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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 
1.  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la 
globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului 
(UE) nr. 1309/2013  

 
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) este un instrument special în afara 

plafoanelor cadrului financiar multianual și care depășește aceste plafoane, care va permite 

în continuare Uniunii să reacționeze la situații neprevăzute. FEG este o expresie concretă a 

solidarității UE cu lucrătorii europeni care și-au pierdut locul de muncă, ca urmare a unui 

eveniment semnificativ de restructurare. Lucrătorilor disponibilizați li se oferă asistență sub 

forma unui pachet de măsuri personalizate, care vizează reintegrarea lor în mod durabil pe 

piața forței de muncă cât mai curând posibil.  

➢ Obiectivul principal al propunerii este de a se asigura că Fondul european de 

ajustare la globalizare (FEG) continuă să funcționeze și după 31 decembrie 2020. 

Principalele noutăți propuse de Comisia Europeană pentru ca fondul să devină mai eficace și 

mai reactiv au fost: 

 – Un domeniu de aplicare mai larg - pentru a permite fondului să reacționeze în mod mai3 

flexibil la evoluțiile economice, cum ar fi automatizarea, digitalizarea sau tranziția către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, domeniul său de aplicare este extins; prin 

urmare, mobilizarea fondului ar trebui să fie declanșată nu de cauza evenimentului de 

restructurare, ci de impactul preconizat al acestuia;  

– Un prag mai redus - numărul de disponibilizări care justifică depunerea unei cereri va fi 

redus, 250 în loc de 500;  

– Date de monitorizare mai detaliate, în special cu privire la categoria de lucrători 

(experiență profesională și educație), statutul lor profesional și tipul de încadrare în muncă; 

colectarea de date calitative prin intermediul unui sondaj în rândul beneficiarilor;  

– Diseminarea competențelor digitale - inclusă ca parte obligatorie a pachetului de măsuri 

oferite lucrătorilor disponibilizați;  

– O procedură simplificată și mai rapidă de mobilizare - va fi necesar un singur act (cererea 

de transfer bugetar). Nu va mai fi necesară o propunere a Comisiei privind mobilizarea, 

deoarece cererile vor fi bazate pe numărul de concedieri într-o perioadă de referință 

definită, ca unic criteriu de intervenție;  

– Rată de cofinanțare aliniată la cea mai ridicată rată de cofinanțare FSE+ pentru statul 

membru în cauză, pentru a se evita concurența între fonduri. 

Poziția Consiliului reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. Cele mai 

importante modificări introduse în comparație cu propunerea Comisiei Europene sunt 

următoarele:  

– Denumirea fondului: denumirea este modificată în „Fondul european de ajustare la 

globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG)”. Actuala abreviere FEG va fi menținută; 

 – Criterii de intervenție: o reducere suplimentară a pragului la 200 de disponibilizări, 

menținând perioadele de referință prevăzute în propunerea Comisiei;  

– Rata de cofinanțare: pe lângă alinierea la cea mai ridicată rată de cofinanțare FSE+ pentru 

statul membru respectiv, se introduce o rată minimă de cofinanțare de 60 %;  
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– Procedura de mobilizare: deși propunerea Comisiei prevedea o procedură de mobilizare 

simplificată și mai rapidă, în cursul negocierilor orizontale privind CFM, RO 3 RO 

colegiuitorii au convenit să mențină actuala procedură de mobilizare. Regulamentul FEG a 

fost adaptat în consecință;  

– Cadrul de gestionare a performanței: indicatorul de rezultat pe termen lung, care trebuie 

să fie furnizat la 18 luni de la încheierea punerii în aplicare a intervenției, este eliminat. În 

plus, responsabilitatea de a analiza rezultatele sondajului în rândul beneficiarilor nu mai 

revine statului membru respectiv, ci Comisiei. Competența Comisiei de a modifica 

indicatorul stabilit printr-un act delegat se elimină;  

– Durata Regulamentului FEG: Comisia a propus o durată nelimitată pentru FEG, în 

conformitate cu alte instrumente speciale în afara și peste plafoanele cadrului financiar 

multianual (CFM). Poziția Consiliului introduce o limitare în timp, corespunzând perioadei 

CFM (2021-2027);  

– Colectarea și prelucrarea datelor privind beneficiarii: Acordul interinstituțional privind 

disciplina bugetară din 16 decembrie 20202 reglementează obligațiile statelor membre de a 

colecta date într-un mod interoperabil pentru a permite detectarea neregulilor și a fraudelor 

și impune, de asemenea, Comisiei Europene să dezvolte și să pună la dispoziția statelor 

membre pentru utilizare un instrument unic de extragere a datelor.  

În conformitate cu poziția Consiliului, utilizarea instrumentului unic de extragere a 

datelor este doar încurajată, permițând statelor membre să își dezvolte propriile 

instrumente. Întrucât acest lucru constituie o abatere de la Acordul interinstituțional privind 

disciplina bugetară, Comisia a emis declarația prezentată în anexă.  

Comisia Europeană salută faptul că acordul la care s-a ajuns păstrează, în general, 

obiectivele generale ale propunerii inițiale ale Comisiei. În ceea ce privește colectarea și 

prelucrarea datelor privind beneficiarii, Comisia Europeană a emis declarația prezentată în 

anexă. 

 

2.  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în conformitate cu 
articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
privind poziția Consiliului în legătură cu adoptarea unui Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, 
asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva 
falsificării pentru perioada 2021- 2027 („programul Pericles IV”)  

 
➢ Obiectivul propunerii Comisiei Europene 

În calitate de monedă unică a Uniunii, euro prezintă un interes european 

fundamental, iar integritatea sa trebuie protejată sub toate dimensiunile sale. Falsificarea 

monedei euro este o problemă reală pentru Uniune și pentru instituțiile sale. Pericolele 

create de acest fenomen sunt încă substanțiale, după cum o demonstrează disponibilitatea 

tot mai mare a cupiurilor euro și a elementelor de securitate falsificate de foarte bună 

calitate - cum ar fi hologramele - pe internet/darknet, precum și existența unor hotspoturi 

ale falsificatorilor, de exemplu în Columbia, Peru și China. Falsificarea aduce prejudicii 

cetățenilor și agenților economici, cărora nu li se rambursează valoarea mijloacelor de plată 

contrafăcute, chiar dacă au acționat cu bună credință atunci când le-au primit. La un nivel 

mai general, falsificarea euro afectează statutul de mijloc legal de plată și încrederea 

cetățenilor și a întreprinderilor în bancnotele și monedele euro autentice.  

