivul COP26 este de a reuni țările pentru a accelera acțiunile în vederea atingerii 

obiectivelor Acordului de la Paris. Acordul de la Paris a fost adoptat în 2015 în cadrul 

Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP21) și a intrat în vigoare la 4 noiembrie 

2016. Până în prezent, acesta numără 197 de părți și stabilește două obiective principale. 

Primul obiectiv este acela de a limita creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2°C 

peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de a o limita la 1,5°C. Al doilea 

obiectiv este adaptarea la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, asigurând în același 

timp corelarea fluxurilor de finanțare cu dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice. 

Principalele obiective ale COP26 sunt de a încuraja părțile să prezinte CSN-uri 

ambițioase care stabilesc obiectivele lor de reducere a emisiilor pentru 2030, să discute 

măsuri de adaptare, să crească finanțarea combaterii schimbărilor climatice și să finalizeze 

cadrul de reglementare de la Paris (normele detaliate pentru punerea în practică a Acordului 

de la Paris). 

Printre altele, părțile trebuie să convină asupra detaliilor așa-numitului articol 6, care 

prevede norme pentru piețele internaționale ale carbonului, permițând părților să 

comercializeze reduceri ale emisiilor. În plus, părțile vor încerca să stabilească un calendar 
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comun pentru CSN-urile lor. Discuțiile la nivel mondial se axează pe stabilirea unui calendar 

comun pe cinci ani sau pe zece ani. 

 

III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și ala Consiliului privind 
obligațiunile verzi europene 

 
Prezenta propunere legislativă urmărește să exploateze mai bine potențialul pieței 

unice și al uniunii piețelor de capital de a contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice și de 

mediu ale Uniunii, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la 

Paris din 2016 privind schimbările climatice și cu Pactul verde european. Acesta respectă 

obiectivele generale de politică ale Pactului verde european. Pactul verde european este 

răspunsul Uniunii la provocările legate de climă și mediu care definesc această generație. 

Scopul său este transformarea Uniunii într-o economie modernă, eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și competitivă, fără emisii nete de gaze cu efect de seră, până în 

2050. 

Pactul verde european a clarificat faptul că sunt necesare investiții semnificative în 

toate sectoarele economiei pentru a trece la o economie neutră din punct de vedere climatic 

și a atinge obiectivele Uniunii în materie de durabilitate a mediului. În perioada 2021-2030, 

realizarea țintelor actuale ale Uniunii în materie de climă și energie pentru 2030 va necesita 

investiții în sistemul energetic (excluzând transportul) în valoare de 336 de miliarde EUR pe 

an (în prețuri constante din 2015), echivalentul a 2,3 % din PIB. O parte substanțială a 

acestor fluxuri financiare va trebui să provină din sectorul privat. Eliminarea acestui decalaj 

în materie de investiții înseamnă o reorientare semnificativă a fluxurilor de capital privat 

către investiții mai durabile din punctul de vedere al mediului și necesită o regândire globală 

a cadrului financiar european. 

Planul de investiții al Pactului verde european din 14 ianuarie 2020 a anunțat 

stabilirea unui standard privind obligațiunile verzi. În concluziile sale din decembrie 2020 

privind schimbările climatice, Consiliul European a subliniat importanța elaborării unor 

standarde globale comune pentru finanțarea verde și a invitat Comisia Europeană să 

prezinte o propunere legislativă pentru un standard privind obligațiunile verzi până în iunie 

2021. În cele din urmă, în programul său de lucru pentru 2021, Comisia a subliniat ca 

prioritate „o economie în serviciul cetățenilor” și a evidențiat importanța continuării 

progreselor în ceea ce privește finanțarea durabilă, în special prin propunerea stabilirii unui 

standard al UE privind obligațiunile verzi. 

Prezenta propunere: 

- oferă un cadru pentru toți emitenții de obligațiuni verzi, inclusiv pentru cei din 

sectorul public și privat și pentru întreprinderile financiare și nefinanciare. Cadrul este 

destinat, de asemenea, să fie utilizat de emitenții de obligațiuni garantate, precum și de 

securitizări, ale căror titluri de valoare sunt emise de un vehicul cu scop special. Legătura cu 

Regulamentul privind taxonomia permite ca încasările obținute din obligațiunile verzi 

europene să fie utilizate pentru o gamă largă de activități economice care aduc o contribuție 

substanțială la obiectivele de durabilitate din punctul de vedere al mediului. Pornind de la 

cele mai bune practici actuale de pe piață pentru obligațiunile verzi, prezenta propunere 

acoperă numeroase utilizări potențiale, cum ar fi, de exemplu, cazul unei bănci care emite o 
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obligațiune verde europeană pentru a finanța ipoteci verzi, al unui producător de oțel care 

emite o obligațiune verde europeană pentru a finanța o nouă tehnologie de producție cu 

emisii mai scăzute sau al unei entități suverane care emite obligațiuni verzi europene pentru 

a finanța un sistem de subvenții pentru instalațiile de energie din surse regenerabile. 

