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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la revizuirea 

Directivei (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 

(PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave 

 

Utilizarea datelor din PNR reprezintă, de aproape douăzeci de ani, un element 

important al strategiei de cooperare internațională a UE în domeniul combaterii 

terorismului și a infracțiunilor grave. Comunicarea din 2010 privind abordarea globală a 

stabilit un set de criterii generale pe care viitoarele acorduri bilaterale privind PNR trebuiau 

să le îndeplinească, în special o serie de principii și garanții privind protecția datelor. 

Directiva (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele 

pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (denumită în continuare „Directiva 

privind PNR”) a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu la 27 aprilie 2016. 

Directiva reglementează colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor din PNR în Uniunea 

Europeană și stabilește garanții importante pentru protecția drepturilor fundamentale, în 

special a drepturilor la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. 

Prezentul raport răspunde obligației pe care Comisia o are, în temeiul articolului 19 

din Directiva privind PNR, de a revizui, până la 25 mai 2020, toate elementele directivei și de 

a prezenta raportul Parlamentului European și Consiliului. Raportul plasează Directiva 

privind PNR în contextul său general și prezintă constatările Comisiei după revizuirea 

punerii în aplicare a directivei la doi ani după termenul de transpunere. În conformitate cu 

articolul 19 din directivă, revizuirea vizează toate elementele directivei, o atenție deosebită 

fiind acordată următoarelor aspecte: respectarea standardelor aplicabile de protecție a 

datelor cu caracter personal, necesitatea și proporționalitatea colectării și prelucrării 

datelor din PNR pentru fiecare dintre scopurile prevăzute în directivă, durata perioadei de 

păstrare a datelor, eficacitatea schimbului de date între statele membre și calitatea 

evaluărilor, inclusiv în ceea ce privește informațiile statistice colectate în conformitate cu 

articolul 20.Raportul cuprinde, de asemenea, o analiză preliminară a necesității, a 

proporționalității și a eficacității extinderii colectării obligatorii a datelor din PNR în cazul 

zborurilor din interiorul UE, precum și a necesității includerii în domeniul de aplicare al 

directivei a operatorilor economici care nu sunt transportatori. În plus, revizuirea descrie 

principalele probleme și provocări întâlnite la implementarea și aplicarea practică a 

directivei. 

Păstrarea datelor din PNR ale tuturor pasagerilor pentru o perioadă de cinci ani este 

necesară pentru atingerea obiectivelor de asigurare a securității și de protecție a vieții și a 

siguranței persoanelor prin prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. 
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În primul rând, necesitatea de a păstra datele timp de cinci ani provine din natura 

PNR, care este un instrument menit să identifice nu numai amenințările cunoscute, ci și 

riscuri necunoscute. Modalitățile de călătorie înregistrate ca date din PNR sunt utilizate 

pentru a identifica modele comportamentale specifice și pentru a face asociații între 

persoane cunoscute și necunoscute. Prin definiție, identificarea unor astfel de modele și 

asociații presupune o analiză pe termen lung. Într-adevăr, pentru o astfel de analiză este 

necesar ca unitatea de informații despre pasageri să aibă la dispoziție un număr suficient de 

date, pentru o perioadă relativ îndelungată de timp. Astfel de date pot fi apoi transmise 

autorităților competente doar ca răspuns la solicitările motivate corespunzător, de la caz la 

caz, în cadrul anchetelor penale.  

În al doilea rând, păstrarea datelor din PNR timp de cinci ani este necesară pentru a 

asigura investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de terorism și a 

infracțiunilor grave. Pentru investigarea și urmărirea penală a acestor infracțiuni este 

nevoie, de obicei, de luni și, de multe ori, de ani de muncă. În acest sens, statele membre au 

confirmat faptul că perioada de păstrare de cinci ani este necesară din punct de vedere 

operațional. Disponibilitatea datelor istorice asigură faptul că, atunci când o persoană este 

acuzată că a comis o infracțiune gravă sau că este implicată în activități teroriste, este 

posibilă consultarea istoricului călătoriilor și identificarea altor persoane care au călătorit cu 

persoana în cauză, identificarea potențialilor complici sau a altor membri ai unui grup 

infracțional, precum și a potențialelor victime.  

În plus, garanțiile prevăzute în Directiva privind PNR referitoare la accesul 

autorităților competente la datele stocate de către unitatea de informații despre pasageri și 

la depersonalizarea și repersonalizarea datelor s-au dovedit a fi suficient de solide pentru a 

preveni abuzurile. 

Comisia va continua să colaboreze strâns cu statele membre pentru a se asigura că 

toate aspectele și provocările identificate mai sus sunt abordate în mod corespunzător, astfel 

încât mecanismul UE privind PNR să devină și mai eficient, asigurându-se totodată 

respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Comisia va continua să monitorizeze 

punerea în aplicare a Directivei privind PNR și după finalizarea prezentei revizuiri. 

Prezentul raport, care nu ar trebui considerat drept o evaluare definitivă a conformității 

măsurilor naționale de transpunere, va facilita dialogul cu statele membre în ceea ce 

privește abordarea oricăror abateri de la cerințele directivei. În acest context, se va evalua 

totodată necesitatea de a iniția, pentru cazurile de punere în aplicare neconformă, proceduri 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  

Comisia consideră că, în această etapă, nu ar trebui să se propună nicio modificare a 

Directivei privind PNR. După o primă perioadă în care prioritatea a constat în asigurarea 

transpunerii integrale, acum este momentul să ne concentrăm pe asigurarea faptului că 

directiva este pusă în aplicare în mod corect. În plus, pentru unele dintre aspectele care 

decurg din aplicarea practică a Directivei privind PNR, descrise mai sus, va fi necesară o 

evaluare suplimentară. Acesta este, de exemplu, cazul aspectelor legate de o posibilă 

extindere a domeniului de aplicare al directivei. O astfel de evaluare ar trebui să țină seama, 

totodată, de datele suplimentare care vor rezulta din evaluarea în curs a Directivei privind 

informațiile prealabile referitoare la pasageri. La decizia de a propune sau nu o revizuire a 

Directivei privind PNR va contribui, de asemenea, rezultatul cererilor de decizie preliminară 

aflate actual pe rolul Curții de Justiție.  
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2. Decizie de punere în aplicare a Consiliului de acordare a unui sprijin temporar 

României în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru 

atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de 

COVID-19 

 

Sprijinul în temeiul SURE servește la finanțarea, în principal, a schemelor de șomaj 

tehnic sau a unor măsuri similare care vizează protejarea angajaților și a persoanelor care 

desfășoară activități independente, reducând astfel incidența șomajului și pierderea de 

venituri, precum și la finanțarea în mod auxiliar a unor măsuri legate de sănătate, în special 

la locul de muncă. 

