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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția Parlamentului European din 16 septembrie 2021 referitoare la 
punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale: 
progrese, lecții învățate și obstacole care trebuie depășite 

 
Context: UE se confruntă cu problema practicilor fiscale neloiale sau agresive, spre 

exemplu cu faptul că statele membre ale Uniunii Europene pierd între 160 și 190 de miliarde 

EUR pe an, ca urmare a evaziunii fiscale și a transferului profiturilor de către corporațiile 

multinaționale. Această pierdere are o amploare considerabilă, având în vedere criza 

sanitară, socială și economică cu care se confruntă în prezent Uniunea. Contribuabilii din UE 

au deținut active offshore în valoare de 1 500 de miliarde EUR în 2016, ceea ce a dus la o 

pierdere medie de venituri fiscale de 46 de miliarde EUR în UE ca urmare a evaziunii fiscale 

comise de persoane fizice. Aceste sume reprezintă doar o componentă a problemei generale 

a evitării obligațiilor fiscale de către persoane fizice și întreprinderi, iar această valoare este 

dedusă în mod ilegitim din bugetele naționale și, prin urmare, reprezintă o povară 

suplimentară pentru contribuabilii care respectă legea. 

Parlamentul European, 

Salută faptul că instituțiile UE au îmbunătățit și au extins în mod continuu domeniul 

de aplicare al EOI în vederea reducerii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 

obligațiilor fiscale, inclusiv în cadrul recentei propuneri privind DAC7, precum și în planurile 

pentru DAC8;  

Remarcă totuși că, deși domeniul de aplicare al cadrului DAC a fost extins în mod 

constant, s-a acordat prea puțină atenție îmbunătățirii calității și exhaustivității datelor, în 

egală măsură. 

Subliniază că EOI între administrațiile fiscale s-a îmbunătățit semnificativ atât la nivel 

mondial, cât și la nivelul UE și reamintește că DAC2, DAC3, DAC4, DAC6 și DAC7 sunt direct 

legate de activitatea desfășurată la nivelul OCDE.  

  Observă că eficacitatea DAC1 este grav limitată de faptul că statele membre sunt 

obligate să raporteze doar două categorii de venituri. 

Remarcă modificarea recentă, care obligă statele membre să își transmită reciproc 

toate informațiile disponibile cu privire la cel puțin patru categorii de venituri în cazul 

perioadelor impozabile de după 2024. 

Invită Comisia ca, după realizarea unei evaluări de impact, să impună obligativitatea 

raportării cu privire la toate categoriile de venituri și active din domeniul de aplicare; invită 

statele membre să creeze registre eficiente și accesibile în scopul EOI. 

Constată că se schimbă un volum mare de informații, dar că acestea nu sunt de foarte 

bună calitate. 

Salută recomandările Curții de Conturi Europene (CCE). 

Observă că conturile comune creează anumite dificultăți pentru instituțiile financiare; 

se arată îngrijorat de faptul că informațiile inexacte sau depășite cu privire la rezidența 

fiscală a instituțiilor financiare și abuzurile comise prin recurgerea la mai multe reședințe 

pot duce la imposibilitatea de a realiza schimbul de informații dacă ar fi necesar acest lucru. 

Regretă faptul că se recurge la vize și pașapoarte de aur pentru a eluda EOI și își reiterează 

apelul de a elimina treptat toate sistemele existente.  

Invită Comisia să extindă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor la 

toate statele membre care oferă vize de aur. 
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Cere să se înăsprească procedurile de sancționare la nivelul statelor membre și să se 

introducă sisteme naționale de sancțiuni pentru raportarea incorectă sau incompletă, cu 

efect disuasiv efectiv. 

Invită Comisia să includă vizite la fața locului în statele membre și să evalueze 

eficacitatea sistemelor lor de monitorizare. 

Invită statele membre să instituie un sistem de verificare a calității și a exhaustivității 

datelor DAC, să dea un feedback periodic cu privire la informațiile primite, să trimită 

Comisiei rapoarte privind utilitatea intervențiilor pentru a îmbunătăți procesul decizional în 

viitor și să introducă proceduri pentru a audita calitatea și exhaustivitatea datelor trimise de 

entitățile care au obligații de raportare. 

Recunoaște că informațiile schimbate între statele membre prin intermediul DAC și al 

sistemelor subiacente sunt confidențiale. 

 Recomandă să se introducă un indicator pentru a semnala proprietatea comună a 

mai multor titulari de conturi, pentru a evita dubla raportare și pentru a facilita identificarea 

precisă a soldurilor conturilor. 

Sugerează, în plus, că entitățile ar putea să înregistreze cota de proprietate a fiecărui 

titular de cont și să avertizeze atunci când un cont este deținut de proprietari din jurisdicții 

diferite. 

 Invită Comisia să creeze, în strânsă colaborare cu statele membre, un instrument de 

validare a CIF. 

Observă că acest instrument de validare va îmbunătăți considerabil eficacitatea 

raportării de către instituțiile financiare și va reduce astfel costurile suportate de aceste 

instituții pentru asigurarea respectării normelor.  

Invită Comisia să reexamineze, după efectuarea unei analize și a unei evaluări 

adecvate a impactului, posibilitatea creării unui CIF European.  

Invită statele membre să asigure o analiză mai sistematică a datelor DAC1 și DAC2 

necorelate și să introducă proceduri pentru analiza sistematică a riscurilor pe baza 

informațiilor primate. 

Invită cu insistență Comisia și Consiliul să procedeze la un schimb de opinii cu 

Parlamentul pe acest subiect. 

Regretă deciziile frecvente adoptate de Consiliu prin care este redusă eficacitatea 

propunerilor Comisiei ce au ca scop întărirea cadrului DAC. 

Este conștient de faptul că DAC, în ceea ce privește aspectele fiscale, reprezintă o 

dimensiune interguvernamentală a integrării Europene.  

Reamintește însă faptul că politicile fiscale au un rol structural în realizarea 

obiectivelor strategice ale UE, îndeosebi a celor ce țin de combaterea spălării banilor, a 

finanțării terorismului, a fraudelor fiscale, a evaziunii fiscale etc. 

 

2. Parlamentul a adoptat o taxă de carbon pentru a împiedica mutarea 
companiilor în afara UE și a evita astfel normele de poluare mai stricte 

 
Context: Eforturile UE de a-și reduce amprenta de carbon în cadrul Pactului Verde, precum 

și de a deveni sustenabilă și neutră din punct de vedere climatic până în 2050, pot fi 

subminate de țări mai puțin ambițioase în ce privește mediul. Pentru a preîntâmpina acest 

lucru, UE a propus un Mecanism de ajustare a emisiilor de carbon la frontieră (CBAM), prin 

care să aplice o taxă de carbon pe anumite importuri din afara UE. 
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Cum va funcționa acest mecanism? 

Dacă produsele vin din țări cu reguli mai puțin ambițioase decât cele din UE, taxa se 

aplică pentru a fi siguri că aceste importuri nu vor fi mai ieftine decât produsele UE 

echivalente.  

Ținând cont de riscul ca multe sectoare poluante să-și mute producția în țări cu reguli 

asupra emisiilor mai puțin stricte, prețul carbonului este văzut ca un complement important 

al sistemului actual de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). 

 

Măsuri de taxare a carbonului existente în UE 

În sistemul actual de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care oferă 

stimulente financiare pentru reducerea emisiilor, fabricile și industriile trebuie să dețină un 

permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o produc. Prețul acestor permise este reglat de 

cerere și ofertă. Din cauza ultimei crize economice, cererea pentru astfel de permise s-a 

prăbușit, la fel ca și prețul lor. Acest preț este atât de de scăzut încât descurajează companiile 

să mai investească în tehnologii verzi. Pentru a rezolva această problemă, UE va reforma 

Mecanismul ETS. 

