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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Trecerea uniunii vamale la o etapă superioară: un plan de acțiune 
 

Prezenta comunicare a Comisiei Europene stabilește un plan de acțiune pentru a 
transforma orientările politice ale președintei von der Leyen în beneficiile concrete pentru 
cetățenii, întreprinderile și societatea europeană. Serviciile vamale din cadrul Comisiei 
Europene au reacționat rapid la criză, adoptând legislație, emițând orientări și sprijinind în 
mod activ statele membre și întreprinderile, în special pentru a asigura flexibilitatea în ceea 
ce privește obligațiile legate de datoriile vamale, pentru a facilita vămuirea rapidă a 
echipamentelor medicale/de protecție și pentru a împiedica intrarea în UE a unor 
echipamente contrafăcute sau nesigure. Acest răspuns ar trebui să vină în ajutorul 
operațiunilor vamale în cazul în care va exista o resurgență generalizată a cazurilor de COVID-
19.  

Astfel, în prezent, este esențial să se exploreze toate modalitățile prin care să se asigure 
că uniunea vamală și autoritățile vamale din statele membre funcționează la un nivel maxim 
de eficiență, rămân flexibile și reziliente în perioade de criză și anticipează mai bine 
problemele. Aceasta implică, mai presus de toate, punerea unui nou accent pe asigurarea unei 
mai mari disponibilități și utilizări a datelor și a analizelor de date în scopuri vamale, precum 
și pe dezvoltarea unui set adecvat de instrumente de previzionare și de gestionare comună a 
crizelor. 

 
Contextul: 

Uniunea vamală a UE înseamnă că statele membre ale UE aplică un sistem comun de 
taxe vamale pentru importurile de mărfuri din afara teritoriului vamal al UE și că nu există 
taxe vamale și nici controale vamale la frontierele dintre statele membre ale UE. UE este 
membră a Organizației Mondiale a Comerțului, are o politică comercială comună și acționează 
ca un bloc comercial atunci când sunt elaborate acorduri comerciale internaționale. 
Autoritățile vamale ale statelor membre supraveghează toate mărfurile care intră sau ies de 
pe teritoriul vamal al UE, indiferent de modul lor de intrare sau de ieșire. Un cadru juridic 
modernizat de norme și proceduri vamale este în vigoare din 2016, iar activitățile de 
modernizare și dezvoltare a sistemelor electronice menite să transforme uniunea vamală într-
un mediu modern, interconectat și complet informatizat ar trebui să fie finalizate în întreaga 
UE înainte de sfârșitul anului 2025, cel târziu.  

În prezent, autoritățile vamale au o gamă foarte largă de responsabilități în materie de 
supraveghere și control în ceea ce privește mărfurile importate pe teritoriul vamal al UE. 
Acestea nu doar colectează taxe vamale și TVA pentru mărfurile importate și accize, după caz, 
ci verifică, de asemenea, mărfurile respective în multe scopuri de natură nefinanciară, astfel 
încât să se asigure că îndeplinesc cerințele UE privind conformitatea produselor, standardele 
și normele alimentare, de sănătate și de mediu, precum și multe altele. 
 

Calea de urmat: 

Comisia Europeană propune acum o serie de acțiuni, pentru perioada mandatului său, 
care să asigure trecerea uniunii vamale la un nivel superior, vizând să țină seama de 
rezultatele exercițiului prospectiv, de consultările cu statele membre ale UE și cu părțile 
interesate, precum și de necesitatea de a trage anumite concluzii, în scopuri vamale, din 
recenta pandemie de Covid-19. 
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(a) Gestionarea riscurilor este esențială pentru controalele vamale, având în vedere volumul 
substanțial de mărfuri care intră pe teritoriul vamal și care îl părăsesc, pe care autoritățile 
vamale nu le pot examina întotdeauna în mod individual, și având în vedere necesitatea de a 
facilita comerțul legitim. Autoritățile vamale gestionează deja riscurile pe baza unui cadru 
comun de gestionare a riscurilor la nivelul UE, care cuprinde criterii8 și standarde de risc 
comune, măsuri pentru schimbul de informații privind riscurile și efectuarea unor analize 
electronice a riscurilor. 
 