La 7 august 2020, România a solicitat asistență financiară din partea Uniunii în 

temeiul Regulamentului SURE. 

Acest sprijin va ajuta populația afectată și va contribui la atenuarea impactului 

economic și societal direct generat de actuala criză provocată de pandemia de COVID-19. 

Principalul obiectiv al acestei Decizii este acela de a acorda de asistență financiară 

României din partea Uniunii României, în epidemiei de COVID-19. 

 

3. Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului 

European de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – 

EGF/2020/001/ Galicia shipbuilding ancillary sectors 
 

La 13 mai 2020, Spania a depus cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding 

ancillary sectors pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a 

concedierilor care au avut loc în sectoarele economice clasificate în diviziunile 24 

(Prelucrarea metalelor de bază), 25 (Fabricarea produselor metalice cu excepția mașinilor și 

echipamentelor), 30 (Fabricarea altor echipamente de transport), 32 (Alte industrii 

manufacturiere), 33 (Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor) și 43 (Lucrări de 

construcții specializate) ale NACE Rev. 2, 

Cererea se referă la 960 de lucrători concediați în sectoarele auxiliare ale construcției 

de nave, în întreprinderi situate în regiunea de nivel NUTS 2 Galicia (ES11). 

După evaluarea acestei cereri, Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate 

dispozițiile aplicabile din Regulamentul privind FEG, că sunt îndeplinite condițiile pentru 

acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.  

Costurile totale estimate sunt de 3 424 000 EUR, incluzând cheltuieli pentru servicii 

personalizate de 3 274 000 EUR și cheltuieli pentru activitățile de pregătire, gestionare, 

informare și publicitate, control și raportare de 150 000 EUR. 

Contribuția financiară totală solicitată din partea FEG este de 2 054 400 EUR (60 % 

din totalul costurilor). 

FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la 

prețurile din 2011). 

Comisia propune mobilizarea FEG pentru suma de 2 054 400 EUR, reprezentând 

60 % din costurile totale ale acțiunilor propuse, în scopul de a furniza o contribuție 

financiară ca răspuns la cererea menționată. 
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4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

eliminarea taxelor vamale pentru anumite produse 
 

La 21 august 2020, comisarul Hogan și reprezentantul SUA pentru comerț Lighthizer 

și-au exprimat intenția de a adopta un pachet de măsuri de facilitare a comerțului pentru a 

elimina sau a reduce taxele vamale pentru un număr mic de linii tarifare care reprezintă 168 

de milioane EUR (aproximativ 200 de milioane USD) în exporturile UE și SUA. 

Comisia propune eliminarea unei serii de tarife vamale pentru languste și homari, în 

timp ce SUA vor oferi o scutire de taxe vamale pentru o valoare economică comparabilă 

pentru produse precum mâncăruri preparate, anumite obiecte de sticlărie din cristal, gleturi, 

pudre propulsoare, brichete și componente de brichete. 

Acordul privind liberalizarea tarifelor industriale va avea un impact negativ limitat asupra 

bugetului UE sub forma unor taxe vamale nepercepute ca urmare a liberalizării tarifelor 

pentru produsele incluse în liniile tarifare din regulament, de ordinul a aproximativ 5,3 

milioane de euro reprezentând taxe percepute din SUA (medie 2017-2019). 

 

5. Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de acordare a unui sprijin 

temporar Spaniei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru 

atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de 

COVID-19 

 

Propunerea de Decizie face parte dintr-o serie de măsuri elaborate ca răspuns la 

actuala pandemie de COVID-19, cum ar fi „Inițiativa pentru investiții ca reacție la 

coronavirus”, și vine în completarea altor instrumente care sprijină ocuparea forței de 

muncă, cum ar fi Fondul social european și Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS)/InvestEU. Întrucât recurge la luarea și la acordarea de împrumuturi în acest caz 

specific al epidemiei de COVID-19 în vederea sprijinirii statelor membre, prezenta 

propunere acționează ca o a doua linie de apărare pentru finanțarea schemelor de șomaj 

tehnic și a măsurilor similare, contribuind la protejarea locurilor de muncă și, astfel, a 

angajaților și a persoanelor care desfășoară activități independente, împotriva riscului de 

șomaj. 

La 3 august 2020, Spania a solicitat asistență financiară din partea Uniunii Europene 

în temeiul Regulamentului SURE. Regulamentul 2020/672 al Consiliului („Regulamentul 

SURE”) stabilește cadrul juridic pentru acordarea de asistență financiară din partea Uniunii 

statelor membre care sunt afectate sau grav amenințate de o perturbare economică 

semnificativă cauzată de epidemia de COVID-19. 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din regulamentul SURE, Comisia 

Europeană a consultat autoritățile spaniole pentru a verifica creșterea neprevăzută și 

semnificativă a cheltuielilor efective și planificate legate direct de schemele de șomaj tehnic 

pentru angajați, de schemele similare special destinate persoanelor care desfășoară o 

activitate independentă și lucrătorilor din sectorul turismului și de indemnizațiile pentru 

lucrătorii infectați cu virusul SARS-CoV-2, cauzată de pandemia de COVID-19.  

Sprijinul în temeiul SURE servește la finanțarea, în principal, a schemelor de șomaj 

tehnic sau a unor măsuri similare care vizează protejarea angajaților și a persoanelor care 
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desfășoară o activitate independentă, reducând astfel incidența șomajului și pierderea de 

venituri, precum și la finanțarea în mod auxiliar a unor măsuri legate de sănătate, în special 

la locul de muncă. 

Prezenta propunere de Decizie este în deplină concordanță cu Regulamentul 

2020/672 al Consiliului, în temeiul căruia este formulată propunerea. 