 

Noul mecanism  

Acesta trebuie să se alinieze cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului și să 

încurajeze renunțarea la carbon în industriile UE și non-UE. Acest deziderat va deveni parte 

din viitoarea strategie industrială a UE. 

Până în 2023, Mecanismul de ajustare a emisiilor de carbon la frontieră ar trebui să se 

aplice sectoarelor industriale mari consumatoare de energie. Deși reprezintă 94% din 

emisiile industriale ale UE, potrivit eurodeputaților aceste sectoare continuă să primească 

certificate de emisii gratis. 

Deputații spun că Mecanismul trebuie conceput cu unicul scop de a atinge obiectivele 

climatice și de a obține un echilibru la nivel global, nicidecum ca o modalitate de a întări 

protecționismul. 

Europarlamentarii susțin de asemenea propunerea Comisiei Europene de a folosi 

veniturile generate de acest mecanism ca noi resurse proprii pentru bugetul UE, și solicită 

Comisiei transparență cu privire la folosirea acestor venituri. 

 

3. La 16 septembrie 2021, Parlamentului European a adresat recomandări 
Comisiei Europene privind identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al 
criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE 

 
Parlamentul European: 

 salută angajamentul Comisiei de a extinde domeniile criminalității enumerate la 

articolul 83 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE, astfel încât să includă infracțiunile 

motivate de ură și discursul de incitare la ură; îndeamnă Comisia să includă orientarea 

sexuală, identitatea de gen, expresia de gen și caracteristicile sexuale drept motive de 

discriminare vizate în mod explicit de articolul respectiv; consideră că o asemenea măsură 

este esențială pentru a asigura protecția persoanelor LGBTIQ în Uniune; 

 subliniază că este important să se utilizeze pe deplin posibilitățile de formare de care 

dispun statele membre prin intermediul diferitelor programe, organisme, oficii și agenții ale 

Uniunii și invită statele membre să asigure o formare periodică și eficace, care să includă 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20170213STO62208/schema-ue-de-comercializare-a-certificatelor-de-emisii-si-reforma-acesteia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20170213STO62208/schema-ue-de-comercializare-a-certificatelor-de-emisii-si-reforma-acesteia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20170213STO62208/schema-ue-de-comercializare-a-certificatelor-de-emisii-si-reforma-acesteia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20201112STO91445/noua-strategie-industriala-a-ue-ce-probleme-are-de-rezolvat
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200709STO83005/eu-budget-parliament-pushes-for-new-revenue-sources
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200131STO71519/bugetul-pe-termen-lung-al-ue-explicat


6 
 

perspectiva de gen și drepturile omului și standardele internaționale; invită statele membre 

să garanteze că victimele au dreptul la asistență juridică publică de calitate înainte și în 

timpul procedurilor judiciare; 

 salută angajamentul Comisiei de a prezenta, în 2021, o propunere de directivă, în 

vederea prevenirii și a combaterii tuturor formelor de violență de gen, pentru a pune în 

aplicare standardele Convenției de la Istanbul; subliniază că noua directivă trebuie să fie 

complementară cu măsurile legislative și fără caracter legislativ existente și viitoare, pentru 

a realiza o acțiune coerentă a Uniunii în ceea ce privește egalitatea de gen, precum și pentru 

a ratifica în cele din urmă Convenția de la Istanbul; își reiterează, prin urmare, apelul adresat 

Uniunii de a ratifica Convenția de la Istanbul; reamintește, în plus, angajamentul Președintei 

Comisiei de a extinde domeniile criminalității pentru a include forme specifice de violență de 

gen, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) din TFUE; 

 subliniază că violența de gen, atât online cât și offline, este o infracțiune deosebit de 

gravă și o încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale răspândită în Uniune, care 

trebuie abordată cu o mai mare eficiență și hotărâre, pe o bază comună; evidențiază că 

violența de gen este rezultatul unor inegalități de gen structurale și societale, care au o 

dimensiune transfrontalieră; subliniază, în particular, intensificarea mișcărilor împotriva 

drepturilor de gen, a persoanelor LGBTIQ+ și a feminismului, care sunt bine organizate și au 

un caracter transfrontalier; consideră, în plus, că dimensiunea transfrontalieră a violenței 

cibernetice bazate pe gen și impactul semnificativ la nivel individual, economic și societal al 

violenței de gen în toate statele membre reafirmă necesitatea de a combate violența de gen 

în dimensiunile sale multiple, pe o bază comună la nivelul Uniunii; 

 solicită Uniunii să abordeze de urgență creșterea violenței de gen în timpul 

pandemiei de COVID-19; invită, în acest sens, Comisia să elaboreze un protocol al Uniunii 

privind violența de gen în perioade de criză și să includă servicii de protecție pentru victime, 

cum ar fi liniile de asistență telefonică, cazarea în condiții de siguranță și serviciile de 

sănătate ca „servicii esențiale” în statele membre, pentru a preveni violența de gen și a 

sprijini victimele violenței în timpul crizelor de tipul pandemiei de COVID-19; 

 subliniază că adoptarea instrumentelor regionale și internaționale, cum ar fi 

Convenția de la Istanbul, Declarația Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea 

violenței împotriva femeilor și alte rezoluții ale Organizației Națiunilor Unite, demonstrează 

totodată necesitatea combaterii tuturor formelor de violență de gen pornind de la o bază 

comună; 

 subliniază că nevoia specială de a combate violența împotriva femeilor și a fetelor și 

alte forme de violență de gen pornind de la o bază comună decurge și din necesitatea de a 

stabili norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor, inclusiv o definiție 

comună a violenței de gen, precum și norme minime privind elemente fundamentale precum 

prevenirea, nedenunțarea, protecția, sprijinirea și acordarea de reparații victimelor și 

urmărirea penală a autorilor; subliniază că abordările și nivelurile de angajament ale 

statelor membre în prevenirea și combaterea violenței de gen variază în mod semnificativ și, 

prin urmare, o abordare pornind de la o bază comună ar contribui și ea la aplicarea legii în 

operațiunile transfrontaliere; 

 solicită Comisiei să prezinte, în temeiul articolului 83 alineatul (1) al treilea paragraf 

din TFUE, o propunere de decizie a Consiliului de identificare a violenței de gen ca un nou 

domeniu al criminalității ce îndeplinește criteriile menționate în articolul respectiv, în 

conformitate cu recomandările din anexă, precum și să utilizeze acest nou domeniu al 

criminalității ca temei juridic al unei directive a Parlamentului European și a Consiliului, 
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globale și axate pe victime, pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență de 

gen, atât online cât și offline; 

 invită Comisia să propună o directivă cuprinzătoare privind violența de gen care să 

pună în aplicare standardele Convenției de la Istanbul și alte standarde internaționale, 

precum recomandările privind violența de gen ale Comitetului pentru eliminarea 

discriminării împotriva femeilor 

 invită Comisia să numească un coordonator pentru combaterea violenței împotriva 

femeilor și a altor forme de violență de gen; 

Decizie a Consiliului privind identificarea violenței de gen ca un domeniu al criminalității 

care îndeplinește criteriile menționate la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (recomandări) 

Consiliul Uniunii Europene adoptă prezenta Decizie: Violența de gen este identificată ca 

un domeniu al criminalității care îndeplinește criteriile menționate la articolul 83 alineatul 

(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere, în special articolul 

83 alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei Europene, având în vedere aprobarea 

Parlamentului European. 