- împuternicește ESMA să îndeplinească o nouă funcție de înregistrare și 

supraveghere a examinatorilor externi care furnizează servicii în temeiul prezentului 

regulament. Aceasta va impune ESMA să perceapă taxe de la examinatorii externi, care ar 

trebui să acopere toate costurile administrative suportate de ESMA pentru activitățile sale 

legate de înregistrarea și supravegherea examinatorilor externi. Pe baza unei estimări de 0,2 

echivalent normă întreagă per entitate și un total de trei examinatori externi care doresc să 

se înregistreze în prima perioadă de patru ani, ar fi necesar să se prevadă numai 0,6 

echivalent normă întreagă pentru efectuarea înregistrării și a supravegherii continue. Cu 

toate acestea, ar trebui să existe sinergii potențiale puternice cu responsabilitățile existente 

ale ESMA care rezultă din evaluarea operațiunilor autorităților europene de supraveghere 

(AES), pentru care ESMA a primit personal și resurse bugetare suplimentare. În plus, în 

contextul planificării proiectului de buget al Uniunii pentru 2022, toate agențiile au fost 

încurajate să realizeze creșteri anuale rezonabile ale eficienței, cuprinse între 1 % și 2 %. Ca 

atare, se preconizează că nu vor fi necesare resurse suplimentare în mod specific pentru 

prezenta propunere. 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  privind 

revizuirea cadrului prudențial al UE pentru asigurători și reasigurători în 

contextul redresării UE în urma pandemiei 

 
Polițele de asigurare fac parte integrantă din viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. 

Pentru multe activități sociale și economice, deținerea unei polițe de asigurare este necesară 

ca protecție împotriva riscurilor potențiale. Un contract de asigurare poate fi, de asemenea, 

un produs de economisire, care va determina bunăstarea pe termen lung a deținătorilor 

polițelor de asigurare, în timp ce asigurătorii canalizează aceste economii prin intermediul 

piețelor financiare către economia reală. Societățile de asigurare și reasigurare joacă, la 

rândul lor, un rol esențial în economia reală, deoarece acoperă riscuri pentru persoane fizice 

și întreprinderi în schimbul achitării unor prime. Prin colectarea primelor de la o 

multitudine de clienți și prin diversificarea în funcție de un număr mare de riscuri 

individuale, asigurările private oferă protecție la un preț accesibil pentru persoanele fizice și 

întreprinderi împotriva unor evenimente care ar putea fi devastatoare din punct de vedere 

financiar, contribuind astfel la reziliența economiilor și a societăților noastre. 

Capacitatea de investiții a asigurătorilor este orientată către economia reală și 

contribuie la redresarea economică și la finanțarea pe termen lung a întreprinderilor 

europene, inclusiv a IMM-urilor, și a infrastructurii, care creează locuri de muncă și creștere 

economică în Uniune. Conform datelor furnizate de Autoritatea Europeană de Asigurări și 

Pensii Ocupaționale (EIOPA), în 2020, asigurătorii din UE au colectat prime în valoare de 

peste o mie de miliarde EUR și au suportat cheltuieli cu daunele în valoare de aproximativ 

800 de miliarde EUR.  

La sfârșitul anului 2020, în ansamblu, asigurătorii și reasigurătorii din UE rezervaseră 

peste 7 mii de miliarde EUR pentru a putea plăti daunele viitoare preconizate și dețineau 

active în valoare de peste 10 mii de miliarde EUR, acest sector fiind unul dintre cei mai mari 

investitori instituționali. Sectorul a rămas bine capitalizat în timpul pandemiei de COVID-19, 
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cu un raport mediu între capitalul reglementat și cerințele de capital de 235 % la sfârșitul 

anului 2020, deși cu 7 puncte procentuale mai mic decât la sfârșitul anului 2019. 

Având în vedere rolul esențial al asigurătorilor, reziliența lor financiară este de o 

importanță capitală. Cerințele prudențiale pentru acest sector sunt prevăzute în Directiva 

2009/138/CE (Solvabilitate II), care se aplică de la 1 ianuarie 2016. Principalele obiective 

ale Directivei Solvabilitate II sunt protejarea deținătorilor de polițe de asigurare și a 

beneficiarilor și menținerea stabilității financiare. 