Propunerea de Decizie dă curs unei solicitări a unui stat membru și demonstrează 

solidaritatea europeană prin furnizarea de asistență financiară din partea Uniunii sub formă 

de împrumuturi temporare acordate unui stat membru afectat de epidemia de COVID-19. Ca 

o a doua linie de apărare, această asistență financiară sprijină temporar cheltuielile publice 

majorate ale administrației publice în ceea ce privește schemele de șomaj tehnic și măsurile 

similare pentru a ajuta statul membru respectiv să protejeze locurile de muncă și, astfel, 

angajații și persoanele care desfășoară activități independente, împotriva riscului de șomaj 

și de pierdere de venituri. Acest sprijin va ajuta populația afectată și va contribui la 

atenuarea impactului economic și societal direct generat de actuala criză provocată de 

pandemia de COVID-19. RO 3 RO  

Propunerea de Decizie respectă principiul proporționalității. Propunerea nu 

depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de prezentul 

instrument. 

Comisia Europeană ar trebui să poată contracta împrumuturi pe piețele financiare în 

scopul transformării acestora în împrumuturi acordate în aval statului membru care solicită 

asistență financiară în temeiul instrumentului SURE.  

În plus față de furnizarea de garanții din partea statelor membre, în cadru sunt 

integrate și alte garanții pentru a asigura soliditatea financiară a programului:  

 abordare riguroasă și conservatoare a gestiunii financiare;  

 elaborare a portofoliului de împrumuturi care să limiteze riscul de concentrare, 

expunerea anuală și expunerea excesivă față de oricare dintre statele membre, 

asigurând, în același timp, resurse suficiente pentru statele membre care au cea mai 

mare nevoie de sprijin; 

 posibilități de reînnoire a creditelor. 

 

6. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind exercitarea 

competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de 

plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe 

 

Regulamentul (CE) nr. 184/2005, astfel cum a fost modificat, conferă Comisiei 

competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE. 

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1013, Comisia a adoptat un act 

delegat, și anume Regulamentul delegat (UE) 2019/505 al Comisiei.  

Comisia a considerat că este necesar să își exercite competența care i-a fost conferită 

prin Regulamentul (CE) nr. 184/2005 ca o pregătire necesară pentru retragerea Regatului 

Unit din UE. În urma notificării transmise de Regatul Unit (29 martie 2017) cu privire la 

intenția sa de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din TUE, Comisia a stabilit 

diverse măsuri de pregătire, inclusiv actualizarea componenței datelor agregate în 

statisticile UE privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile 

străine directe. Regulamentul delegat (UE) 2019/505 al Comisiei a făcut parte dintr-un 
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pachet de măsuri adoptat de Comisie în decembrie 2018 ca răspuns la retragerea Regatului 

Unit din UE. 

Principalul obiectiv al raportului este de a prelungi delegarea de competențe către 

Comisie cu încă o perioadă de încă cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade.  

Comisia trebuie să întocmească un raport privind delegarea competențelor cel târziu 

cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. 

 

II. REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

 

1. Proiectul de Decizie al Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii 

Europene & Opinia Parlamentului European asupra proiectului de Decizie al 

Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene a 

fost adoptat cu 455 de voturi pentru, 146 împotrivă și 88 abțineri.  

Parlamentul European a modificat propunerea Consiliului European și al Consiliului, 

în sensul revenirii la propunerea de buget multianual inițiată de Comisia Europeană. Astfel, 

Parlamentul a considerat că eliminarea treptată a corecțiilor prin care sunt reduse 

contribuțiile cărtre UE a cinci state membre (Austria, Danemarca, Germania, Olanda și 

Suedia) trebuie eliminate, așa cum era prevăzut și în propunerea Comisiei Europene. De 

asemenea, Parlamentul European este de părere că Statele Membre trebuie să-și reducă 

nivelul taxelor vamale pe care le rețin, de la 20% la 10%. Consiliul European și Consiliu 

doreau o creștere a reținerilor din aceste taxe la 25%. 

Votul Parlamentului cu privire la avizul legislativ reprezintă o etapă esențială care va 

permite adoptarea de către Consiliu a deciziei privind resursele proprii, care va fi transmisă 

spre ratificare parlamentelor celor 27 de state membre.  

În plus, noua decizie privind resursele proprii va constitui temeiul juridic care va 

permite ca fondurile să fie împrumutate de pe piețele financiare pentru a finanța 

instrumentul de redresare a UE din cadrul programului Next Generation EU.  

Consiliul adoptă decizia în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. 

Înainte de intrarea în vigoare, prevăzută pentru ianuarie 2021, împreună cu noul cadru 

financiar multianual, decizia privind resursele proprii trebuie să fie ratificată de 

parlamentele tuturor statelor membre. 
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III. ȘTIRI - REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN 

ROMÂNIA 

 

1. UE evaluează codul de bune practici și publică rapoarte ale platformelor 

privind dezinformarea cu privire la coronavirus 

 

Comisia a prezentat evaluarea punerii în aplicare și a eficacității Codului de bune 

practici privind dezinformarea. Conform evaluării, codul s-a dovedit a fi un instrument 

foarte valoros, primul de acest fel la nivel mondial și a oferit un cadru pentru un dialog 

structurat între actorii relevanți, menit să asigure o mai mare transparență a politicilor 

platformelor, împotriva dezinformării în UE. În același timp, evaluarea evidențiază anumite 

deficiențe, cauzate în principal de caracterul de autoreglementare al codului. 

Vicepreședintele pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Codul de 

bune practici a demonstrat că platformele online și sectorul publicității pot face foarte multe 

pentru contracararea dezinformării, atunci când sunt supuse controlului public. Însă 

platformele trebuie să fie mai răspunzătoare și mai responsabile; trebuie să devină mai 

transparente. A sosit momentul să nu ne mai limităm la măsuri de autoreglementare. Europa 

este cea mai potrivită să deschidă calea și să propună instrumente, pentru o democrație mai 

rezilientă și mai echitabilă într-o lume tot mai digitală.”  

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Organizarea și 

securizarea spațiului nostru de informare digital au devenit o prioritate. Codul este un exemplu 

clar al modului în care instituțiile publice pot conlucra mai eficient cu întreprinderile din 

sectorul tehnologiei, pentru a aduce beneficii reale societății noastre. Este un instrument unic, 

prin intermediul căruia Europa își poate apăra mai ferm interesele și valorile. Combaterea 

dezinformării este o responsabilitate comună, pe care sectorul tehnologiei și cel publicitar 

trebuie să și-o asume pe deplin.”  