Programul are următorul obiectiv general: prevenirea și combaterea falsificării și a 

fraudelor asociate, sporind astfel competitivitatea economiei Uniunii și asigurând 
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sustenabilitatea finanțelor publice. Programul are următorul obiectiv specific: protejarea 

bancnotelor și a monedelor euro împotriva falsificării și fraudelor asociate prin sprijinirea și 

completarea măsurilor întreprinse de statele membre și prin acordarea de asistență 

autorităților competente naționale și ale Uniunii în eforturile lor de a stabili o cooperare 

strânsă și periodică între ele și cu Comisia și un schimb de bune practici, incluzând, după caz, 

țările terțe și organizațiile internaționale. 

Poziția Consiliului, adoptată în primă lectură, reflectă pe deplin acordul la care s-a 

ajuns în cadrul trilogului dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, astfel cum a fost 

încheiat la 29 ianuarie 2021. Principalele puncte ale acordului sunt următoarele: 

 – Obiectivul general al programului, astfel cum este prevăzut la articolul 2, va fi 

următorul: prevenirea și combaterea falsificării și a fraudelor asociate, păstrarea integrității 

bancnotelor și a monedelor euro, consolidând astfel încrederea cetățenilor și a agenților 

economici în autenticitatea acestor bancnote și monede și, prin urmare, sporind încrederea 

în economia Uniunii, asigurând totodată sustenabilitatea finanțelor publice. 

 – Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului, în conformitate cu 

articolul 3, va fi de 6 193 284 EUR.  

– Atunci când pregătește programele de lucru în temeiul articolului 10, Comisia ține 

seama de activitățile curente și de cele prevăzute ale BCE și ale Europolului în ceea ce 

privește combaterea falsificării monedei euro și a fraudelor cu moneda euro.  

– Schimbul de informații care vizează cele mai bune practici în prevenirea falsificării 

și a fraudei legate de moneda euro este, de asemenea, eligibil pentru sprijin financiar.  

– Banca Centrală Europeană este adăugată pe lista instituțiilor care trebuie să 

primească rapoarte anuale privind rezultatele programului  

– Cuvântul „independent”, astfel cum este formulat în actualul Regulament Pericles 

2020, se introduce la articolul 13, care prevede efectuarea unei evaluări intermediare 

independente.  

Comisia Europeană sprijină acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogului, care 

pregătește terenul pentru o adoptare rapidă a programului și sporește eficacitatea 

programului Pericles IV în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale în mai multe 

privințe. În acest sens, acordul îndeplinește obiectivele propunerii Comisiei.  

Comisia Europeană acceptă poziția adoptată de Consiliu, care reflectă pe deplin 

acordul la care au ajuns colegiuitorii la 29 ianuarie 2021. 

 
3.  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
privind poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Corpului 
european de solidaritate și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul 
european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014  

 
➢ Obiectivul propunerii Comisiei Europene 

Corpul european de solidaritate este unul dintre instrumentele de finanțare 

prevăzute în cadrul financiar multianual 2021-2027. Comisia Europeană a propus un buget 

total de 1,26 miliarde EUR. Propunerea privind Corpul european de solidaritate a fost menită 

să creeze oportunități pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani de a face 

voluntariat, de a efectua un stagiu sau de participa la activități de solidaritate, precum și de 

a-și pune în aplicare propriile proiecte de solidaritate, în beneficiul comunităților și al 

persoanelor din întreaga Europă. Principala noutate propusă a fost integrarea unei noi 
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componente de ajutor umanitar în Corpul european de solidaritate, transformând noul corp 

într-un ghișeu unic pentru toate oportunitățile de voluntariat oferite de UE tinerilor din 

Europa și din afara acesteia. Componenta de ajutor umanitar a fost propusă pentru a se 

asigura continuitatea obligațiilor prevăzute în tratat de a crea un Corp voluntar european de 

ajutor umanitar pentru tinerii europeni, pus în aplicare în prezent în cadrul inițiativei 

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. 

În cursul negocierilor, Parlamentul European a solicitat, de asemenea, eliminarea 

componentei privind locurile de muncă și stagiile, ceea ce implică o defalcare a bugetului 

între cele două componente rămase, de 94 % pentru voluntariat și 6 % pentru ajutorul 

umanitar, un articol separat privind incluziunea, o trimitere la cerințele în materie de 

asigurare și de autorizare, precum și indicatori revizuiți. În plus, pentru componenta de 

ajutor umanitar, Parlamentul European a solicitat trimiteri la diverse principii privind 

ajutoarele umanitare, mecanisme de cooperare și documente de politică, precum și 

implicarea comunităților locale și indicatori suplimentari. 

Ca parte a acordului la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor, Comisia Europeană a 

acceptat un buget de 1 009 miliarde EUR, eliminarea componentei privind locurile de muncă 

și stagiile și o defalcare orientativă a bugetului între cele două componente rămase; activități 

desfășurate în interiorul țării, în special pentru tinerii cu mai puține oportunități; creșterea 

limitei de vârstă la 35 de ani pentru componenta de ajutor umanitar și posibilitatea ca 

experții de toate vârstele să sprijine proiecte de ajutor umanitar în contextul consolidării 

capacităților; indicatori suplimentari pentru componenta de ajutor umanitar; diverse 

trimiteri la principii ale ajutorului umanitar și la mecanisme de cooperare; o trimitere 

specifică la cerințele de autorizare în conformitate cu legislația națională aplicabilă și o 

dimensiune incluzivă consolidată. 