(b) Gestionarea comerțului electronic. Comerțul electronic trebuie apreciat pentru beneficiile 
pe care le aduce întreprinderilor, în special IMM-urilor, și consumatorilor, iar facilitarea 
acestei activități constituie o piatră de temelie a Strategiei privind piața unică digitală pentru 
Europa. 

(c) Promovarea conformității. Consolidarea și facilitarea conformității sunt esențiale pentru 
a elibera resurse vamale în scopul concentrării asupra circulației suspecte a mărfurilor. Un 
sistem de furnizare de beneficii pentru comercianții de încredere în schimbul respectării de 
către aceștia a criteriilor prevăzute în legislația vamală a UE există deja și este utilizat pe scară 
largă, dar acesta trebuie să fie gestionat mai eficient pentru a preveni abuzurile. 

(d) Autoritățile vamale acționează ca o entitate unică. Deși statele membre cooperează deja 
între ele în multe domenii, trebuie să existe o cooperare mai amplă și mai operațională între 
autoritățile vamale, pe o bază tematică sau geografică, pentru a asigura îndeplinirea 
priorităților esențiale din domeniul vamal. Cooperarea dintre autoritățile vamale și alte 
autorități naționale trebuie, de asemenea, să fie îmbunătățită, iar UE trebuie să acționeze în 
mod unitar la nivel internațional în ceea ce privește chestiunile vamale. Este necesar să se 
abordeze dezechilibrele dintre statele membre în ceea ce privește controalele vamale, în 
special prin asigurarea faptului că toate statele membre dispun de resurse umane suficiente, 
instruite și de echipamente de control vamal moderne și fiabile. 

Acțiuni: 

(a) O gestionare mai eficace a riscurilor vamale pentru a permite controale mai eficace 
• Începând cu 2020: În prezent, se desfășoară lucrări pentru elaborarea unor instrumente în 
cadrul sistemului electronic de supraveghere al UE pentru a utiliza setul său cuprinzător de 
date privind importurile și exporturile în scopul extragerii tendințelor care afectează 
interesele financiare ale Uniunii. În ceea ce privește ICS2, statele membre ar trebui să aprobe 
instrumentul de analiză ICS2 propus în decembrie.  
• Începând cu sfârșitul anului 2021, serviciile Comisiei vor utiliza analiza datelor privind 
supravegherea pentru a sprijini punerea în aplicare corectă și uniformă a legislației tarifare a 
Uniunii.  
• Până la sfârșitul anului 2023, în urma extinderii planificate a setului de date privind 
supravegherea pentru a include elemente de date suplimentare și sub rezerva disponibilității 
resurselor, serviciile Comisiei vor extinde analiza pentru a combina datele din sistemul 
respectiv cu date din alte sisteme legate, de exemplu, de confiscarea de bunuri contrafăcute 8 
(COPIS), informații antifraudă (AFIS), date privind plățile TVA, platforme online, performanța 
uniunii vamale, precum și cu date din sistemele electronice ale Codului vamal al Uniunii. În 
plus, în urma dezvoltării instrumentului de analiză ICS2 și a punerii în aplicare a două dintre 
cele trei etape ale ICS2, Comisia și statele membre vor demara analize privind datele 
prealabile care precedă încărcarea și sosirea în ceea ce privește transportatorii aerieni de 
colete poștale, colete expres și mărfuri.  
• Până la sfârșitul anului 2024, în urma punerii în aplicare a etapei finale a ICS2, Comisia și 
statele membre vor efectua analize ale datelor prealabile care precedă încărcarea și sosirea 
furnizate de toți transportatorii maritimi, rutieri și aerieni și de prestatorii de servicii 
logistice. 
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Prezentul plan de acțiune a stabilit o serie ambițioasă de acțiuni menite să asigure o 
uniune vamală mai coerentă și mai puternică, care să răspundă la patru domenii de 
intervenție: gestionarea riscurilor, comerțul electronic, conformitatea și uniunea vamală care 
acționează ca o entitate unică. Comisia Europeană a elaborat acest plan de lucru pentru 
perioada până în 2025, având în vedere observațiile statelor membre și ale părților interesate 
exprimate în diversele formate de consultare descrise pe parcursul prezentei comunicări. 