Pe lângă evaluarea codului de bune practici, Comisia publică astăzi și primele 

rapoarte de referință cu privire la acțiunile pe care le-au întreprins părțile semnatare ale 

codului, până la 31 iulie, pentru combaterea informațiilor false și înșelătoare, cu privire la 

coronavirus. Acest program de raportare lunară este un produs care a făcut obiectul 

comunicării comune, din 10 iunie 2020. Pornind atât de la acțiunile enumerate în 

comunicarea comună, cât și de la corectarea deficiențelor identificate în evaluarea de astăzi 

a codului, Comisia va adopta o abordare cuprinzătoare prin prezentarea a două inițiative 

complementare, până la sfârșitul anului: un Plan de acțiune european pentru democrație, cu 

privire la care se va desfășura o consultare publică până la data de 15 septembrie, precum și 

un pachet legislativ privind serviciile digitale.  

 

2. Clujul este în finala competiției pentru titlul de Capitală Europeană a 

Inovării 
 

Un juriu la nivel înalt, format din experți independenți, a selectat cei șase finaliști ai 

competiției pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării în 2020, după interviuri detaliate 

cu reprezentanții unui număr de douăsprezece orașe aflate pe o listă scurtă: Cluj-Napoca 
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(România), Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia), Leuven (Belgia), Valencia (Spania) și 

Viena (Austria). 

Finanțat prin Orizont 2020, programul de cercetare și inovare al UE, premiul 

recunoaște inițiative excelente care transformă orașele europene în centre de testare a unor 

inovații. Orașele finaliste nu se tem de marile provocări cu care se confruntă și caută soluții 

și activități de jos în sus, care să permită dezvoltarea unor ecosisteme de inovare dinamice 

în jurul lor. 

La 24 septembrie 2020, Comisia va anunța Capitala europeană a inovării 2020, 

precum și ocupanții următoarelor cinci locuri, în cadrul unei ceremonii de premiere complet 

virtuale, ce se va desfășura în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării (22-24 

septembrie 2020), la care înregistrarea este deschisă și gratuită. 

În același timp, Comisia va acorda Premiul UE pentru femei inovatoare 2020, Premiul 

Orizont al Consiliului european pentru inovare (CEI) – „Înaltă tehnologie accesibilă pentru 

ajutor umanitar” și Premiul pentru impact Orizont  2020.  

Orașul câștigător va deveni Capitala europeană a inovării 2020 și va primi 1 mil EUR, 

pentru a-și sprijini activitățile de inovare și pentru a-și consolida capacitatea de conectare a 

persoanelor, a sectorului public, a mediului academic și a întreprinderilor, pentru a aduce 

beneficii societale comunităților sale. Fiecărui ocupant al celorlalte cinci locuri i se va acorda 

suma de 100,000 EUR. 

 

3. Exprimarea opiniilor referitoare la normele privind ajutoarele de stat 

pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă 
 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică, prin care invită statele membre și 

alte părți interesate să își prezinte opiniile și observațiile cu privire la actualele norme ale 

UE privind ajutoarele de stat aplicabile sprijinului public, pentru dezvoltarea rețelelor de 

comunicații în bandă largă. Consultarea publică face parte dintr-o evaluare globală de către 

Comisie a normelor relevante, pentru a stabili dacă acestea sunt încă adecvate scopului lor 

sau dacă vor trebui actualizate, în lumina recentelor evoluții tehnologice și ale pieței. Toate 

părțile interesate pot participa la consultarea publică, până la 5 ianuarie 2021. 

Vicepreședintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenței, a declarat: „Transformarea digitală a Europei depinde de rețelele de înaltă 

calitate, care sunt esențiale pentru conectarea regiunilor din Uniunea Europeană și care 

contribuie la o economie socială de piață, mai competitivă și mai durabilă. Consultarea publică 

îi va permite Comisiei să stabilească dacă normele existente privind ajutoarele de stat 

referitoare la sprijinul public pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă sunt 

încă adecvate scopului lor și pot face față provocărilor specifice viitorului digital al Europei.” 

Orientările privind ajutoarele de stat pentru rețelele de comunicații în bandă largă 

din 2013 le permit statelor membre să ofere sprijin pentru dezvoltarea rețelelor în bandă 

largă, sub rezerva anumitor condiții. În special, acestea permit investiții publice, în cazul în 

care există o disfuncționalitate a pieței, iar aceste investiții aduc o îmbunătățire 

semnificativă a pieței, în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor, capacitatea, vitezele și 

concurența (schimbare semnificativă). Acest lucru garantează concentrarea intervențiilor 

publice asupra unor domenii care, altfel, ar fi delăsate din cauza lipsei interesului comercial 

de a investi în ele și care sprijină tehnologiile de ultimă generație. În același timp, orientările 

vizează și protejarea investițiilor private, prevăzând că nu se poate face nicio intervenție 
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publică, acolo unde operatori privați au investit sau au planificat în mod credibil să 

investească și promovând concurența loială, prin intermediul unor proceduri de selecție 

competitive, al neutralității tehnologice și al unor cerințe privind accesul liber, în beneficiul 

tuturor cetățenilor și al întreprinderilor europene. 

În plus, Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA) scutește 

statele membre de obligația de a notifica măsurile de ajutor ce sprijină dezvoltarea rețelelor 

de comunicații în bandă largă, în zone în care nu există infrastructură din aceeași categorie 

sau dezvoltarea acesteia nu este planificată în mod credibil pentru viitorul apropiat, sub 

rezerva îndeplinirii anumitor condiții. 

De la adoptarea, în 2013, a Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru rețelele de 

comunicații în bandă largă și a normelor RGECA relevante, în 2014, tehnologiile de 

comunicații în bandă largă s-au îmbunătățit în mod semnificativ, iar nevoile utilizatorilor au 

crescut, impunând o lățime de bandă mai mare, precum și o îmbunătățire a rețelelor în ceea 

ce privește alți parametri, precum timpul de așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Scopul consultării publice este de a stabili dacă orientările privind ajutoarele de stat 

pentru comunicațiile în bandă largă și dispozițiile relevante din RGECA și-au îndeplinit 

obiectivele, efectul pe care acestea l-au avut asupra pieței și a concurenței și, dacă acestea 

trebuie actualizate în lumina recentelor evoluții tehnologice și de pe piață, precum și a 

noilor obiective ale politicii digitale a UE. În cadrul consultării, Comisia urmărește să 

evalueze eficacitatea, eficiența, coerența, relevanța și valoarea adăugată europeană a 

normelor existente, în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare. 