Poziția Consiliului reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. Printre 

modificările cele mai importante introduse în comparație cu propunerea Comisiei Europene  

se numără următoarele:  

– Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 

este de 1 009 000 000 EUR în prețuri curente. Cu un maxim de 20 % pentru activitățile 

desfășurate în interiorul țării, sprijinul financiar pentru acțiunile menționate la articolul 4 

alineatul (1) literele (a) și (b) este, cu titlu indicativ: 94 % pentru voluntariatul menționat la 

articolul 7 și pentru proiectele de solidaritate, 6 % pentru voluntariatul menționat la 

articolul 11;  

– Eliminarea componentei privind locurile de muncă și stagiile;  

– O limită superioară de vârstă de 35 de ani pentru componenta de ajutor umanitar și 

o posibilă implicare a experților de toate vârstele în contextul consolidării capacităților;  

– O dimensiune incluzivă consolidată;  

– O trimitere la asigurarea oferită participanților și la cerințele de autorizare în 

conformitate cu legislația națională aplicabilă;  

– Activitățile de voluntariat desfășurate în interiorul țării ar trebui să fie disponibile 

în special pentru tinerii cu mai puține oportunități;  

– În cadrul componentei de ajutor umanitar, o trimitere la principiul de a nu face rău, 

la nevoile umanitare ale comunităților locale, la evaluarea riscurilor, la implicarea 

personalului și a voluntarilor locali, precum și la nevoile specifice ale femeilor;  

– O trimitere la Consensul european privind ajutorul umanitar, la dreptul 

internațional umanitar, la principiile referitoare la bunele practici în domeniul acțiunilor 

umanitare și la rolul de coordonare al ONU-OCHA în considerente;  
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– Indicatori revizuiți și indicatori suplimentari, în special pentru noua componentă de 

ajutor umanitar;  

– O durată fixă a programului, aliniată la durata cadrului financiar multianual; – O 

trimitere la dispozițiile privind retroactivitatea; 

– Dispoziții revizuite privind țările terțe care clarifică regulile de participare pentru 

țările terțe asociate la program și pentru entitățile juridice din țările terțe care nu sunt 

asociate la program. În general, acordul la care s-a ajuns menține obiectivele propunerii 

inițiale a Comisiei Europene, cu excepția eliminării componentei privind stagiile și locurile 

de muncă, păstrând nivelul de  ambiție, dar permițând flexibilitatea necesară pentru punerea 

în aplicare a programului.  

Comisia Europeană acceptă poziția adoptată de Consiliu. 

 

 

II.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Conferința privind viitorul Europei: lansarea platformei digitale multilingve 

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei, format din reprezentanți ai 

Parlamentului European, ai Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, lansează 

platforma digitală multilingvă a Conferinței privind viitorul Europei, invitându-i pe toți 

cetățenii UE să contribuie la conturarea propriului viitor și a viitorului Europei în ansamblul 

său. Platforma este disponibilă în 24 de limbi și le permite astfel cetățenilor din întreaga 

Uniune să împărtășească și să facă schimb de idei și opinii prin intermediul unor evenimente 

online. 

Conferința privind viitorul Europei reprezintă un exercițiu de democrație 

deliberativă fără precedent, deschis și incluziv. Scopul acesteia este să le ofere cetățenilor 

din toate categoriile sociale, din întreaga Europă, un cuvânt mai greu de spus în legătură cu 

ceea ce așteaptă ei de la Uniunea Europeană, iar opiniile lor ar trebui apoi să contribuie la 

orientarea direcției viitoare a UE și a politicilor sale. Președinția comună s-a angajat să ia 

măsuri în urma rezultatelor conferinței. 

Context: Platforma digitală multilingvă este complet interactivă și multilingvă: 

cetățenii pot interacționa unii cu alții și își discuta propunerile cu cetățeni din toate statele 

membre, în cele 24 de limbi oficiale ale UE. Cetățenii din toate categoriile sociale sunt 

încurajați să contribuie în număr cât mai mare prin intermediul platformei la conturarea 

viitorului lor, dar și să o promoveze pe canalele de comunicare socială, cu 

hashtagul #TheFutureIsYours. 

Platforma va asigura transparență deplină – un principiu-cheie al conferinței – 

întrucât toate contribuțiile și rezultatele evenimentelor vor fi colectate, analizate, 

monitorizate și puse la dispoziția publicului. Principalele idei și recomandări de pe platformă 

vor fi utilizate drept contribuții pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și 

pentru sesiunile plenare, unde vor fi dezbătute în vederea elaborării concluziilor conferinței. 

Toate evenimentele legate de conferință care vor fi înregistrate pe platformă vor fi 

vizibile pe o hartă interactivă, care le va permite cetățenilor să efectueze căutări și să se 

înscrie online. Organizatorii pot utiliza setul de instrumente disponibil pe platformă pentru 

a-și derula și promova inițiativele. Toți participanții și toate evenimentele trebuie să 

respecte Carta Conferinței privind viitorul Europei, care stabilește standarde pentru o 

dezbatere paneuropeană respectuoasă. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter
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Platforma este organizată în jurul unor teme-cheie: schimbările climatice și mediul; 

sănătatea; o economie mai puternică și mai echitabilă; justiția socială și locurile de muncă; 

UE în lume; valori și drepturi, statul de drept, securitate; transformarea digitală; democrația 

europeană; migrația; educația, cultura, tineretul și sportul. Aceste teme sunt completate de o 

„cutie deschisă” pentru subiecte transversale și de altă natură (alte idei), cetățenii fiind liberi 

să propună orice alte aspecte care îi preocupă, într-o abordare care se desfășoară cu 

adevărat de la bază spre vârf. 

Platforma oferă, de asemenea, informații cu privire la structura și activitatea 

conferinței. Aceasta este deschisă tuturor cetățenilor UE, precum și instituțiilor și 

organismelor UE, parlamentelor naționale, autorităților naționale și locale și societății civile. 

Platforma va respecta pe deplin viața privată a utilizatorilor și normele UE privind protecția 

datelor. 

Fă-ți auzită vocea autentificându-te pe platforma pentru Conferința privind viitorul Europei. 

https://futureu.europa.eu/  

 

2. Cel mai scăzut nivel al ratei mortalității din accidentele rutiere, din toate 

timpurile 

 

Comisia Europeană a publicat recent cifre provizorii privind accidentele rutiere 

mortale, din anul 2020. Potrivit estimărilor, 18 800 de persoane și-au pierdut viața în urma 

unui accident rutier, în cursul anului trecut, o scădere anuală fără precedent de 17% față de 

2019. Aceasta înseamnă că un număr de 4 000 de vieți au fost cruțate pe drumurile din UE, 

în 2020, în comparație cu anul 2019. Scăderea volumelor de trafic, ca urmare a pandemiei de 

COVID-19, a avut un impact clar, deși nu poate fi măsurat, asupra numărului de accidente 

rutiere mortale. 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „În 2020, pe șoselele 

europene au fost cu 4000 de victime mai puțin față de anul precedent. Din păcate, România 

rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente soldate cu victime – 85 la un 

milion de locuitori. România trebuie să investească masiv și urgent în soluții pentru siguranța 

rutieră: infrastructură adecvată pentru fiecare tip de mobilitate, programe de educație, 

reformă legislativă pentru introducerea tuturor principiilor europene în domeniu. Sper ca 

investițiile în transporturi prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență să aibă o 

componentă consistentă de siguranță rutieră. România are nevoie de o strategie integrată în 

această privință, care să lege investițiile în infrastructură de cadrul legislativ’’. 