Obiectivele UE în materie de climă pentru 2030 vor necesita investiții anuale 

suplimentare în valoare de 350 de miliarde EUR doar pentru finanțarea tranziției din 

sectorul energetic. De asemenea, rolul investițiilor private a devenit și mai important, având 

în vedere necesitatea redresării economice în urma pandemiei de COVID-19. Deși sectorul 

asigurărilor poate contribui la acoperirea acestor nevoi de finanțare prin investiții private, 

acesta poate avea, de asemenea, un rol important în protejarea persoanelor fizice și a 

întreprinderilor împotriva riscurilor climatice și, prin urmare, poate ajuta societatea în care 

trăim să se adapteze la schimbările climatice, astfel cum se subliniază în strategia privind 

adaptarea la schimbările climatice.  

Revizuirea a reprezentat o ocazie de a garanta că noul cadru de reglementare 

favorizează investițiile pe termen lung din partea sectorului asigurărilor. 

Spre deosebire de cadrul prudențial pentru instituțiile de credit, Directiva 

Solvabilitate II nu prevede actualmente instrumente macroprudențiale specifice pentru a 

aborda în mod explicit acumularea de riscuri sistemice și, până în prezent, pentru 

asigurătorii aflați în dificultate nu există niciun cadru comun specific care să vizeze 

pregătirea pentru situații de criză și soluționarea acestor crize, în interesul deținătorilor de 

polițe de asigurare și al publicului larg. 

Pentru activitatea sa de revizuire, Comisia s-a putut baza pe contribuțiile părților 

interesate (prezentate în principal în cadrul consultării publice) și pe avizul EIOPA publicat 

la 17 decembrie 20206 . În ceea ce privește sustenabilitatea, Comisia a luat, de asemenea, în 

considerare un aviz separat al EIOPA, publicat în septembrie 2019. În conformitate cu avizul 

respectiv, Comisia propune modificarea cerințelor de gestionare a riscurilor pentru 

asigurători și reasigurători prin adăugarea unei obligații de efectuare a unei analize pe 

termen lung a scenariilor privind schimbările climatice. Într-o etapă ulterioară, Comisia 

poate lua în considerare extinderea acestei cerințe la alte riscuri de mediu. Acest lucru va 

contribui la îndeplinirea obiectivului Pactului verde european care constă în gestionarea și 

integrarea riscurilor climatice în sistemul financiar și în domeniile strategice de acțiune 

stabilite în Raportul pe 2021 de analiză prospectivă strategică. În plus, se vor lansa lucrări 

suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al cerințelor de capital existente în temeiul 

Directivei Solvabilitate II pentru activele verzi. 

Având în vedere legăturile strânse dintre Directiva Solvabilitate II și Regulamentul 

delegat (UE) 2015/35, pentru a atinge toate obiectivele revizuirii vor fi necesare modificări 

ale ambelor acte. Directiva Solvabilitate II împuternicește Comisia să adopte anumite norme 

prin intermediul unor acte delegate. Într-o serie de domenii, Comisia propune ajustări ale 

acestor împuterniciri pentru a-și îndeplini mai bine obiectivele în cadrul prezentei revizuiri. 

În aceste cazuri, Comisia va trebui să aștepte finalizarea procesului legislativ înainte de a 

adopta modificările necesare la regulamentul delegat. Prin urmare, pentru a asigura o 

punere în aplicare consecventă a revizuirii cadrului Solvabilitate II și având în vedere faptul 

că anumite subiecte sunt strâns legate, Comisia nu va introduce modificări la regulamentul 

delegat în această etapă. Având în vedere importanța subiectelor care vor trebui modificate 
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în regulamentul delegat, Comisia se angajează să colaboreze cu statele membre, cu 

Parlamentul European și cu alte părți interesate pentru a iniția, fără întârziere, discuții cu 

privire la posibilul conținut al acestor modificări. Aceste discuții vor avea loc în paralel cu 

procesul legislativ de modificare a Directivei Solvabilitate II. Comisia va convoca reuniuni ale 

Grupului de experți în materie de servicii bancare, plăți, asigurări și rezoluție. 

În concluzie, sectorul asigurărilor și reasigurărilor joacă un rol esențial în realizarea 

mai multor obiective cu prioritate ridicată ale UE. Revizuirea Directivei Solvabilitate II este 

esențială în acest sens, deoarece îmbunătățește reziliența și eficiența sectorului, sporind 

totodată capacitatea sa de investiții. 14 Prin urmare, Comisia invită Parlamentul European și 

Consiliul să avanseze rapid în ceea ce privește negocierile interinstituționale referitoare la 

modificările aduse Directivei 2009/138/CE și crearea unui cadru de rezoluție pentru 

asigurători. 