Consultarea face parte dintr-o evaluare globală de către Comisie a Orientărilor 

privind ajutoarele de stat pentru rețelele de comunicații în bandă largă și a dispozițiilor 

relevante din RGECA, evaluare ce va fi efectuată în conformitate cu normele Comisiei privind 

o mai bună legiferare. Pe lângă consultarea publică, evaluarea va implica analize interne 

efectuate de Comisie, precum și concluziile unui studiu elaborat de un consultant extern. 

Comisia va rezuma rezultatele exercițiului, într-un document de lucru al serviciilor Comisiei, 

ce va fi făcut public. Evaluarea va sta la baza unei viitoare decizii a Comisiei, prin care se va 

stabili dacă este necesară o actualizare a normelor actuale. 

 

4. Sprijin pentru activități fundamentale de cercetare privind plasma 

convalescentă, folosită în tratarea pacienților cu coronavirus 

 

Comisia a anunțat că va acorda sprijin în valoare de 4 mil EUR unui nou proiect de 

cercetare, SUPPORT-E, ce va coordona eforturile menite să stabilească dacă transfuziile de 

plasmă convalescentă – care utilizează plasmă de la pacienții vindecați de COVID-19 – 

reprezintă un tratament eficace și sigur. Finanțarea face parte din angajamentul Comisiei de 

a aloca 1 mldl EUR, pentru cercetare și inovare în domeniul coronavirusului, care intră sub 

incidența programului Orizont 2020 și care se axează pe dezvoltarea de noi vaccinuri, 

tratamente și instrumente de diagnosticare pentru prevenirea răspândirii virusului. 

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

declarat: „Utilizarea plasmei provenind de la pacienții care s-au vindecat de COVID-19 și care 

au dezvoltat un răspuns imunitar este o cale foarte promițătoare de tratare a bolii, dar avem 

nevoie de mai multe dovezi cu privire la eficacitatea și siguranța acestei metode. Comisia joacă 

un rol important prin sprijinirea eforturilor depuse la nivel internațional, pentru consolidarea 

dovezilor și evaluarea potențialului acestei terapii, precum și pentru garantarea că aceasta nu 

produce efecte secundare grave.” 
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SUPPORT-E se desfășoară sub conducerea Alianței Europene în domeniul Sângelui 

(EBA) și reunește 12 centre de cercetare și centre clinice majore, cu capacități de cercetare 

recunoscute la nivel mondial, din șase state membre ale UE, precum și din Elveția și Regatul 

Unit. Proiectul va coordona și va permite realizarea de studii clinice cu privire la transfuziile 

de plasmă convalescentă efectuate în întreaga Europă. Acest lucru va contribui nu numai la 

determinarea siguranței și a eficacității, ci și la o mai bună înțelegere a categoriilor de 

pacienți care ar trebui sau nu să primească transfuzii și a modului în care ar trebui efectuate 

transfuziile, precum și a modului în care ar trebui testate și selectate donațiile de plasmă, 

pentru garantarea unui rezultat optim al tratamentului. Proiectul se adaugă la portofoliul de 

acțiuni de cercetare și inovare finanțate de UE și completează politica și activitățile de 

sănătate publică, pe care Comisia le coordonează împreună cu statele membre. 

 

5. Legislație interimară pentru continuarea depistării abuzurilor sexuale asupra 

copiilor, în mediul online 

 

Recent, Comisia a propus un regulament provizoriu pentru a se asigura că furnizorii 

de servicii de comunicații online pot continua să detecteze și să raporteze abuzuri sexuale 

asupra copiilor, în mediul online și să elimine materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra 

copiilor. Această măsură interimară este necesară deoarece, odată cu aplicarea integrală a 

Codului european al comunicațiilor electronice, începând cu 21 decembrie 2020, anumite 

servicii de comunicații online, precum poșta electronică sau serviciile de mesagerie, vor 

intra în domeniul de aplicare al Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice. Această directivă nu conține un temei juridic explicit pentru prelucrarea 

voluntară a datelor privind conținutul sau a datelor de transfer, în scopul detectării abuzului 

sexual asupra copiilor în mediul online, iar furnizorii ar trebui să își întrerupă activitatea, cu 

excepția cazului în care statele membre adoptă măsuri naționale specifice. 

Propunerea le va permite serviciilor de comunicații online să își continue activitățile 

de detectare a abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet. Regulamentul propus oferă 

garanții în sensul protejării vieții private și a datelor cu caracter personal. Are un domeniu 

de aplicare restrâns, limitat la a permite continuarea activităților voluntare actuale, sub 

rezerva respectării Regulamentului general privind protecția datelor, iar prelucrarea datelor 

va fi limitată la ceea ce este necesar pentru detectarea și raportarea cazurilor suspecte. 

Margaritis Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață 

european, a declarat: „Legislația adoptată astăzi este un exemplu al modului în care strategia 

noastră privind o Uniune a securității creează legături între domeniile online și offline pentru 

a-i proteja pe cetățenii europeni împotriva criminalității. Protejarea copiilor noștri împotriva 

unor astfel de infracțiuni reprezintă o prioritate pentru această strategie.” 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Așa cum nu ne-am lăsa 

copiii singuri pe alei întunecate, nu putem nici să îi lăsăm expuși la prădători online. Avem 

nevoie de un cadru juridic proporțional și de tehnologii fiabile, pentru combaterea eficientă a 

abuzului sexual asupra copiilor, în mediul online, în conformitate cu valorile noastre.” 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a adăugat: „Schimbul online de 

materiale care prezintă abuzuri asupra copiilor lansează un cerc vicios al infracțiunilor. 

Propunerea de astăzi asigură faptul că pot continua eforturile voluntare actuale ale 

furnizorilor de comunicații online de a raporta în mod responsabil.”  