 

Drumurile din UE sunt de departe cele mai sigure din lume 

 

În cursul deceniului precedent, între 2010 și 2020, numărul deceselor cauzate de 

accidente rutiere a scăzut cu 36%, o scădere ce nu atinge obiectivul stabilit pentru deceniul 

respectiv și, anume, reducerea cu 50% a numărului de decese. Cu toate acestea, cu 42 de 

accidente rutiere mortale la 1 milion de locuitori, UE rămâne continentul cu cele mai sigure 

drumuri din lume – cu titlu comparativ, media mondială este de peste 180. 

Potrivit cifrelor provizorii, 18 state membre au înregistrat o scădere record a 

numărului de accidente rutiere mortale, în 2020. La nivelul UE, numărul deceselor a scăzut 

în medie cu 17% față de 2019, deși reducerea a fost departe de a fi uniformă, cele mai mari 

scăderi (de 20% sau mai mult) fiind observate în Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, 

Franța, Croația, Italia, Ungaria, Malta și Slovenia. În schimb, cinci state membre (Estonia, 
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Irlanda, Letonia, Luxemburg și Finlanda) au înregistrat o creștere a numărului de decese, 

deși numărul acestora tinde să fluctueze de la an la an, în țările mici. 

Pe o perioadă mai lungă de timp, numărul deceselor pe drumurile europene a scăzut 

cu 36% între 2010 și 2020, ceea ce se situează sub obiectivul UE de 50%. Numai Grecia 

(54%) a depășit obiectivul, fiind urmată de Croația (44%), Spania (44%), Portugalia (43%), 

Italia (42%) și Slovenia (42%). În total, nouă state membre au înregistrat scăderi cu 40% sau 

mai mult. 

Deși evoluția fără precedent, constatată în 2020, a determinat anumite schimbări în 

clasamentul ratelor mortalității pe țări, cele mai sigure drumuri rămân în Suedia (18/1 

milion), în timp ce România (85/1 milion) a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalității, în 

2020. Media UE a fost de 42 de decese la un milion de locuitori. 

 

Impactul pandemiei e greu de măsurat 

 

Reducerea volumelor de trafic, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a avut un impact 

clar, deși nemăsurabil, asupra numărului de accidente rutiere mortale. Cu toate acestea, 

datele preliminare arată că, în SUA, de exemplu, numărul accidentelor mortale a crescut 

vertiginos, în 2020, în pofida reducerii volumelor de trafic. Într-adevăr, statisticile 

înregistrate în unele țări ale UE indică, de asemenea, o creștere a comportamentelor mai 

riscante, în special, excesul de viteză, în perioadele de restricții de deplasare a persoanelor. 

 

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra mobilității urbane 

 

Mersul cu bicicleta a cunoscut o creștere semnificativă în popularitate și numeroase 

orașe din întreaga lume au realocat (temporar) spațiu rutier cicliștilor și pietonilor. Această 

evoluție încurajatoare poate avea un impact pozitiv considerabil asupra calității aerului și a 

schimbărilor climatice și, în același timp, creează noi provocări în materie de siguranță 

rutieră. 

La nivelul UE, aproximativ 70% din accidentele rutiere mortale din zonele urbane 

implică participanți la trafic vulnerabili, printre care se numără pietonii, motocicliștii și 

bicicliștii. Abordarea siguranței rutiere în mediul urban este, prin urmare, un domeniu-cheie 

de interes, iar Comisia dorește să se asigure că siguranța rutieră este luată în considerare, în 

toate etapele planificării mobilității urbane. Siguranța rutieră va fi un element important al 

noii inițiative privind mobilitatea urbană, ce urmează să fie prezentată de Comisie, în cursul 

acestui an. În acest sens, două capitale europene, Helsinki și Oslo, au marcat o etapă 

importantă, ajungând la zero decese pentru pietoni și bicicliști, în 2019, citând reducerea 

vitezei ca factor esențial pentru acest progres. 

 

3. Noi norme și măsuri menite să sprijine încrederea în inteligența artificială și 
excelența în acest domeniu 

 
Comisia propune noi norme și măsuri menite să transforme Europa în polul mondial 

al unei inteligenței artificiale (IA) de încredere. Îmbinarea primului cadru juridic privind IA 

cu un nou plan coordonat cu statele membre va garanta siguranța și drepturile 

fundamentale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, consolidând totodată adoptarea IA, 

precum și investițiile și inovarea în domeniul IA, în întreaga UE. Această abordare va fi 

completată de noile reglementări privind echipamentele tehnice, care, prin adaptarea 
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normelor de siguranță, urmăresc să sporească încrederea utilizatorilor în noua generație 

versatilă de produse. 

Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv pentru o Europă pregătită pentru era 

digitală, a declarat: „În ceea ce privește inteligența artificială, încrederea constituie o 

necesitate absolută, nu un element opțional. Odată cu adoptarea acestor norme de referință, 

UE va impulsiona elaborarea unor noi reguli la nivel mondial, care să asigure că inteligența 

artificială este de încredere. Prin definirea standardelor, putem să deschidem calea către o 

tehnologie etică, în întreaga lume și să ne asigurăm că UE își menține competitivitatea pe 

termen lung. Adaptate exigențelor viitorului și favorabile inovării, normele noastre vor 

interveni în cazurile în care este strict necesar: atunci când sunt în joc siguranța și drepturile 

fundamentale ale cetățenilor UE.” 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Inteligența artificială 

reprezintă un mijloc, nu un scop în sine. Este prezentă în viața noastră de zeci de ani, însă, în 

momentul de față a atins noi capacități, alimentate de puterea de procesare, oferind un 

potențial imens în domenii foarte diverse, cum ar sănătatea, transporturile, energia, 

agricultura, turismul sau securitatea cibernetică. Totodată, inteligența artificială implică o 

serie de riscuri. Propunerile prezentate astăzi au ca obiect să consolideze poziția Europei, în 

calitate de pol mondial al excelenței în domeniul inteligenței artificiale, de la laborator la piață, 

să asigure faptul că, în Europa, inteligența artificială respectă valorile și normele noastre și să 

valorifice potențialul inteligenței artificiale, pentru utilizare industrială.”  