 

IV. ȘTIRI-REPREZENTANȚACOMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Lansarea proiectului de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei 
 

Comisia a lansat, la 27 septembrie, instrumentul Euromedia Ownership Monitor, 

finanțat de UE și coordonat de Paris Lodron Universitat Salzburg, ce va furniza o bază de 

date pentru fiecare țară; va conține informații privind proprietatea asupra mass-mediei; va 

evalua, în mod sistematic, cadrele juridice relevante și, va identifica posibilele riscuri în ceea 

ce privește transparența în materie de proprietate asupra mass-mediei. 

Vicepreședintele pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Devine din 

ce în ce mai greu de înțeles cine deține mass-media în UE. Acest lucru nu este acceptabil, 

deoarece, în democrație, oamenii merită să știe cine le furnizează informații. Acest nou 

instrument va contribui la înțelegerea pieței mass-media și va furniza informații pentru 

viitoarele inițiative politice.” 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „Este vital să se evidențieze 

și să se combată amenințările la adresa mass-mediei independente – un pilon esențial al 

democrațiilor noastre. Rămânem hotărâți să prezentăm noi inițiative, cum ar fi legislația 

privind libertatea mass-mediei și să sprijinim mai mult proiectele de promovare a 

transparenței, în acest sector.” 

Acest nou instrument va sta la baza evaluărilor politice și de reglementare și a 

inițiativelor dedicate sprijinirii libertății și pluralismului mass-mediei. Va indica cine deține 

proprietatea asupra mass-mediei, sporind vizibilitatea unor eventuale probleme de 

concentrare și, prin urmare, contribuind la o mai bună înțelegere a pieței mass-media. 

Valoarea sprijinului acordat de UE proiectului, care se preconizează că va dura până în 

septembrie 2022, este de 1 mil EUR și, în plus, se va publica o a doua cerere de propuneri în 

săptămânile următoare. 

Beneficiarii acestui proiect-pilot au fost selectați în urma unei cereri de propuneri ce 

vizează părțile interesate, caree își desfășoară activitatea în domeniul libertății și 

pluralismului mass-mediei, la nivel european, regional și local. Această inițiativă face parte 

dintr-un efort mai amplu, în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei, astfel cum se 

subliniază în Planul de acțiune pentru democrația europeană. 
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2. Schemă de ajutor pentru companiilor aeriene care încep zboruri 
internaționale regulate, pe Aeroportul Internațional Maramureș 

Comisia aprobă schema de ajutor românească, în valoare de 1,2 mil EUR, destinată 

companiilor aeriene care încep zboruri internaționale regulate, pe Aeroportul Internațional 

Maramureș, în urma pandemiei de Coronavirus. Schema fiind aprobată în temeiul cadrului 

temporar privind ajutoarele de stat. Aeroportul Internațional Maramureș joacă un rol 

important în ceea ce privește conectivitatea regională și internațională a României. Sprijinul 

public va fi accesibil tuturor companiilor aeriene interesate, care se angajează să opereze cel 

puțin două noi zboruri internaționale, pe Aeroportul Internațional Maramureș. 

Ajutorul va lua forma unor subvenții directe de până la 800 000 EUR per 

întreprindere și se va aloca pe baza unei evaluări a numărului de destinații, a frecvenței 

zborurilor și a numărului estimat de pasageri atrași în primul an de operare. Schema este 

menită să sprijine activitatea acestor companii aeriene, precum și redresarea economică și 

viabilitatea structurală a regiunii, în contextul pandemiei de Coronavirus. Comisia a 

constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar – în 

special, ajutorul nu va depăși 1,8 mil EUR per beneficiar și se acordă până la 31 decembrie 

2021 - și a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională, pentru 

remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, în conformitate cu Art. 107 

al (3) lit (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. 

 

3. Comisia invită 19 state membre să respecte normele UE privind datele deschise 

și reutilizarea informațiilor din sectorul public 

Comisia a decis recent să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 

în cadrul verificării periodice a transpunerii, prin trimiterea unei scrisori de punere în 

întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Spaniei, Estoniei, Croației, Irlandei, Italiei, Ciprului, 

Letoniei, Luxemburgului, Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, României, Sloveniei, Slovaciei, 

Finlandei și Suediei. 