Aceste activități voluntare joacă un rol important în permiterea identificării și salvării 

victimelor, reducerea distribuirii de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și 



13 
 

contribuirea la identificarea și investigarea infractorilor, precum și la prevenirea 

infracțiunilor. Acum este rândul Parlamentului European și al Consiliului să adopte această 

propunere, ce va rămâne în vigoare, până la 31 decembrie 2025. 

 

6. Serviciului „pasarela de interoperabilitate” destinat aplicațiilor naționale de 

depistare a contacților și de avertizare 

 

Pentru exploatarea, pe deplin, a potențialului de întrerupere a lanțului de infectare cu 

coronavirus și de salvare a vieții, pe care îl au aplicațiile mobile de depistare a contacților 

apropiați și de avertizare, Comisia instituie serviciul „pasarela de interoperabilitate”, care 

conectează aplicațiile naționale din întreaga UE. Astăzi am atins un jalon important, în 

contextul în care un grup de state membre încep testarea infrastructurii. Comisia a început 

exerciții de testare între serverele back-end ale aplicațiilor oficiale ale Republicii Cehe, 

Danemarcei, Germaniei, Irlandei, Italiei și Letoniei și un server-pasarelă nou-înființat. 

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a afirmat: „Numeroase state membre 

au lansat aplicații naționale de depistare a contacților și de avertizare. Acum este timpul ca 

acestea să interacționeze între ele. Călătoriile și schimburile interpersonale se află în centrul 

proiectului european și al pieței unice. Pasarela de interoperabilitate va facilita aceste 

călătorii și schimburi în această perioadă de pandemie și va salva vieți.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a adăugat: 

„Aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare cu privire la Coronavirus, ce 

funcționează la nivel transfrontalier pot fi instrumente puternice în eforturile noastre de 

limitare a răspândirii COVID-19. În contextul în care numărul de cazuri este din nou în 

creștere, aplicațiile pot completa alte măsuri, cum ar fi testarea sporită și depistarea manuală 

a contacților. Dacă sunt utilizate pe o scară suficient de largă, acestea ne pot ajuta să 

întrerupem lanțurile de transmisie. Vom continua să luptăm pe toate fronturile împotriva 

pandemiei.” 

În lupta împotriva coronavirusului, majoritatea statelor membre au lansat sau prevăd 

să lanseze o aplicație națională de depistare a contacților și de avertizare. Instituirea de 

către Comisie a pasarelei de interoperabilitate respectă acordul statelor membre cu privire 

la specificațiile tehnice, pentru oferirea unei soluții europene care să asigure schimburi de 

informații sigure, între serverele back-end ale aplicațiilor naționale de depistare a 

contacților și de avertizare, pe baza unei arhitecturi descentralizate. Pasarela de 

interoperabilitate conectează aproape toate aplicațiile de acest tip lansate în UE. 

Pasarela de interoperabilitate este o infrastructură digitală, cae asigură comunicarea 

de informații între serverele back-end ale aplicațiilor naționale și va garanta faptul că aceste 

aplicații vor funcționa fără probleme și la nivel transfrontalier. Prin urmare, utilizatorii vor 

trebui să instaleze o singură aplicație și vor putea, în continuare, să raporteze un test pozitiv 

sau să primească o alertă, chiar și atunci când călătoresc în străinătate. 

Pasarela va primi și va transmite în mod eficace identificatorii arbitrari între 

aplicațiile naționale, pentru reducerea la minimum a cantității de date transferate și 

reducerea, astfel, a consumului de date al utilizatorilor. Pasarela nu va trata nicio altă 

informație în afară de cheile arbitrare, generate de aplicațiile naționale. Informațiile ce fac 

obiectul schimburilor sunt pseudonimizate, criptate, reduse la minimum și stocate numai 

atât timp cât este necesar, pentru depistarea infecțiilor. Pasarela nu permite identificarea 

persoanelor fizice. Aceasta este concepută și creată de T-Systems și SAP și va fi exploatată de 



14 
 

centrul de date al Comisiei din Luxemburg. După testare, aceasta va începe să fie 

operațională în luna octombrie. 

 

7. Săptămâna Europeană a Mobilității 2020 pentru a promova mobilitatea cu 
emisii zero 

 

Ziua de 16 septembrie a marcat începutul celei de a 19-a Săptămâni Europene a 

Mobilității, campania anuală a Comisiei Europene ce promovează mobilitatea urbană curată 

și durabilă. Pe parcursul evenimentului, între 16 și 22 septembrie, mii de orașe din peste 40 

de țări vor organiza activități ce pun în prim-plan mobilitatea cu emisii zero. Acestea includ 

bine-cunoscuta zi fără mașini, când drumurile sunt închise traficului motorizat și deschise 

persoanelor care merg pe jos, cu bicicleta, cu trotineta electrică etc. 

Comisarul pentru transport, Adina Vălean, a declarat: „Anul acesta reprezintă o mare 

provocare pentru orașele noastre. Dar pandemia ne-a demonstrat și faptul că oamenii își 

doresc și se așteaptă ca orașele noastre să devină mai sigure, mai curate și mai accesibile 

tuturor. În cursul acestei săptămâni și ulterior, orașele noastre partenere din întreaga Europă 

ne vor demonstra cum ar putea arăta orașele europene mai ecologice și mai digitale.” 

În plus, în cooperare cu inițiatorii campaniei, rețeaua europeană a forțelor de poliție 

rutieră (ROADPOL) organizează o nouă campanie privind siguranța rutieră – Zilele 

siguranței rutiere ROADPOL. La 17 septembrie, forțele naționale de poliție au înregistrat 

numărul de decese cauzate de accidentele rutiere, cu scopul de ajungerii la zero decese în 

ziua respectivă. 

Tema din acest an, „mobilitate cu emisii zero pentru toți”, reflectă nu numai 

obiectivele ambițioase ale Pactului verde european și, anume, un continent neutru din punct 

de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, până în 2050, ci și importanța adesea neglijată a 

accesibilității la transportul cu emisii zero. 