Argumentele adoptării: 

 Egalitatea între femei și bărbați se află în centrul valorilor Uniunii și este un principiu 

fundamental al Uniunii, consacrat în tratate și recunoscut la articolul 23 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”). Dreptul la 

egalitate de tratament și nediscriminarea sunt drepturi fundamentale consacrate în tratate și 

în Cartă. Încetarea violenței bărbaților împotriva femeilor și fetelor reprezintă o condiție 

prealabilă pentru atingerea egalității reale între femei și bărbați. 

 Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că 

Uniunea, în toate activitățile sale, urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze 

egalitatea între femei și bărbați. 

 În temeiul articolului 83 alineatul (1) al treilea paragraf din TFUE, în funcție de 

evoluția criminalității, Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale 

criminalității pe lângă cele menționate la articolul 83 alineatul (1) al doilea paragraf din 

TFUE, de o gravitate deosebită cu dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau 

impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază 

comună. 

 Atunci când adoptă o astfel de decizie în temeiul articolului 83 alineatul (1) al treilea 

paragraf din TFUE, Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului 

European. 

 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 

și a violenței domestice (denumită în continuare „Convenția de la Istanbul”) definesc 

violența de gen împotriva femeilor ca fiind violența direcționată împotriva unei femei pentru 

că ea este o femeie sau care afectează femeile în mod disproporționat. Conform Convenției 

de la Istanbul, „violența împotriva femeilor” este definită drept toate actele de violență 

îndreptate împotriva femeilor și care provoacă sau pot provoca femeilor un prejudiciu sau 

suferințe fizice, sexuale, psihologice sau economice, inclusiv amenințarea cu astfel de acte, 

constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă acestea au loc în viața 

publică sau în viața privată. 
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 Persoanele LGBTIQ+ sunt și ele victime ale violenței de gen din cauza genului, a 

identității de gen, a expresiei de gen și a caracteristicilor sexuale. 

 Violența de gen împotriva persoanelor LGBTIQ+ include violența fizică, violența 

psihologică, căsătoriile forțate, violența sexuală, inclusiv violul „corectiv” și hărțuirea 

sexuală, mutilările genitale ale femeilor și ale persoanelor intersexuale, sterilizarea forțată a 

persoanelor transgen și a persoanelor intersexuale, așa-numitele crime de „onoare”, terapia 

de conversie, discursul de incitare la ură atât online, cât și offline, comportamentul agresiv și 

hărțuirea, deprivarea socioeconomică și violențele care survin în familie și/sau în unitatea 

domestică din cauza identității de gen, a expresiei de gen și a caracteristicilor sexuale ale 

victimei. 

 Violența de gen își are rădăcinile în stereotipurile de gen, în structurile 

heteropatriarhale, în asimetriile de putere și în inegalitățile structurale și instituționale. 

Violența de gen afectează toate sferele societății. 

 Conform Convenției de la Istanbul, genul este definit ca „rolurile, comportamentele, 

activitățile și atributele construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate 

pentru femei și bărbați”, și se reamintește astfel că multe forme de violență împotriva 

femeilor sunt înrădăcinate în inegalitățile de putere dintre femei și bărbați. 

 Violența de gen, atât online, cât și offline, precum și lipsa accesului la protecție 

adecvată reprezintă cea mai gravă manifestare a discriminării de gen și constituie o încălcare 

a drepturilor fundamentale consacrate în Cartă, cum ar fi dreptul la demnitate umană, 

dreptul la viață și la integritate fizică și mentală, interzicerea torturii și a tratamentelor sau 

pedepselor inumane sau degradante, interzicerea sclaviei și a muncii forțate, dreptul la 

libertate și securitate și dreptul la respectarea vieții private și de familie. 

 Violența de gen, atât online cât și offline, este o infracțiune deosebit de gravă și o 

încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale răspândită în Uniune, care trebuie 

abordată cu o mai mare eficiență și determinată pe o bază comună. 

 Adoptarea instrumentelor regionale și internaționale, cum ar fi Convenția de la 

Istanbul, Declarația Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea violenței împotriva 

femeilor și alte rezoluții ale Organizației Națiunilor Unite, demonstrează necesitatea 

combaterii tuturor formelor de violență de gen pornind de la o bază comună. 

 Nevoia specială de a combate violența împotriva femeilor și a fetelor și alte forme de 

violență de gen pornind de la o bază comună decurge și din necesitatea de a stabili norme 

minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor, inclusiv o definiție comună a 

violenței de gen, precum și norme minime privind elemente fundamentale precum 

prevenirea, nedenunțarea, protecția, sprijinirea și acordarea de reparații victimelor și 

urmărirea penală a autorilor. Abordările și nivelurile de angajament ale statelor membre în 

prevenirea și combaterea violenței de gen variază în mod semnificativ și, prin urmare, o 

abordare pornind de la o bază comună ar contribui și ea la aplicarea legii în operațiunile 

transfrontaliere. 

 Violența de gen îndeplinește criteriile pentru a fi identificată ca un nou domeniu al 

criminalității în temeiul articolului 83 alineatul (1) din TFUE. 
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II.  CONSILIUL UE 

1. Afganistan: concluziile Consiliului stabilesc poziția UE și etapele următoare 
(Consiliul UE, 21 septembrie a.c. – Afaceri externe şi relaţii internaţionale) 

 
La 21 septembrie, Consiliul a aprobat concluzii privind Afganistanul, prin care 

subliniază că UE își menține angajamentul față de pacea și stabilitatea din această țară și 

rămâne hotărâtă să sprijine poporul afgan. De asemenea, concluziile stabilesc linia de 

acțiune a UE pentru viitorul apropiat. 

UE recunoaște că situația din Afganistan reprezintă o provocare majoră pentru 

întreaga comunitate internațională și subliniază necesitatea unei coordonări puternice în 

colaborarea cu partenerii internaționali relevanți, în special cu ONU. 

Angajamentul operațional al UE și al statelor sale membre va fi adaptat cu atenție în 

funcție de politicile și acțiunile cabinetului interimar numit de talibani, nu îi conferă acestuia 

nicio legitimitate și va fi evaluat în raport cu cele cinci criterii de referință convenite de 

miniștrii afacerilor externe din UE în cadrul reuniunii informale a acestora din Slovenia din 3 

septembrie 2021. În acest context, drepturile femeilor și ale fetelor ridică motive deosebite 

de preocupare. 

O prezență minimă a UE pe teren la Kabul, în funcție de situația de securitate, ar 

facilita furnizarea ajutorului umanitar, precum și monitorizarea situației umanitare. De 

asemenea, aceasta ar putea să coordoneze și să sprijine plecarea în condiții de siguranță, 

securitate și ordine a tuturor resortisanților străini și afgani care doresc să părăsească țara. 

Cu maximă prioritate, UE urmează să inițieze o platformă politică regională de 

cooperare cu vecinii direcți ai Afganistanului pentru a contribui la preîntâmpinarea efectelor 

colaterale negative în regiune și pentru a sprijini reziliența economică și cooperarea 

economică regională, precum și nevoile umanitare și de protecție. 

Consiliul va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul următoarei sale reuniuni din 

octombrie. 

 
2.   Rusia: Declarația Înaltului Reprezentant, în numele Uniunii Europene, cu 

privire la alegerile pentru Duma de Stat, regionale și locale (Consiliul UE, 20 
septembrie a.c. – Afaceri externe şi relaţii internaţionale) 
Alegerile pentru Duma de Stat, regionale și locale din Federația Rusă au avut loc în 

perioada 17-19 septembrie. Uniunea Europeană regretă că decizia Rusiei de a restricționa 

drastic dimensiunea și formatul misiunii internaționale de observare a alegerilor a 

OSCE/ODIHR a împiedicat desfășurarea acesteia. 