Datorită noului Regulament privind IA, europenii vor putea avea încredere în 

oportunitățile pe care le oferă IA. Normele proporționale și flexibile vor aborda riscurile 

specifice pe care le prezintă sistemele de IA și vor stabili cele mai înalte standarde pe plan 

mondial. Planul coordonat prezintă schimbările de politică și investițiile necesare la nivelul 

statelor membre, pentru consolidarea poziției de lider a Europei, în dezvoltarea unei IA 

centrate pe factorul uman, durabile, sigure, favorabile incluziunii și de încredere. 

 

Abordarea europeană privind o IA de încredere 

 

Noile norme vor fi aplicate direct, în același mod, în toate statele membre, pe baza 

unei definiții a IA adaptate exigențelor viitorului și urmează o abordare bazată pe riscuri: 

 

Risc inacceptabil – vor fi interzise sistemele de IA considerate o amenințare clară la 

adresa siguranței, a mijloacelor de subzistență și a drepturilor persoanelor. Printre acestea 

se numără sistemele sau aplicațiile de IA ce manipulează comportamentul uman, cu scopul 

împiedicării utilizatorilor să își exercite liberul arbitru (de exemplu, jucării ce utilizează 

asistența vocală, încurajând un comportament periculos din partea minorilor) și sistemele ce 

permit guvernelor să efectueze o evaluare a comportamentului social („social scoring”). 

 

Risc ridicat – sunt considerate ca prezentând un grad ridicat de risc sistemele în care 

tehnologia IA este utilizată în următoarele: 

✓ infrastructurile critice (de exemplu, transporturile), ce ar putea pune în pericol viața 

și sănătatea cetățenilor; 

✓ formarea educațională sau profesională, ce poate determina accesul la educație și 

traiectoria profesională a unei persoane (de exemplu, sistemul de notare utilizat în 

cadrul examenelor); 
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✓ componentele de siguranță ale produselor (de exemplu, o aplicație a IA utilizată în 

chirurgia robotică); 

✓ ocuparea forței de muncă, gestionarea lucrătorilor și accesul la activități 

independente (de exemplu, software de selecție a CV-urilor pentru procedurile de 

recrutare); 

✓ serviciile publice și private esențiale (de exemplu, evaluarea bonității care îi 

împiedică pe cetățeni să aibă posibilitatea de a obține un împrumut); 

✓ activitatea de asigurare a respectării legii ce poate aduce atingere drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor (de exemplu, evaluarea fiabilității probelor); 

✓ gestionarea migrației, a azilului și a controlului la frontiere (de exemplu, verificarea 

autenticității documentelor de călătorie); 

✓ administrarea justiției și procesele democratice (de exemplu, aplicarea legii în cazul 

unui set concret de date factuale). 

 

Înainte de a putea fi introduse pe piață, sistemele de IA ce prezintă un grad ridicat de 

risc vor face obiectul unor obligații stricte, astfel încât să se asigure următoarele: 

- sisteme adecvate de evaluare și reducere a riscurilor; 

- calitatea ridicată a seturilor de date ce alimentează sistemul, pentru reducerea la minimum 

a riscurilor și rezultatelor discriminatorii; 

- înregistrarea activității, pentru asigurarea trasabilității rezultatelor; 

- documentația detaliată, care să furnizeze toate informațiile necesare privind sistemul și 

scopul acestuia, pentru ca autoritățile să poată evalua conformitatea sistemului în cauză; 

- informații clare și adecvate pentru utilizatori; 

- măsuri care să garanteze o supraveghere umană corespunzătoare, în vederea reducerii la 

minimum a riscului; 

- un nivel ridicat de robustețe, securitate și precizie. 

În special, se consideră că toate sistemele de identificare biometrică la distanță 

prezintă un grad ridicat de risc și fac obiectul unor cerințe stricte. În principiu, este interzisă 

utilizarea lor în timp real, în spații accesibile publicului, în scopuri de asigurare a respectării 

legii. Sunt prevăzute câteva excepții limitate, strict definite și reglementate (cum ar fi 

utilizarea în cazurile în care este strict necesar, pentru căutarea unui copil dispărut, pentru 

prevenirea unei amenințări teroriste specifice și iminente sau pentru detectarea, localizarea, 

identificarea sau urmărirea în justiție, a persoanelor care au comis ori sunt suspectate că au 

comis infracțiuni grave). O astfel de utilizare este condiționată de obținerea unei autorizații 

din partea unui organism judiciar sau a unui alt organism independent și de termene 

adecvate, de acoperirea geografică și de bazele de date în care se efectuează căutări. 

Risc limitat și, anume, sistemele de IA ce fac obiectul unor obligații specifice în 

materie de transparență – atunci când utilizează sisteme de IA, cum ar fi roboții de chat, 

utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că interacționează cu un aparat, astfel încât să 

aibă posibilitatea să ia o decizie în cunoștință de cauză: fie să folosească în continuare 

respectivul sistem de IA, fie să renunțe la serviciile acestuia. 

Risc minim: Propunerea legislativă permite utilizarea gratuită a unor aplicații, cum ar 

fi jocurile video bazate pe IA sau filtrele antispam. Marea majoritate a sistemelor de IA se 

încadrează în această categorie. Proiectul de regulament nu intervine aici, întrucât aceste 

sisteme de IA prezintă doar un grad de risc minim sau nu prezintă niciun risc pentru 

drepturile sau siguranța cetățenilor. 



11 

 

În ceea ce privește guvernanța, Comisia propune ca autoritățile naționale competente 

de supraveghere a pieței să asigure respectarea noilor norme. Instituirea Comitetului 

european pentru inteligența artificială va facilita punerea în aplicare a noilor norme și va 

stimula elaborarea de standarde în domeniul IA. În plus, se propun coduri de conduită 

voluntare pentru sistemele de IA ce nu prezintă un grad ridicat de risc, precum și spații de 

testare în materie de reglementare, privind facilitarea inovării responsabile. 