 

8. Următoarele etape ale Mecanismului de redresare și reziliență, în valoare de 

672,5 mld EUR, în cadrul Strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 

2021 

 

Comisia Europeană a stabilit orientări strategice pentru punerea în aplicare a 

Mecanismului de redresare și reziliență în cadrul Strategiei sale anuale privind creșterea 

durabilă pentru 2021. Mecanismul este principalul instrument de redresare, aflat în centrul 

NextGenerationEU și va sprijini eforturile UE de ieșire mai puternică și mai rezilientă din 

criza actuală. Prin intermediul mecanismului, se va oferi o sumă fără precedent, de 672,5 

mld EUR, sub formă de împrumuturi și granturi ce vor fi concentrate în primii ani, esențiali 

pentru redresare. 

Prin publicarea strategiei, se lansează ciclul semestrului european din acest an. În 

cadrul strategiei anuale precedente, Comisia a lansat o nouă politică de creștere bazată pe 

Pactul verde european și pe conceptul de sustenabilitate competitivă. Strategia din acest an 

se înscrie pe deplin în continuitatea celei de anul trecut. Cele patru dimensiuni – 

sustenabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și stabilitatea macroeconomică – 

identificate în strategia de anul trecut ar trebui să rămână principiile directoare ale 

planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre și ale programelor lor naționale de 

reformă și investiții. Aceste priorități se află în centrul semestrului european, garantând că 
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noua agendă pentru creștere economică contribuie la consolidarea fundațiilor unei redresări 

ecologice, digitale și durabile. 

Pentru a beneficia de acest mecanism, statele membre ar trebui să prezinte proiecte 

de planuri de redresare și reziliență în care să descrie agendele naționale de investiții și 

reforme în conformitate cu obiectivele de politică ale UE menționate mai sus. Planurile de 

redresare și reziliență ale statelor membre ar trebui să abordeze, de asemenea, provocările 

în materie de politică economică, stabilite în recomandările specifice fiecărei țări din ultimii 

ani și, în special, în ciclurile 2019 și 2020. Planurile ar trebui, de asemenea, să permită 

statelor membre să își consolideze potențialul de creștere economică, crearea de locuri de 

muncă și reziliența economică și socială și să facă față tranziției verzi și celei digitale. 

De asemenea, Comisia a prezentat statelor membre orientări suplimentare cu privire 

la cele mai bune modalități de a-și prezenta planurile de redresare și reziliență, precum și un 

model standard de plan. 

 

Proiecte emblematice 

 

Pe baza relevanței lor în toate statele membre, a investițiilor de foarte mari 

dimensiuni, a potențialului acestora de creare de locuri de muncă și creștere economică și a 

rezultatelor dublei tranziții verzi și digitale, Comisia încurajează ferm statele membre să 

includă în planurile lor investiții și reforme în următoarele domenii emblematice: 

 

- accelerare – acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene și accelerarea dezvoltării 

și utilizării surselor regenerabile de energie; 

- renovare – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private; 

- reîncărcare și realimentare – promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, 

pentru accelerarea utilizării unor stații de transport, încărcare și realimentare durabile, 

accesibile și inteligente și pentru extinderea rețelei de transport public; 

- conectare – introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă, în toate regiunile și 

gospodăriile, inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor 5G; 

- modernizare – digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor 

judiciare și de asistență medicală; 

 - extindere pe scară largă – creșterea capacităților de cloud de date industriale în Europa și 

dezvoltarea celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare; 

 - recalificare și perfecționare – adaptarea sistemelor de învățământ, pentru sprijinirea 

competențelor digitale și a educației și formării profesionale, pentru toate vârstele. 

 

Punerea în aplicare a mecanismului va fi coordonată de Grupul operativ pentru 

redresare și reziliență al Comisiei, în strânsă cooperare cu Direcția Generală Afaceri 

Economice și Financiare. Un comitet director condus de președintele Ursula von der Leyen 

va oferi grupului operativ o orientare politică, ceea ce va contribui la o punere în aplicare 

coerentă și eficace a mecanismului. 

Președintele Ursula von der Leyen a declarat: „Mecanismul de redresare și reziliență 

se află în centrul instrumentului NextGenerationEU, fiind soluția-cheie pentru transformarea 

în oportunități pe termen lung a provocărilor imediate, generate de pandemia de coronavirus. 

Statele membre au nevoie de orientări clare, pentru asigurarea faptului că bugetul de 672 mld 

EUR al mecanismului este investit atât pentru redresarea economică imediată a Europei, cât și 

pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii pe termen lung. Astăzi prezentăm aceste 
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orientări și suntem pregătiți să sprijinim statele membre, în elaborarea strategiilor lor 

naționale.” 

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă cât mai rapid la un acord 

cu privire la propunerea legislativă, astfel încât mecanismul să devină operațional începând 

cu 1 ianuarie 2021. 

Termenul de depunere a planurilor de redresare și reziliență este 30 aprilie 2021. Cu 

toate acestea, statele membre sunt încurajate să își prezinte proiectele de planuri 

preliminare începând cu 15 octombrie 2020. Statele membre ar trebui să se angajeze, cât 

mai curând posibil, într-un dialog politic amplu, care să includă toate părțile interesate 

relevante, pentru a-și pregăti planurile de redresare și reziliență și sunt încurajate să 

colaboreze cu Grupul operativ pentru redresare și reziliență și cu DG ECFIN, pentru 

discutarea proiectelor lor. 

 

9. Obiective mai ambițioase în materie de climă și reducerea cu 55% a emisiilor 

până în 2030 

 

Comisia Europeană a prezentat planul său de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră din UE cu cel puțin 55%, până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acest nivel de 

ambiție pentru următorul deceniu va plasa UE pe o cale echilibrată către atingerea 

neutralității climatice, până în 2050. Noul obiectiv se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a 

impactului atât la nivel social și economic, cât și la nivelul mediului. Evaluarea demonstrează 

că acest demers este realist și fezabil. Acest obiectiv mai ambițios subliniază, de asemenea, 

poziția constantă a UE de lider la nivel mondial, în perspectiva următoarei Conferințe a ONU 

privind schimbările climatice (COP26). Astfel, Comisia: 

 

- a prezentat o modificare a propunerii de lege europeană a climei, pentru includerea 

obiectivului de reducere a emisiilor cu cel puțin 55%, până în 2030, ca etapă preliminară 

către atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050; 

- a invitat Parlamentul și Consiliul să confirme acest obiectiv de 55% drept noua contribuție 

stabilită la nivel național (CSN) a UE, în temeiul Acordului de la Paris și să îl transmită 

CCONUSC, până la sfârșitul acestui an; 

- a definit propunerile legislative ce urmează să fie prezentate până în iunie 2021, pentru 

punerea în aplicare a noului obiectiv, inclusiv: revizuirea și extinderea sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii; adaptarea Regulamentului privind partajarea 

eforturilor și a cadrului privind emisiile aferente exploatării terenurilor; consolidarea 

eficienței energetice și a politicilor în materie de energie din surse regenerabile și 

consolidarea standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele rutiere. 