UE ia act de faptul că surse independente și fiabile raportează încălcări grave. 

În perioada premergătoare alegerilor, a avut loc o intensificare a represiunii 

împotriva politicienilor din opoziție, a organizațiilor societății civile și a organelor de presă 

independente, precum și a jurnaliștilor. Acest lucru a dus la limitarea posibilității 

alegătorilor ruși de a alege și a capacității acestora de a obține informații complete și corecte 

cu privire la candidați. 

UE reiterează profunda sa îngrijorare referitoare la modelul continuu de restrângere 

a spațiului pentru opoziție, societatea civilă și vocile independente din întreaga Rusie. UE 

solicită conducerii Rusiei să inverseze aceste evoluții negative. 
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Federația Rusă ar trebui să respecte angajamentele pe care și le-a asumat în cadrul 

ONU, al OSCE și al Consiliului Europei în ceea ce privește protecția drepturilor omului și a 

valorilor democratice. 

UE nu recunoaște și nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeei și a orașului 

Sevastopol de către Federația Rusă și, prin urmare, nu recunoaște așa-numitele alegeri 

desfășurate în peninsula Crimeea ocupată. 

Decizia Federației Ruse de a îi implica în alegerile pentru Duma de Stat, regionale și 

locale pe rezidenții teritoriilor necontrolate de guvern din regiunile Donețk și Lugansk din 

Ucraina contravine spiritului și obiectivelor acordurilor de la Minsk. UE își menține poziția 

fermă de sprijin pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. 

 

3. Principalele rezultate ale Consiliul Afaceri Generale, 21 septembrie a.c. 
 

Miniștrii au evaluat situația actuală a relațiilor dintre UE și Regatul Unit, în lumina 

recentelor evenimente legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda 

de Nord. 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a furnizat miniștrilor informații 

actualizate cu privire la cele mai recente evoluții, inclusiv cu privire la vizita sa recentă în 

Irlanda și Irlanda de Nord, iar miniștrii au reiterat sprijinul lor față de abordarea Comisiei 

Europene. 

Aceștia au subliniat că este necesar să se identifice soluții pe termen lung flexibile și 

practice pentru a aborda problemele cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în 

legătură cu punerea în aplicare în termeni practici a protocolului, respectând în același timp 

principiile care stau la baza acestuia. Miniștrii au reiterat faptul că UE nu va fi de acord cu o 

renegociere a protocolului, care reprezintă soluția convenită între Regatul Unit și UE la 

problemele cauzate de Brexit pentru insula Irlanda. 

Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire la coordonarea la nivelul UE în 

materie de COVID-19 după vacanța de vară. Aceștia au discutat despre aspecte legate de 

vaccinare și despre măsurile de călătorie. 

Gašper Dovžan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Sloveniei a 

declarat: „Este esențial ca statele membre să continue să ofere un răspuns transparent și 

coordonat la pandemie și ca rata de vaccinare a populației să crească pentru a reveni la viața 

normală. ” 

Printre subiectele discutate astăzi, se numără dozele de rapel sau dozele 

suplimentare, necesitatea de a aborda reticența față de vaccinare și dezinformarea cu privire 

la vaccinuri, precum și importanța partajării vaccinurilor cu țările terțe. 

În ceea ce privește coordonarea măsurilor privind călătoriile, în prezent se lucrează la 

analizarea necesității unei revizuiri pentru a ține seama de situația actuală (printre altele, 

ratele ridicate de vaccinare, evoluția situației epidemiologice și experiența în ceea ce 

privește certificatele privind COVID). 

Miniștrii au desfășurat un prim schimb de opinii cu privire la proiectul adnotat de 

ordine de zi pentru Consiliul European din 21-22 octombrie. Printre subiectele discutate se 

numără coordonarea răspunsului la pandemia de COVID-19, examinarea progreselor 

înregistrate cu privire la aspecte digitale, pregătirile pentru COP26 de la Glasgow (climă) și 

pentru COP15 de la Kunming (biodiversitate), precum și pentru viitoarele summituri cu țări 

terțe, de exemplu Reuniunea Asia-Europa (ASEM) și Parteneriatul estic. 
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Președinția a prezentat informații actualizate cu privire la Conferința privind viitorul 

Europei, după lansarea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni la 17 septembrie și 

în perspectiva sesiunii plenare din octombrie. Delegațiile au avut ocazia de a face schimb de 

opinii cu privire la aceste chestiuni. 

În cursul unei dezbateri publice, Comisia a prezentat Raportul de analiză prospectivă 

strategică pentru anul 2021 și scrisoarea sa de intenție cu privire la pregătirea programului 

de lucru al Comisiei pentru 2022. 

Comisia a oferit miniștrilor informații actualizate cu privire la relațiile UE-Elveția. A 

existat, de asemenea, un punct de informare cu privire la Summitul UE-MED, care a avut loc 

vinerea trecută la Atena. 

 

III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic și social european și Comitetul regiunilor. Noua strategie a UE pentru 
păduri pentru 2030 

 

Obiectivul comunicării: Pădurile și alte terenuri impădurite acoperă peste 43,5% din 

suprafața terestră a UE. Pădurile au un rol extrem de important în economia și în societatea 

noastră, creând locuri de muncă și furnizând alimente, medicamente, materiale, apă curată.  

Prezenta strategie înlocuiește Strategia UE pentru păduri adoptată în 2013 și 

evaluată în 2018. Angajamentele și acțiunile propuse în strategie vor contribui la 

îndeplinirea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 

% în 2030, care este stabilit în Legea europeană a climei și care va fi realizat prin măsurile 

prevăzute în pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”. 

Emisiile de gaze cu efect de seră și eliminările acestora de către păduri și produsele 

forestiere vor avea un rol crucial în îndeplinirea obiectivului Uniunii de eliminare a 

dioxidului de carbon. Pentru ca această tranziție să fie realizată cu succes, vom avea nevoie 

de păduri mai mari, mai sănătoase și mai diverse decât cele din prezent, în special în scopul 

stocării și sechestrării carbonului, în vederea reducerii efectelor poluării atmosferice asupra 

sănătății oamenilor și pentru a se opri pierderea habitatelor și speciilor. Strategia UE pentru 

păduri este scrisă la începutul manifestării unor crize în materie de climă și biodiversitate cu 

un ritm de evoluție tot mai rapid. Următorul deceniu este crucial și strategia reprezintă un 

plan concret pentru 2030. 

Strategia include măsuri pentru îmbunătățirea protejării și refacerii pădurilor, pentru 

stimularea gestionării durabile a pădurilor și pentru îmbunătățirea monitorizării și a 

planificării descentralizate eficace a pădurilor din UE, cu scopul garantării rezilienței 

ecosistemelor forestiere și pentru a permite pădurilor să-și îndeplinească rolul 

multifuncțional. 

Având în vedere schimbările climatice și declinul biodiversității, este nevoie de 

urgentă de abordări adaptive de refacere a pădurilor și de gestionare bazată pe ecosisteme, 

prin care să se consolideze reziliența reziliența pădurilor din UE. 
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IV.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 
1. Conferința privind viitorul Europei: cetățenii în centrul atenției 

 
Primul dintre cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni își începe 

activitatea cu o sesiune la Strasbourg, de vineri, 17 septembrie, până duminică, 19 

septembrie 2021. 