Autoritățile nu au furnizat informații complete cu privire la modul în care normele 

revizuite ale UE privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public 

(Directiva (UE) 2019/1024) sunt transpuse în legislația lor națională. Directiva privind 

datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, adoptată la 20 iunie 2019, 

urmărește să permită valorificarea beneficiilor datelor și va contribui la creșterea volumului 

vast și valoros al resurselor de date produse de organismele publice, pentru ca acestea să fie 

reutilizate. De asemenea, Directiva va stimula dezvoltarea de soluții inovatoare, cum ar fi 

aplicațiile de mobilitate, va spori transparența prin deschiderea accesului la datele din 

cercetări finanțate din fonduri publice și va sprijini noile tehnologii, inclusiv inteligența 

artificială. 

Statele membre trebuiau să transpună această directivă, în legislația națională și să 

notifice Comisiei măsurile de transpunere, până la 17 iulie 2021. Aceste state membre au 

acum la dispoziție două luni, să răspundă la scrisori și să adopte măsurile necesare. În 

absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită avize motivate. 

 

4. Comisia Europeană a publicat la data de 6 octombrie un raport care analizează 

„înțelegerea și gestionarea impactului crizei provocate de pandemia de COVID-

19 asupra sectorului educației și îngrijirii copiilor preșcolari” 
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Acest nou raport identifică impactul pandemiei asupra copiilor foarte mici, asupra 

familiilor acestora, precum și asupra serviciilor și profesioniștilor din domeniul educației și 

îngrijirii copiilor preșcolari. Raportul reunește informații cu privire la provocările existente 

și la soluțiile găsite, oferind recomandări pentru a sprijini în continuare creșterea și calitatea 

sectorului educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv în perioade dificile. 

Din raport reiese că educația și îngrijirea copiilor preșcolari au fost adesea reduse la 

funcția de îngrijire a copiilor pentru a sprijini părinții, în timp ce aspectele cu privire la 

educație și incluziune au fost trecute cu vederea. Printre acestea se numără, de exemplu, 

învățarea timpurie a limbilor străine, competențele sociale și accesul la cantine 

subvenționate. Orientările și sprijinul au variat foarte mult de la o țară la alta. 

Raportul subliniază necesitatea de a se continua investițiile în guvernanța și calitatea 

sectorului și de a se îmbunătăți formarea și condițiile de muncă ale personalului. Pentru a se 

trage învățături din această perioadă, raportul oferă o imagine de ansamblu a 

recomandărilor privind guvernanța și finanțarea sectorului, recunoașterea și formarea 

personalului, precum și privind importanța luării în considerare, întotdeauna, a necesităților 

de învățare și a bunăstare ale copiilor. 

 

5. Comisia prezintă prima strategie a UE privind combaterea antisemitismului și 

promovarea vieții evreiești 

 
Comisia Europeană a adoptat la 5 octombrie, prima strategie a UE privind 

combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești.  

În contextul creșterii îngrijorătoare a antisemitismului, atât în Europa, cât și în afara 

granițelor acesteia, strategia stabilește o serie de măsuri axate pe trei piloni:  

- prevenirea tuturor formelor de antisemitism,  

- protejarea și promovarea vieții evreiești,  

- promovarea memoriei istorice și a educației cu privire la Holocaust.  

Strategia propune măsuri de intensificare a cooperării cu întreprinderile online 

pentru a pune capăt antisemitismului online, pentru a proteja mai bine locurile publice și 

lăcașurile de cult, pentru a crea un hub european de cercetare privind antisemitismul 

contemporan și o rețea de situri care au cunoscut Holocaustul.  

UE va utiliza toate instrumentele disponibile pentru a invita țările implicate în 

procesul de extindere, țările din vecinătate și țările din afara UE să combată antisemitismul, 

inclusiv prin cooperarea cu organizațiile internaționale. Aceasta va garanta că fondurile 

externe ale UE nu pot fi alocate în mod eronat activităților care incită la ură și violență, 

inclusiv împotriva evreilor. UE va consolida cooperarea UE-Israel în lupta împotriva 

antisemitismului și va promova revitalizarea patrimoniului evreiesc la nivel mondial. 

Strategia va fi pusă în aplicare în perioada 2021-2030, iar în acest sens, Comisia invită 

Parlamentul European și Consiliul să sprijine punerea în aplicare a strategiei și va publica 

rapoartele cuprinzătoare de punere în aplicare în 2024 și în 2029.  

Statele membre s-au angajat deja să prevină și să combată toate formele de 

antisemitism prin adoptarea de noi strategii sau măsuri naționale în cadrul strategiilor 

naționale și/sau al planurilor de acțiune existente privind prevenirea rasismului, a 

xenofobiei, a radicalizării și a extremismului violent. Strategiile naționale ar trebui adoptate 

până la sfârșitul anului 2022, urmând ca acestea să fie evaluate de Comisie până la sfârșitul 

anului 2023. 
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