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Facem tot ce ne 

stă în putință pentru a ne respecta promisiunea făcută europenilor: ca Europa să devină 

primul continent neutru din punct de vedere climatic, până în 2050. Data de astăzi marchează 

o etapă importantă în acest proces. Prin intermediul noului obiectiv de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră din UE, cu cel puțin 55%, până în 2030, vom deschide calea către o 

planetă mai curată și către o redresare verde. Europa va ieși mai puternică din pandemia de 

coronavirus, investind într-o economie circulară, eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, promovând inovarea în domeniul tehnologiei curate și creând locuri de muncă 

verzi.” 
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Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, a 

declarat: „În acest moment crucial pentru sănătatea noastră, pentru economia noastră și 

pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial, este esențial ca 

Europa să deschidă calea către o redresare verde. Avem față de copiii și nepoții noștri datoria 

de a acționa acum. Astăzi, Europa arată lumii cum vom ameliora bunăstarea și prosperitatea 

cetățenilor noștri, în următorul deceniu, pe măsură ce lucrăm la realizarea obiectivului nostru 

de neutralitate climatică, până în 2050.”  

În paralel cu Planul privind obiectivele climatice pentru 2030 și cu evaluarea 

impactului aferentă acestuia, Comisia a adoptat și o evaluare a planurilor naționale ale 

statelor membre privind energia și clima, pentru perioada 2021-2030. Evaluarea Comisiei 

arată că UE este pe drumul cel bun, pentru a-și depăși obiectivul actual de reducere a 

emisiilor, care este de cel puțin 40% până în 2030, în special, datorită progreselor în curs 

legate de utilizarea energiei din surse regenerabile în întreaga Europă. Pentru atingerea 

noului obiectiv de55 %, UE va trebui să sporească și mai mult eficiența energetică și 

ponderea energiei din surse regenerabile. Acest aspect va face acum obiectul unor consultări 

și analize suplimentare, înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative, 

în iunie 2021. 

Noul obiectiv climatic pentru 2030 va contribui la orientarea redresării economice a 

Europei, în urma pandemiei de COVID-19. Acesta va stimula investițiile într-o economie 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovând inovarea în domeniul 

tehnologiei curate, stimulând competitivitatea și creând locuri de muncă verzi. Statele 

membre pot utiliza fondul pentru redresare NextGenerationEU, în valoare de 750 mld EUR 

și următorul buget pe termen lung al UE, pentru realizarea acestei investiții în tranziția 

verde. Pentru sprijinirea investițiilor necesare, Comisia a adoptat și o serie de norme privind 

un nou mecanism al UE de finanțare a energiei din surse regenerabile, pentru a le permite 

statelor membre să colaboreze mai ușor în finanțarea și implementarea proiectelor în 

domeniul energiei din surse regenerabile. 

 

10. Cererea de propuneri a Pactului verde european: investiții în valoare de 

1 mld EUR pentru stimularea tranziției verzi și digitale 
 

Comisia Europeană a decis să lanseze o cerere de propuneri în valoare de 1 mld EUR, 

pentru proiecte de cercetare și inovare care să răspundă crizei climatice și să contribuie la 

protejarea biodiversității și a ecosistemelor unice ale Europei. Cererea de propuneri a 

Pactului verde european finanțată din programul Orizont 2020 va stimula redresarea 

Europei, în urma crizei provocate de coronavirus, prin transformarea provocărilor ecologice 

în oportunități de inovare. 

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

declarat: „Cererea de propuneri a Pactului verde european în valoare de 1 mld EUR este ultima 

și cea mai amplă cerere de propuneri din cadrul programului Orizont 2020. Datorită faptului 

că se axează pe inovare, această investiție va accelera o tranziție justă și durabilă către o 

Europă neutră din punct de vedere climatic, până în 2050. Întrucât dorim ca nimeni să nu fie 

lăsat în urmă, în cadrul acestei transformări sistemice, solicităm acțiuni specifice pentru 

implicarea cetățenilor și îmbunătățirea relevanței pentru societate și a impactului asupra 

societății.” 
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Această cerere de propuneri a Pactului verde european diferă de cererile de 

propuneri anterioare din cadrul programului Orizont 2020, în ceea ce privește unele aspecte 

importante. Dat fiind caracterul urgent al provocărilor pe care le abordează, ea urmărește 

obținerea unor rezultate clare și perceptibile pe termen scurt și mediu, dar cu o perspectivă 

de schimbare pe termen lung. Există mai puține acțiuni, dar acestea sunt mai orientate, mai 

ample și mai vizibile, cu accent pe scalabilitate, diseminare și adoptare rapide. 

Se preconizează că proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri vor avea 

rezultate cu beneficii concrete, în zece domenii: 

- obiective tot mai ambițioase în materie de climă; 

- energie curată, accesibilă ca preț și sigură; 

- industrie pentru o economie curată și circulară; 

- clădiri eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării 

resurselor; 

- mobilitate durabilă și inteligentă; 

- de la fermă la consumator; 

- biodiversitate și ecosisteme; 

- medii fără substanțe toxice, poluare zero; 

- consolidarea cunoștințelor; 

- capacitarea cetățenilor, ce oferă o perspectivă pe termen mai lung, în ceea ce privește 

realizarea transformărilor prevăzute în Pactul verde european. 

 

Investiția de 1 mld EUR va dezvolta, în continuare, sistemele și infrastructurile de 

cunoaștere europene. Cererea de propuneri include oportunități de cooperare 

internațională, prin abordarea nevoilor națiunilor mai puțin dezvoltate, în special din Africa, 

în contextul Acordului de la Paris, precum și în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ODD). 

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 26 ianuarie 2021, 

preconizându-se ca proiectele selectate să fie începute în toamna anului 2021. 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 
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