Grupurile se află în centrul Conferinței privind viitorul Europei și vor reuni 800 de 

cetățeni din toate mediile și din toate colțurile UE. Din septembrie 2021 până în ianuarie 

2022, patru grupuri, fiecare cuprinzând 200 de cetățeni, care reflectă diversitatea 

demografică și socială a UE, vor delibera și vor formula recomandări concrete cu privire la 

direcția în care doresc să se îndrepte Europa în viitor. Cel puțin o treime din participanții la 

fiecare grup vor avea vârsta sub 25 de ani. 

Într-un mediu multilingv, participanții la fiecare grup se vor reuni de trei ori pentru a 

dezbate următoarele subiecte: 

(1) o economie mai puternică, justiția socială, locurile de muncă/educația, tineretul, 

cultura, sportul/transformarea digitală; 

(2) democrația europeană/valori, drepturi, statul de drept, securitate; 

(3) schimbările climatice, mediul/sănătatea; și 

(4) UE în lume/migrația. 

Fiecare grup se va întruni o dată pentru a-și începe activitatea înainte de următoarea 

reuniune a sesiunii plenare a conferinței care va avea loc la 22-23 octombrie. 

Conferința și, în special, grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă un 

exercițiu transnațional și multilingv fără precedent în democrația deliberativă, un exercițiu 

care le oferă cetățenilor europeni posibilitatea de a juca un rol central în conturarea 

viitorului UE. În cadrul conferinței, cetățenii își pot prezenta ideile, de asemenea, pe o 

platformă digitală multilingvă și în cadrul a numeroase evenimente organizate la nivel 

național și european. 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni vor lua în considerare contribuțiile 

formulate pe platforma digitală multilingvă a conferinței, începând cu primul raport 

intermediar, publicat la 15 septembrie. Deliberările acestora se vor baza, de asemenea, pe 

recomandările formulate de grupurile naționale de dezbatere ale cetățenilor organizate în 

contextul conferinței în toate statele membre. 

Până la sesiunea finală a grupurilor, acești 800 de cetățeni vor formula recomandări, 

care vor fi prezentate și discutate în cadrul sesiunii plenare a conferinței. 20 de cetățeni 

selectați din fiecare grup vor delibera împreună cu reprezentanții instituțiilor UE și ai 

organismelor consultative, ai parlamentelor naționale, ai partenerilor sociali, ai societății 

civile și ai altor părți interesate – toți fiind membri cu drepturi depline ai sesiunii plenare a 

conferinței. După ce aceste recomandări au fost prezentate de cetățeni și discutate cu aceștia, 

sesiunea plenară va prezenta, pe bază consensuală, propuneri Comitetului executiv, care va 

elabora un raport în strânsă colaborare și în deplină transparență cu aceasta. Cele trei 

instituții – Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană – s-au angajat să 

examineze rapid modalitățile prin care să se dea curs în mod eficace acestui raport, fiecare în 

cadrul propriei sale sfere de competență și în conformitate cu tratatele UE. 
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Etapele următoare 

În cursul primelor lor sesiuni, grupurile vor discuta diferitele viziuni ale cetățenilor 

pentru viitor și vor alege subtemele pe care doresc să își axeze deliberările. De asemenea, 

acestea își vor selecta reprezentanții la sesiunea plenară a conferinței. 

Prima sesiune a fiecărui grup va avea loc la Strasbourg (mai precis, Grupul 1 în 

perioada 17-19 septembrie, Grupul 2 în perioada 24-26 septembrie, Grupul 3 în perioada 1-

3 octombrie și Grupul 4 în perioada 15-17 octombrie), a doua sesiune va avea loc online și a 

treia – la institute europene din alte orașe europene (Dublin, Florența, Varșovia și 

Maastricht), cu respectarea deplină a măsurilor aplicabile în materie de sănătate și 

siguranță. Primele două grupuri își vor prezenta recomandările, care vor face obiectul unei 

dezbateri, în cadrul sesiunii plenare a conferinței din decembrie 2021, iar al treilea și al 

patrulea grup vor face acest lucru în ianuarie 2022. 

Context 

Cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă unul dintre 

pilonii Conferinței privind viitorul Europei și sunt organizate în comun de Parlamentul 

European, Consiliul UE și Comisia Europeană. 

Cetățenii participanți au fost selectați aleatoriu de către o societate de sondaj 

independentă, în conformitate cu cinci criterii, pentru a reflecta diversitatea UE: originea 

geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul socioeconomic și 

nivelul de educație. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani vor reprezenta o treime 

din fiecare grup și se va respecta echilibrul de gen. Pentru a consolida transparența, 

deliberările plenare ale grupurilor (și anume discuțiile dintre toți cei 200 de cetățeni) vor fi 

transmise în direct pe Platforma digitală multilingvă a conferinței în 24 de limbi. 

 

2. 7 miliarde de euro pentru proiecte-cheie de infrastructură: verigi lipsă și 
transport verde 

O cerere de propuneri lansată în data de 16 septembrie, în cadrul Mecanismului 

pentru interconectarea Europei (MIE), pentru programul Transporturi, pune la dispoziție 7 

miliarde EUR pentru proiecte europene de infrastructură în domeniul transporturilor. 

Majoritatea proiectelor finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri vor contribui la 

creșterea sustenabilității rețelei noastre globale de transport, precum și la îndeplinirea de 

către UE a obiectivului prevăzut în Pactul verde european de reducere a emisiilor generate 

de transporturi cu 90 % până în 2050. 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Majorăm masiv fondurile 

disponibile pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, până la 1,5 

miliarde de euro. Pentru prima dată, sprijinim și proiecte prin implementarea cărora rețelele 

noastre transeuropene de transport să fie adecvate pentru dubla utilizare, civilă și în scop de 

apărare, și să îmbunătățească mobilitatea militară în întreaga UE. Proiectele finanțate în 

cadrul cererii de propuneri de ieri vor contribui la crearea unui sistem de transport multimodal 

eficient și interconectat, atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri, precum și la dezvoltarea 

infrastructurii cu scopul de a sprijini opțiuni de mobilitate mai durabile.” 

UE are nevoie de un sistem de transport multimodal eficient și interconectat, atât 

pentru pasageri, cât și pentru mărfuri. Acesta trebuie să includă o rețea feroviară de mare 

viteză la prețuri accesibile, o infrastructură abundentă de reîncărcare și de realimentare 
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pentru vehicule cu emisii zero și automatizare sporită pentru o mai mare eficiență și 

siguranță. Informații suplimentare sunt disponibile online. 

 

3.  Comisia lansează o nouă aplicație Erasmus+, cu o legitimație europeană de 
student integrată 

În data de 21 septembrie, Comisia a lansat noua aplicație Erasmus+, marcând o nouă 

etapă în digitalizarea programului Erasmus+. 

Noua aplicație, disponibilă în toate limbile UE, va oferi fiecărui student o legitimație 

europeană de student digitală, valabilă în întreaga Uniune Europeană. Viitorul este digital, 

iar această aplicație reînnoită va garanta că studenții vor avea nevoie de mai puține 

documente pe suport de hârtie. 

Vicepreședintele pentru promovarea modului de viață european, Margaritis Schinas, 

a declarat: „Mă bucur că interfața programului nostru emblematic pentru tineri, Erasmus+, îi 

reprezintă din ce în ce mai bine. Mai digitală, mai mobilă și mai orientată către comunitate. 

Noua aplicație și legitimația de student integrată sunt emblematice pentru Spațiul european al 

educației pe care îl susținem.” 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 

declarat: „Hârtia aparține în mod oficial trecutului. Această nouă aplicație Erasmus+ va fi un 

ghișeu unic pentru studenții Erasmus+ mobili. A avea toate informațiile la îndemână înseamnă 

mai puțin stres, mai puțin timp dedicat cerințelor administrative și mai multă flexibilitate. 