 

Abordarea europeană privind excelența în domeniul IA 

 

Coordonarea va consolida poziția de lider a Europei în ceea ce privește o IA centrată 

pe factorul uman, durabilă, sigură, favorabilă incluziunii și de încredere. Pentru a rămâne 

competitivă la nivel mondial, Comisia se angajează să promoveze inovarea în dezvoltarea și 

utilizarea tehnologiei IA, în toate sectoarele, în toate statele membre. 

Publicat pentru prima dată în 2018, cu scopul definirii măsurilor și instrumentelor de 

finanțare pentru dezvoltarea și adoptarea IA, Planul coordonat privind IA a permis 

dezvoltarea unor strategii naționale dinamice și acordarea de finanțare din partea UE pentru 

parteneriatele public-privat și pentru rețelele de cercetare și inovare. Actualizarea 

cuprinzătoare a Planului coordonat propune măsuri comune, concrete de colaborare, care să 

asigure că toate eforturile sunt aliniate la Strategia europeană privind IA și la Pactul verde 

european, ținând seama totodată de noile provocări generate de pandemia de COVID-19. 

Actualizarea menționată prezintă o viziune de accelerare a investițiilor în domeniul IA, ce 

poate contribui la redresare. De asemenea, actualizarea vizează să stimuleze punerea în 

aplicare a strategiilor naționale privind IA, să elimine fragmentarea și să se abordeze 

provocările mondiale. 

Planul coordonat actualizat va utiliza fondurile alocate prin intermediul programelor 

Europa digitală și Orizont Europa, precum și prin intermediul Mecanismului de redresare și 

reziliență, ce prevede un obiectiv de 20% pentru cheltuielile din domeniul digital și prin 

programele politicii de coeziune, în următoarele scopuri: 

- crearea unor condiții propice pentru dezvoltarea și adoptarea IA prin schimbul de 

informații privind politicile, partajarea de date și investițiile în capacitățile informatice 

critice; 

- promovarea excelenței în domeniul IA, „din laborator pe piață”, prin instituirea unui 

parteneriat public-privat, construirea și mobilizarea capacităților de cercetare, dezvoltare și 

inovare și punerea la dispoziția IMM-urilor și a administrațiilor publice a infrastructurilor de 

testare și experimentare, precum și a centrelor de inovare digitală; 

- asigurarea faptului că IA este în serviciul cetățenilor și constituie o forță pozitivă pentru 

societate, fiind în avangarda dezvoltării și a implementării unei IA de încredere, stimulând 

talentele și competențele prin sprijinirea stagiilor, a rețelelor de studii doctorale și a 

burselor de studii postdoctorale, în domeniile digitale, integrând încrederea în politicile din 

domeniul IA și promovând la nivel mondial viziunea europeană privind o IA durabilă și de 

încredere; 

- consolidarea poziției de lider strategic, în sectoarele și tehnologiile cu un impact puternic, 

inclusiv în domeniul mediului, punând accentul pe contribuția IA în ceea privește producția 

durabilă, sănătatea – prin extinderea schimbului transfrontalier de informații, – sectorul 

public, mobilitatea, afacerile interne, agricultura și robotica. 

 

Abordarea europeană privind noile echipamente tehnice 
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Echipamentele tehnice acoperă o gamă largă de produse de consum și profesionale, 

de la roboți la mașini de tuns iarba, imprimante 3D, utilaje de construcții și linii de producție 

industrială. Directiva privind echipamentele tehnice, înlocuită de noul Regulament privind 

echipamentele tehnice, a definit cerințele de sănătate și siguranță pentru echipamentele 

tehnice. Acest nou Regulament privind echipamentele tehnice va asigura faptul că noua 

generație de echipamente tehnice garantează siguranța utilizatorilor și a consumatorilor și 

încurajează inovarea. În timp ce noul Regulament privind IA va aborda riscurile în materie 

de siguranță ale sistemelor de IA, Regulamentul privind echipamentele tehnice va asigura 

integrarea în siguranță a sistemelor de IA, în toate echipamentele tehnice. Întreprinderile 

vor trebui să efectueze doar o singură evaluare a conformității.  

În plus, noul Regulament privind echipamentele tehnice va răspunde nevoilor pieței, 

prin sporirea clarității juridice a dispozițiilor actuale, prin reducerea sarcinii administrative 

și a costurilor suportate de întreprinderi, prin autorizarea formatelor digitale pentru 

documentație și prin adaptarea taxelor achitate de IMM-uri, pentru evaluarea conformității, 

asigurând totodată coerența cu cadrul legislativ al UE pentru produse. 

Propunerile Comisiei privind o abordare europeană în domeniile inteligenței 

artificiale și echipamentelor tehnice urmează să fie adoptate de Parlamentul European și 

statele membre, în cadrul procedurii legislative ordinare. Odată adoptate, regulamentele vor 

fi direct aplicabile în întreaga UE. În paralel, Comisia va continua să colaboreze cu statele 

membre, pentru a pune în aplicare măsurile anunțate în Planul coordonat. 

 
4. Țările din UE convin asupra adeverinței electronice verzi 

 
La 14 aprilie, ambasadorii la UE au convenit asupra unui mandat de negociere cu 

Parlamentul European în ceea ce privește propunerea privind adeverința electronică verde. 

Această adeverință va facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în timpul 

pandemiei de COVID-19, furnizând dovada că o persoană a fost vaccinată împotriva COVID-

19 sau a obținut un rezultat negativ la testul pentru depistarea bolii ori s-a vindecat de 

COVID-19. 

Se așteaptă ca Parlamentul European să își adopte poziția în cadrul perioadei sale de 

sesiune din 26-29 aprilie, negocierile în vederea finalizării legislației urmând să înceapă 

imediat după aceea. Țările UE doresc ca acest cadru să fie gata până în vara anului 2021. 

 
5. Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 500 de 

milioane de euro menită se sprijine întreprinderile care își desfășoară 
activitatea în domeniul turismului, al cazării și al serviciilor alimentare, 
precum și agențiile de turism 

 

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 500 de milioane de 

euro (aproximativ 2,437 miliarde RON) menită să sprijine întreprinderile care își desfășoară 

activitatea în domeniul turismului, al cazării și al serviciilor alimentare, precum și agențiile 

de turism, în contextul epidemiei de coronavirus. 

Măsura a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. 