Legitimația europeană de student, disponibilă prin intermediul aplicației, reprezintă un pas 

important către un adevărat Spațiu european al educației. Unul în care fiecare elev se simte 

inclus și poate avea acces la aceleași servicii și aceeași recunoaștere a studiilor sale.” 

Datorită noii aplicații, care funcționează pe sistemele Android și iOS, elevii vor putea: 

 să caute și să selecteze destinația lor dintre partenerii universității; 

 să semneze contractul de studii online; 

 să descopere evenimente și sfaturi utile de la și despre destinația lor și să ia 

legătura cu alți elevi și 

 să obțină legitimația europeană de student pentru a avea acces la servicii, 

muzee, activități culturale și oferte speciale în universitatea și țara gazdă. 

În prezent, peste 4 000 de universități sunt implicate în rețeaua Erasmus Without 

Paper (Erasmus fără hârtie), care le permite să facă schimb de date în condiții sigure și să 

identifice mai ușor contractele de studii. Această cooperare digitală permite introducerea și 

recunoașterea pe scară largă a legitimației europene de student. 

În conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală, noul program 

Erasmus+ pentru perioada 2021 sprijină dezvoltarea competențelor digitale și contribuie la 

tranziția digitală a sistemelor de învățământ europene. Cu un buget majorat de peste 28 

miliarde EUR pentru perioada de 7 ani, Erasmus+ va sprijini, de asemenea, reziliența 

sistemelor de educație și formare în fața pandemiei. 

Context 

De la începutul programului Erasmus inițial în 1987, 10 milioane de persoane au 

beneficiat de mobilitate în străinătate. Noul program Erasmus+ oferă oportunități pentru 

perioade de studiu în străinătate, stagii, ucenicii și schimburi de personal în toate domeniile 

educației, formării, tineretului și sportului, la toate vârstele. 
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Studiul de impact privind învățământul superior Erasmus+, publicat în 2019, a arătat 

că programul are efecte pozitive asupra dezvoltării profesionale, sociale, educaționale și 

personale a participanților. Peste 70 % dintre studenți înțeleg mai bine ceea ce doresc să 

facă în viitoarea carieră atunci când se întorc în urma mobilității în străinătate, permițându-

le să își reorienteze studiile pentru a corespunde ambițiilor lor profesionale. Peste 90 % din 

studenții Erasmus+ își îmbunătățesc, de asemenea, capacitatea de a lucra și de a colabora cu 

persoane din culturi diferite și consideră că au o identitate europeană. 

Pentru anul universitar actual (2021-2022), se preconizează că 600 000 de studenți 

din învățământul superior vor merge în străinătate datorită programului Erasmus+. 

În discursul său din 2021 privind starea Uniunii, președinta von der Leyen a propus 

ca anul 2022 să devină Anul tineretului european. Tinerii trebuie să poată modela viitorul 

Europei.  Uniunea noastră are nevoie de un suflet și de o viziune de care ei să se poată atașa. 

 
4.    Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară 

(HERA): să fim pregătiți pentru viitoarele urgențe sanitare 

Comisia Europeană a lansat la data de 16 septembrie, Autoritatea europeană pentru 

pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) pentru a preveni, a detecta și a 

răspunde rapid la urgențele sanitare. 

HERA va anticipa amenințări și potențiale crize sanitare, prin colectarea de informații 

și prin consolidarea capacităților de răspuns necesare. Atunci când survine o situație de 

urgență, HERA va asigura dezvoltarea, producerea și distribuirea de medicamente, de 

vaccinuri și de alte contramăsuri medicale – cum ar fi mănuși și măști – care au lipsit adesea 

în prima fază a răspunsului la criza provocată de noul coronavirus. HERA este un pilon 

esențial al uniunii europene a sănătății anunțate de președinta von der Leyen în discursul 

său privind starea Uniunii din 2020 și va completa o lacună în ceea ce privește răspunsul și 

pregătirea UE pentru situații de urgență sanitară. 

Înaintea unei crize sanitare, în „faza de pregătire”, HERA : 

 va colabora îndeaproape cu alte agenții de sănătate de la nivelul UE și de la nivel 

național, cu industria și cu partenerii internaționali, în vederea îmbunătățirii gradului de 

pregătire al UE pentru situații de urgență sanitară. 

 va efectua evaluări ale amenințărilor și va colecta informații, va elabora modele 

pentru a prognoza o epidemie și, până la începutul anului 2022, va identifica și va acționa în 

cazul a cel puțin trei amenințări cu impact ridicat și va aborda eventualele lacune în ceea ce 

privește contramăsurile medicale. 

 va sprijini cercetarea și inovarea pentru dezvoltarea de noi contramăsuri medicale, 

inclusiv prin intermediul platformelor pentru schimbul rapid de date și al rețelelor de studii 

clinice de la nivelul Uniunii. 

 va aborda provocările de pe piață și va stimula capacitatea industrială. Pe baza 

activității desfășurate de Grupul operativ pentru sporirea producției industriale de vaccinuri 

împotriva COVID-19, HERA va institui un dialog strâns cu industria și o strategie pe termen 

lung pentru capacitatea de producție și pentru investiții specifice și va aborda blocajele din 

cadrul lanțului de aprovizionare pentru contramăsuri medicale. 

 va promova achizițiile și va aborda provocările legate de disponibilitatea și de 

distribuirea contramăsurilor medicale și, de asemenea, va spori capacitatea de stocare 

pentru a evita deficitele și blocajele logistice. 
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 va consolida cunoștințele și competențele cu privire la toate aspectele legate de 

contramăsuri medicale din statele membre 

În timpul unei crize sanitare: intervenții de urgență 

 În cazul în care se declară o situație de urgență de sănătate publică la nivelul UE, 

HERA poate trece rapid la operațiuni de urgență, inclusiv la luarea rapidă a deciziilor și la 

activarea de măsuri de urgență, sub conducerea unui consiliu de criză sanitară la nivel înalt. 

Ea va activa finanțarea de urgență și va lansa mecanisme pentru monitorizarea, dezvoltarea 

specifică nouă, procurarea și achiziționarea de contramăsuri medicale și de materii prime. 

 Instrumentele „EU FAB”, o rețea de capacități de producție mereu disponibile pentru 

producerea de vaccinuri și de medicamente, vor fi activate pentru a pune la dispoziție 

capacitățile de producție rezervate pentru a face față situațiilor de creștere semnificativă a 

cererii, precum și planuri de cercetare și inovare de urgență în dialog cu statele membre. 

 Producția UE de contramăsuri medicale va fi stimulată și se va întocmi un inventar al 

unităților de producție, al materiilor prime, al consumabilelor, al echipamentelor și al 

infrastructurilor, pentru a avea o imagine clară de ansamblu asupra capacităților UE. 

Activitățile HERA se vor baza pe un buget de 6 miliarde EUR din actualul cadru 

financiar multianual pentru perioada 2022-2027, o parte din care va proveni din 

suplimentarea NextGenerationEU. 

Alte programe ale UE, precum Mecanismul de redresare și reziliență, REACT-EU, 

fondurile de coeziune și programul InvestEU în cadrul UE, precum și Instrumentul de 

vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională în afara UE, vor 

contribui de asemenea la sprijinirea rezilienței sistemelor de sănătate. Împreună cu cele 6 

miliarde EUR menționate mai sus, sprijinul total se va ridica astfel la aproape 30 de miliarde 

EUR în următoarea perioadă de finanțare și chiar mai mult dacă luăm în considerare 

investițiile la nivel național și în sectorul privat. 

 

5. Revizuirea normelor UE în materie de asigurări: încurajarea asigurătorilor să 

investească în viitorul Europei 

La data de 22 septembrie 2021, Comisia Europeană o revizuire cuprinzătoare a 

normelor UE în materie de asigurări (cunoscute sub denumirea de „Solvabilitate II”), pentru 

a favoriza investițiile pe termen lung ale societăților de asigurări în redresarea Europei în 

urma pandemiei de COVID-19. 

Revizuirea urmărește să sporească reziliența sectorului asigurărilor și reasigurărilor 

(mai precis al asigurărilor pentru societățile de asigurare), astfel încât acesta să poată face 

față crizelor viitoare și să îi protejeze mai bine pe deținătorii de polițe. De asemenea, vor fi 

introduse norme simplificate și mai proporționale pentru anumite societăți de asigurare mai 

mici. 

Polițele de asigurare sunt esențiale pentru mulți europeni și pentru întreprinderile 

europene. Acestea protejează cetățenii împotriva pierderilor financiare în cazul unor 

evenimente neprevăzute. Societățile de asigurări joacă, de asemenea, un rol important în 

economia noastră, direcționând economiile către piețele financiare și către economia reală, 

oferind astfel întreprinderilor europene finanțare pe termen lung. 

 

Revizuirea constă în următoarele elemente: 
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• o propunere legislativă de modificare a Directivei Solvabilitate II (Directiva 

2009/138/CE); 

• o comunicare privind revizuirea Directivei Solvabilitate II; 

• o propunere legislativă privind o nouă directivă referitoare la redresarea și rezoluția 

instituțiilor de asigurare. 

Revizuirea cuprinzătoare a Directivei Solvabilitate II 

Obiectivul revizuirii este de a consolida contribuția asigurătorilor europeni la 

finanțarea redresării, înregistrând progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital și 

canalizarea fondurilor către Pactul verde european. Pe termen scurt, în UE ar putea fi 

deblocat capital în valoare de până la aproximativ 90 de miliarde EUR. Această eliberare 

semnificativă de capital va ajuta (re)asigurătorii să își intensifice contribuția în calitate de 

investitori privați la redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19. 

Modificările aduse Directivei Solvabilitate II vor fi completate ulterior prin acte 

delegate. Comunicarea de astăzi prezintă intențiile Comisiei în această privință.  

Câteva puncte-cheie ale pachetului: 

 modificările vor proteja mai bine consumatorii și vor asigura faptul că societățile de 

asigurări rămân solide, inclusiv în perioade economice dificile; 

 consumatorii („deținătorii de polițe”) vor fi mai bine informați cu privire la situația 

financiară a asigurătorului lor; 

 consumatorii vor fi mai bine protejați atunci când cumpără produse de asigurare în 

alte state membre, datorită unei cooperări îmbunătățite între autoritățile de 

supraveghere; 

 asigurătorii vor fi stimulați să investească mai mult în capitalul pe termen lung, în 

beneficiul economiei; 

 soliditatea financiară a asigurătorilor va ține seama mai bine de anumite riscuri, 

inclusiv cele legate de climă, și va fi mai puțin sensibilă la fluctuațiile pe termen scurt 

ale pieței; 

 un control sporit va fi exercitat asupra întregului sector, pentru a preveni orice 

amenințare la adresa stabilității sale. 

Propunerea de directivă privind redresarea și rezoluția instituțiilor de asigurare 

Obiectivul Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor de asigurare este de a 

asigura o mai bună pregătire a asigurătorilor și a autorităților relevante din UE în cazul unor 

dificultăți financiare semnificative. 

Aceasta va introduce un nou proces de rezoluție ordonată, care va proteja mai bine 

deținătorii de polițe, precum și economia reală, sistemul financiar și, în ultimă instanță, 

contribuabilii. Autoritățile naționale vor fi mai bine pregătite pentru a face față 

insolvabilității unei companii de asigurări. 

Prin înființarea colegiilor de rezoluție, autoritățile de supraveghere și autoritățile de 

rezoluție relevante vor putea să ia măsuri coordonate, prompte și decisive pentru a aborda 

problemele care apar în cadrul grupurilor transfrontaliere de (re)asigurare, garantând cel 

mai bun rezultat posibil pentru deținătorii de polițe și pentru economie în general. 

Propunerile se bazează în mare măsură pe avizul tehnic oferit de EIOPA (Autoritatea 

Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale). Acestea sunt, de asemenea, aliniate la 
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activitatea desfășurată la nivel internațional pe această temă, ținând seama în același timp 

de particularitățile europene. 

 

Context 

Protecția asigurărilor este esențială pentru multe gospodării, întreprinderi și 

participanți la piața financiară. Sectorul asigurărilor oferă, de asemenea, soluții pentru 

veniturile din pensii și contribuie la canalizarea economiilor către piețele financiare și 

economia reală. 

Directiva Solvabilitate II a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Comisia a monitorizat 

punerea în aplicare a directivei și s-a consultat pe larg cu părțile interesate cu privire la 

posibile domenii de revizuire. 

La 11 februarie 2019, Comisia a solicitat în mod oficial avizul tehnic din partea EIOPA 

pentru a pregăti revizuirea Directivei Solvabilitate II. Avizul tehnic al EIOPA a fost publicat la 

17 decembrie 2020. 

Dincolo de sfera minimă de revizuire menționată chiar în directivă și după 

consultarea părților interesate, Comisia a identificat alte domenii ale cadrului Solvabilitate II 

care ar trebui revizuite, cum ar fi contribuția sectorului la prioritățile politice ale Uniunii 

Europene (de exemplu Pactul verde european și uniunea piețelor de capital), supravegherea 

activităților de asigurare transfrontaliere și consolidarea proporționalității normelor 

prudențiale, inclusiv raportarea. 

Etapele următoare 

Pachetul legislativ urmează să fie examinat de Parlamentul European și de Consiliu. 

 
6.   Noul coronavirus: Comisia semnează un contract pentru furnizarea unui 

tratament cu anticorpi monoclonali 
 

Comisia a semnat cu compania farmaceutică Eli Lilly un contract-cadru de achiziție 

comună vizând furnizarea unui tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacienții afectați 

de noul coronavirus. 

Aceasta este cea mai recentă evoluție în ceea ce privește constituirea primului 

portofoliu, constând în cinci mijloace terapeutice promițătoare, anunțat de Comisie în iunie 

2021, în cadrul Strategiei UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19. În prezent, 

medicamentul face obiectul revizuirii datelor sale pe măsură ce sunt disponibile, de către 

Agenția Europeană pentru Medicamente. Optsprezece state membre au aderat la achiziția 

comună pentru achiziționarea a maximum 220 000 de cure de tratament. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Peste 

73 % din populația adultă din UE este în prezent vaccinată complet, iar această rată va crește 

în continuare. Dar vaccinurile nu pot fi singurul răspuns la COVID-19. Oamenii continuă să se 

infecteze și să se îmbolnăvească. Trebuie să ne continuăm activitatea pentru a preveni 

îmbolnăvirile, utilizând vaccinurile, și, în același timp, trebuie să ne asigurăm că putem trata 

pacienții cu mijloace terapeutice eficace. Prin semnarea de astăzi finalizăm cea de a treia 

procedură de achiziții publice și ne îndeplinim angajamentul asumat în cadrul Strategiei UE 

privind mijloacele terapeutice de a facilita accesul pacienților afectați de COVID-19 la 

medicamente de ultimă generație.” 

Deși vaccinarea rămâne cel mai puternic atu atât împotriva virusului, cât și a 

variantelor sale, mijloacele terapeutice curative joacă un rol esențial în răspunsul la 

pandemia de COVID-19. Acestea contribuie la salvarea de vieți, la accelerarea vindecării, la 
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reducerea duratei spitalizării și, în cele din urmă, la reducerea sarcinii suportate de 

sistemele de sănătate. 