Sprijinul public, sub formă de subvenții directe, va acoperi până la 20 % din pierderile de 

venituri (sau, în cazul anumitor agenții de turism care aplică un regim special, volumul 

facturilor emise pentru servicii turistice, inclusiv marja) pe care beneficiarul le-a înregistrat 

între 1 ianuarie și 21 decembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din 2019.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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Măsura urmărește să ajute beneficiarii să își acopere nevoile de lichidități și să își 

continue activitățile în timpul și ulterior pandemiei. Comisia a constatat că schema 

românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.  

În special, (i) sprijinul nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar, astfel cum se 

prevede în cadrul temporar, și (ii) ajutorul va fi acordat cel târziu la 31 decembrie 2021. 

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia 

o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 

alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile cadrului temporar. Pe această bază, Comisia a 

aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.  

  
6. Centrul de competențe în materie de securitate cibernetică cu sediul la 

București primește undă verde din partea Consiliului 
 

UE intenționează să sporească securitatea internetului și a altor rețele și sisteme 
informatice esențiale prin înființarea unui Centru de competențe în materie de securitate 
cibernetică pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea 
industrială în materie de securitate cibernetică. Noul organism, care va avea sediul la 
București, în România, va canaliza în special finanțarea legată de securitatea cibernetică din 
programul Orizont Europa și din programul Europa digitală. 

Acest „Centru european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de 
securitate cibernetică” va colabora cu o rețea de centre naționale de 
coordonare desemnate de statele membre. 

De asemenea, centrul va aduce laolaltă principalele părți interesate europene, 
inclusiv industria de profil, instituțiile academice și de cercetare, precum și alte asociații 
relevante ale societății civile, pentru a forma o comunitate de competențe în materie de 
securitate cibernetică, cu scopul de a consolida și a disemina know-how-ul în materie de 
securitate cibernetică în întreaga UE. 

Consiliul a adoptat la data de 20 aprilie a.c., regulamentul de instituire a centrului și a 
rețelei. Urmează adoptarea finală de către Parlamentul European. 
Centrul de competențe va coopera strâns cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate 
Cibernetică (ENISA). 
 

7. Comisia salută acordul provizoriu privind legea europeană a climei 
 

Legea europeană a climei, unul dintre elementele-cheie ale Pactului verde european, 

consacră angajamentul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și obiectivul 

intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 

2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acest acord privind Legea europeană a climei este 

o etapă esențială pentru Comisia von der Leyen, îndeplinind unul dintre angajamentele 

anunțate în Orientările politice ale președintei din iulie 2019. 

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Sunt încântată că am ajuns la un acord 

cu privire la acest element central al Pactului verde european. Angajamentul nostru politic de a 

deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 a devenit acum și un 

angajament juridic. Legea climei plasează UE pe o traiectorie verde pentru generația viitoare. 

Este angajamentul nostru imperios față de copiii și nepoții noștri.” 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 

adăugat: „Acesta este un moment istoric pentru UE. Am ajuns la un acord ambițios pentru a 

înscrie obiectivul nostru de neutralitate climatică într-o legislație cu caracter obligatoriu, care 

va orienta politicile noastre pentru următorii 30 de ani. Legea climei va modela redresarea 

verde a UE și va asigura o tranziție verde echitabilă din punct de vedere social. Acordul de 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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astăzi consolidează, de asemenea, poziția noastră de lider în combaterea crizei climatice. 

Atunci când liderii mondiali se vor reuni cu ocazia Zilei Pământului, UE va prezenta aceste 

vești îmbucurătoare, care sperăm să fie o sursă de inspirație pentru partenerii noștri 

internaționali. Este o zi de bun augur pentru concetățenii noștri și pentru planeta noastră.” 

Pe lângă obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2050, acordul de astăzi 

consolidează cadrul european pentru acțiunile în domeniul climei prin introducerea 

următoarelor elemente: 

➢ un obiectiv climatic ambițios pentru 2030 de reducere cu cel puțin 55 % a emisiilor 

nete comparativ cu 1990, precizând contribuția reducerilor și a absorbțiilor de emisii; 

➢ recunoașterea necesității de a consolida absorbantul de carbon al UE printr-un 

regulament mai ambițios privind LULUCF, pentru care Comisia va face propuneri în 

iunie 2021; 

➢ un proces pentru definirea unui obiectiv climatic pentru 2040, ținând seama de 

bugetul orientativ pentru emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2030-

2050, care urmează să fie publicat de Comisie; 

➢ un angajament privind emisiile negative după 2050; 

➢ înființarea Comitetului științific consultativ european privind schimbările climatice, 

care va oferi avize științifice independente; 

➢ dispoziții mai stricte privind adaptarea la schimbările climatice; 

➢ o coerență puternică între politicile Uniunii și obiectivul neutralității climatice; 

➢ un angajament de a iniția dialogul cu diverse sectoare pentru a pregăti foi de parcurs 

sectoriale menite să traseze calea către neutralitatea climatică în diferite domenii ale 

economiei. 

 

8. Finanțarea durabilă și taxonomia UE: Comisia adoptă măsuri suplimentare 

pentru a direcționa banii către activități durabile 

 

La data de 21 aprilie, Comisia Europeană a adoptat un ambițios și cuprinzător pachet 

de măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea fluxului de investiții către activități durabile 

în întreaga Uniune Europeană. Întrucât vor permite investitorilor să își reorienteze 

investițiile către tehnologii și întreprinderi mai durabile, măsurile de astăzi vor ajuta Europa 

să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. 

Context și măsuri viitoare: 

În ultimii ani, UE a făcut pași importanți către clădirea unui sistem financiar durabil, 

care să contribuie la tranziția către o Europă neutră din punct de vedere climatic. 

Regulamentul privind taxonomia UE, Regulamentul privind publicarea de informații privind 

finanțarea durabilă și Regulamentul privind indicii de referință reprezintă temelia 

eforturilor depuse de UE în scopul sporirii transparenței și al furnizării de instrumente 

pentru investitori care să le permită acestora să identifice oportunitățile de investiții 

durabile. 

După ce Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei va fi adoptat în mod 

oficial, urmează ca acesta să fie analizat de Parlamentul European și de Consiliu (timp de 

patru luni, perioadă care ar putea fi prelungită o singură dată cu alte două luni). 
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În ceea ce privește propunerea de directivă privind raportarea de către întreprinderi 

de informații privind durabilitatea, Comisia se va angaja în discuții cu Parlamentul European 

și cu Consiliul. 