Produsul realizat de compania Eli Lilly este o combinație de doi anticorpi monoclonali 

(bamlanivimab și etesevimab) pentru tratamentul pacienților infectați cu noul coronavirus 

care nu au nevoie de oxigen, dar care prezintă un risc mare de a face o formă severă de 

COVID-19. Anticorpii monoclonali sunt proteine produse în laborator care imită capacitatea 

sistemului imunitar de a combate noul coronavirus. Aceștia se fixează de proteina virală de 

suprafață (spike) și blochează astfel capacitatea virusului de a se fixa de celulele umane. 

În temeiul Acordului privind achizițiile publice comune la nivelul UE, Comisia 

Europeană a încheiat până în prezent aproape 200 de contracte pentru diferite contramăsuri 

medicale, cu o valoare cumulată de peste 12 miliarde EUR. În temeiul contractului-cadru de 

achiziție comună încheiat cu Eli Lilly, statele membre pot achiziționa produsul combinat 

constând în bamlanivimab și etesevimab dacă și atunci când este necesar, după ce produsul 

a primit fie o autorizație de introducere pe piață condiționată la nivelul UE din partea 

Agenției Europene pentru Medicamente, fie o autorizație de utilizare în situații de urgență în 

statul membru în cauză. 

Context 

Contractul de achiziție comună de astăzi urmează contractului semnat cu Roche la 31 

martie 2021 pentru produsul REGN-COV2, o combinație de Casirivimab și Imdevimab, și 

contractului semnat cu Glaxo Smith Kline la 27 iulie 2021 pentru furnizarea de sotrovimab 

(VIR-7831), produs dezvoltat în colaborare cu VIR Biotechnology. 

Strategia UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19, adoptată la 6 mai 

2021, vizează crearea unui portofoliu larg de mijloace terapeutice împotriva COVID-19, cu 

scopul de a pune la dispoziție trei mijloace terapeutice noi până în octombrie 2021 și 

eventual încă două până la sfârșitul anului. Ea cuprinde întregul ciclu de viață al 

medicamentelor, de la cercetare, dezvoltare, selectarea celor promițătoare, autorizare rapidă 

de către autoritățile de reglementare, fabricare și punere la dispoziție pe scară largă, până la 

utilizarea finală. De asemenea, strategia va coordona, va intensifica acțiunea Uniunii și va 

asigura faptul că UE acționează unitar în vederea asigurării accesului la mijloace terapeutice 

prin intermediul achizițiilor comune. 

Strategia face parte dintr-o uniune europeană a sănătății puternică, utilizând o 

abordare coordonată la nivelul UE pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor noștri, 

pentru a dota UE și statele sale membre cu mijloace menite să prevină și să contracareze mai 

bine viitoarele pandemii, precum și pentru a îmbunătăți reziliența sistemelor de sănătate din 

Europa. Axată pe tratarea pacienților infectați cu COVID-19, această strategie funcționează în 

paralel cu Strategia UE privind vaccinurile, care s-a dovedit a fi un succes și prin care o serie 

de vaccinuri sigure și eficace împotriva COVID-19 au fost autorizate pentru utilizare în UE, cu 

scopul de a preveni și de a reduce atât ratele de infectare, cât și ratele de spitalizare și 

numărul deceselor cauzate de această boală. 

În 29 iunie 2021 strategia a obținut primul ei rezultat, odată cu anunțarea a cinci 

mijloace terapeutice candidate care ar putea fi disponibile în curând pentru tratarea 

pacienților din întreaga UE. Cele cinci produse se află într-un stadiu avansat de dezvoltare și 

au șanse foarte mari să fie incluse printre cele trei noi mijloace terapeutice împotriva COVID-

19 care vor fi autorizate până în luna octombrie 2021 (obiectivul stabilit în strategie), cu 

condiția ca datele finale să le demonstreze siguranța, calitatea și eficacitatea. 

Cooperarea la nivel mondial în domeniul mijloacelor terapeutice este esențială și 

reprezintă o componentă primordială a strategiei noastre. Comisia se angajează să 
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colaboreze cu partenerii internaționali în ceea ce privește mijloacele terapeutice împotriva 

COVID-19 și să le pună la dispoziție la nivel mondial. Comisia analizează, de asemenea, 

modalitățile de sprijinire a unui mediu propice pentru fabricarea de produse medicale, 

consolidând în același timp capacitatea de cercetare în țările partenere din întreaga lume. 

 

7.    Comisia cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în 
întreaga UE 

 

La 16 septembrie, Comisia a prezentat prima Recomandare de îmbunătățire a 

siguranței jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-mediei. 

Documentul conține recomandări, inclusiv în ceea ce privește protestele și demonstrațiile, 

siguranța online și capacitarea digitală, jurnalistele și jurnaliștii care aparțin grupurilor 

minoritare. 

 Recomandări generale 

Având în vedere numărul tot mai mare de atacuri împotriva jurnaliștilor – peste 900 

de astfel de atacuri au avut loc în UE în 2020 – recomandarea invită statele membre să 

ancheteze și să urmărească penal cu fermitate toate infracțiunile, utilizând pe deplin 

legislația națională și europeană existentă. În plus, recomandarea subliniază importanța 

formării profesionale și a consolidării accesului la protecție socială pentru toți profesioniștii 

din domeniul mass-mediei. 

 Proteste și demonstrații 

Aproape unul din trei incidente are loc în timpul demonstrațiilor, acestea devenind 

astfel locul în care jurnaliștii au fost cel mai frecvent atacați în 2020. Statele membre ar 

trebui să asigure formarea periodică a autorităților de aplicare a legii, astfel încât acestea să 

asigure condițiile pentru ca jurnaliștii și alți profesioniști din domeniul mass-mediei să poată 

lucra în siguranță și fără restricții în timpul unor astfel de evenimente.  

 Siguranța online și capacitarea digitală 

Siguranța digitală și online a devenit o preocupare majoră pentru jurnaliști din cauza 

proliferării în mediul online a incitărilor la ură și a amenințărilor cu violență fizică, dar și a 

riscurilor în materie de securitate cibernetică și a supravegherii ilegale. Statele membre sunt 

încurajate să promoveze cooperarea dintre platformele online și organizațiile cu expertiză în 

combaterea amenințărilor la adresa jurnaliștilor, de exemplu încurajându-le să își asume 

eventual rolul de notificatori de încredere. Organismele naționale relevante din domeniul 

securității cibernetice ar trebui, la cerere, să îi ajute pe jurnaliștii care încearcă să stabilească 

dacă dispozitivele sau conturile lor online au fost compromise să obțină servicii de expertiză 

criminalistică în materie de securitate cibernetică. 

 Jurnalistele, jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare și cei care relatează aspecte 

legate de egalitate 

Jurnalistele, jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare și cei care relatează aspecte 

legate de egalitate sunt deosebit de vulnerabili la amenințări și atacuri. Jurnalistele sunt ținta 

mai multor amenințări decât colegii lor bărbați, 73 % dintre acestea declarând că au fost 

victime ale violenței online în exercițiul profesiei. Recomandarea îndeamnă statele membre 

să sprijine inițiativele care vizează capacitarea jurnalistelor, a profesioniștilor care aparțin 
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grupurilor minoritare și a celor care relatează aspecte legate de egalitate. Statele membre 

sunt încurajate să îmbunătățească transparența și raportarea efectivă a atacurilor și a 

discriminării împotriva acestor jurnaliști și să le furnizeze informații cu privire la 

modalitatea de a solicita asistență și sprijin. 
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