Cele șase acte de modificare a actelor delegate privind consultanța în materie de 

investiții și de asigurări, obligațiile fiduciare și supravegherea și guvernanța produselor vor 

fi examinate de Parlamentul European și de Consiliu (perioade de trei luni, care pot fi 

prelungite o singură dată cu încă trei luni) și se preconizează că vor intra în vigoare începând 

cu octombrie 2022. 

Astfel, UE va deveni un lider la nivel mondial în domeniul stabilirii standardelor în 

materie de finanțare durabilă. 

Pachetul cuprinde: 

a. Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei: 

➢ Urmărește să sprijine investițiile durabile, oferind mai multă claritate în legătură cu 

activitățile economice care contribuie cel mai mult la îndeplinirea obiectivelor de 

mediu ale UE. Colegiul comisarilor a ajuns la un acord politic pe marginea textului. 

Actul delegat va fi adoptat în mod oficial la finalul lunii mai, de îndată ce vor fi 

disponibile traducerile în toate limbile oficiale ale UE. O comunicare, adoptată tot 

astăzi de colegiul comisarilor, prezintă o descriere mai detaliată a abordării Comisiei. 

➢ Taxonomia UE este un instrument robust, întemeiat pe date științifice, care oferă 

transparență întreprinderilor și investitorilor. Aceasta definește un limbaj comun pe 

care investitorii îl vor putea folosi atunci când investesc în proiecte și activități 

economice care au un impact pozitiv semnificativ asupra climei și a mediului. În egală 

măsură, va introduce și obligații de publicare de informații pentru întreprinderi și 

participanții la piețele financiare. 

➢ Actul delegat, asupra căruia colegiul comisarilor a ajuns la un acord politic, prezintă 

primul set de criterii tehnice de examinare care ar urma să fie folosite pentru 

definirea activităților care contribuie în mod substanțial la două dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în Regulamentul privind taxonomia: adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea schimbărilor climatice. Aceste criterii se bazează pe 

recomandările științifice făcute de grupul de experți tehnici (TEG) dedicat finanțării 

durabile. Ele sunt rezultatul unui feedback amplu primit din partea părților 

interesate, precum și al discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul. Acest act 

delegat ar acoperi activitățile economice a circa 40 % dintre companiile cotate la 

bursă, în sectoarele de activitate care generează aproape 80 % din emisiile directe de 

gaze cu efect de seră din Europa. Printre aceste sectoare se numără energia, 

silvicultura, industria manufacturieră, transportul și construcțiile. 

➢ Actul delegat privind taxonomia UE este un document care va continua să evolueze în 

timp și care va reflecta evoluțiile și progresele tehnologice. Criteriile vor fi revizuite 

periodic. În acest fel se va garanta faptul că în timp vor putea fi incluse în domeniul de 

aplicare noi sectoare și activități. 

b. Propunerea de Directivă privind raportarea de către întreprinderi de informații privind 

durabilitatea: 

➢ vizează să îmbunătățească fluxul de informații între întreprinderi. Această propunere 

va asigura o mai mare coerență în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi 

de informații privind durabilitatea, astfel încât firmele din domeniul financiar, 

investitorii și publicul larg vor putea utiliza informații comparabile și fiabile în 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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materie de durabilitate. Întreprinderile vor trebui să informeze cu privire modul în 

care activitățile lor economice sunt afectate de aspecte care țin de durabilitate, cum ar 

fi schimbările climatice și impactul pe care aceste activități ale lor le au asupra 

oamenilor și a mediului. 

➢ revizuiește și consolidează normele existente introduse de Directiva privind 

prezentarea de informații nefinanciare. Scopul său este de a crea un set de norme 

care, în timp, să situeze raportarea cu privire la durabilitate pe picior de egalitate cu 

raportarea financiară. Propunerea de directivă va extinde cerințele UE în materie de 

raportare cu privire la durabilitate la toate întreprinderile mari și la toate societățile 

cotate la bursă. Astfel, aproape 50 000 de întreprinderi din UE vor fi obligate să 

respecte standardele detaliate ale UE în materie de raportare de informații privind 

durabilitatea, ceea ce reprezintă o creștere față de cele 11 000 de întreprinderi 

supuse actualelor cerințe. Comisia propune elaborarea de standarde pentru 

companiile de mari dimensiuni și de standarde separate, proporționale pentru IMM-

uri, pe care IMM-urile necotate la bursă să le poată folosi dacă doresc. 

➢ va simplifica și procesul de raportare pentru întreprinderi. La ora actuală, multe 

întreprinderi sunt supuse presiunii de a utiliza o multitudine de standarde și cadre 

diferite de raportare cu privire la durabilitate. Standardele UE de raportare privind 

durabilitatea incluse în propunere ar trebui să fie un „ghișeu unic”, care să ofere 

întreprinderilor o soluție unică menită să răspundă nevoilor de informare ale 

investitorilor și ale altor părți interesate. 

c. Cele șase acte delegate de modificare privind obligațiile fiduciare, consultanța în materie 

de investiții și de asigurări:  

➢ vor asigura faptul că firmele din domeniul financiar, cum ar fi consultanții, 

administratorii de active sau companiile de asigurări, vor include preocupările 

legate de durabilitate în cadrul procedurilor lor și al consultanței în materie de 

investiții pe care o oferă clienților lor. 

➢ cele șase acte de modificare propuse încurajează sistemul financiar să sprijine atât 

întreprinderile aflate pe calea durabilității, cât și pe cele care sunt deja durabile. În 

egală măsură, aceste acte de modificare vor consolida lupta UE împotriva 

dezinformării ecologice. 

➢ consultanța în materie de investiții și asigurări: în momentul în care evaluează 

eligibilitatea unui client pentru o investiție, consultanții trebuie să discute acum și 

preferințele clientului în materie de durabilitate. 

➢ obligațiile fiduciare: actele de modificare prezentate astăzi aduc lămuriri cu 

privire la obligațiile unei firme din domeniul financiar în momentul în care își 

evaluează riscurile legate de durabilitate, de exemplu impactul pe care îl produc 

inundațiile asupra valorii investițiilor sale. 

➢ supravegherea și guvernanța produselor de investiții și de 

asigurare: creatorii de produse financiare și consultanții financiari vor fi nevoiți 

să țină cont de factorii de durabilitate atunci când concep produse financiare. 
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