Acest lucru este în concordanță cu viziunea pe termen lung a uniunii vamale, stabilită 
în exercițiul prospectiv, și recunoaște impactul crizei generate de COVID-19 asupra 
autorităților vamale și a operatorilor economici. Activitatea se va concentra, în principal, pe 
adăugarea unui nivel european de capacități de analiză a datelor pentru a sprijini toate statele 
membre în ceea ce privește analiza riscurilor și, prin extrapolare, eficacitatea controlului.  

Scopul este acela de a sprijini și de a consolida diferitele aspecte ale riscurilor și ale 
controlului, în vederea consolidării întregii structuri, a reducerii costurilor pentru statele 
membre și a facilitării în continuare a comerțului legal. Este esențial să se sublinieze faptul că 
dimensiunea și fezabilitatea unora dintre acțiunile propuse, deși nu ale tuturor, vor fi 
determinate de rezultatul final al negocierilor privind următorul cadru financiar multianual, 
atât din punctul de vedere al bugetului administrativ, cât și din punctul de vedere al bugetului 
operațional.  

De asemenea, este esențial să se ia act de faptul că statele membre vor trebui să 
îndeplinească un rol important și vor trebui să pună la dispoziție resursele necesare la nivel 
național. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu va fi posibilă punerea în 
aplicare a tuturor acestor acțiuni. Comisia Europeană dorește să continue discuțiile cu statele 
membre cu privire la modalitățile de a transforma uniunea vamală într-o uniune mai 
inteligentă, mai flexibilă și mai rezistentă la crize. Pe termen mediu, Comisia Europeană 
intenționează să exploreze ideea înființării unei agenții vamale pentru a spori eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și eficiența gestionării uniunii vamale, pentru a elimina 
dublarea costurilor între statele membre și pentru a asigura reacții mai eficace și mai rapide 
la crize. Comisia Europeană invită Parlamentul European și Consiliul să sprijine prezentul 
plan de acțiune. 

2. Pregătirea pentru strategiile de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru 
desfășurarea vaccinurilor  

 
În timp ce Europa se obișnuiește cu viața pe timp de pandemie, dezvoltarea și 

desfășurarea rapidă la nivel mondial a unor vaccinuri sigure și eficace împotriva COVID-19 
rămâne un element esențial al soluționării, într-un final, a crizei în domeniul sănătății publice.  

În acest context, Comisia depune eforturi pentru a garanta accesul la vaccinuri sigure 
în toată Europa și încurajează o abordare coordonată în ceea ce privește strategiile de 
desfășurare a vaccinurilor.  

În prezenta comunicare, Comisia prezintă principalele elemente care trebuie luate în 
considerare de către statele membre în ceea ce privește strategiile lor de vaccinare împotriva 
COVID-19 în vederea pregătirii Uniunii Europene și a cetățenilor săi pentru momentul în care 
va fi disponibil un vaccin sigur și eficace, precum și grupurile prioritare care trebuie avute în 
vedere pentru vaccinare în primul rând. 

 

3. O nouă Eră pentru cercetare și inovare  
 

Bazat pe excelență, competitiv, deschis și orientat spre talent, noul Spațiu European de 
Cercetare va îmbunătăți peisajul european de cercetare și inovare, va accelera tranziția UE 
către neutralitate climatică și leadership digital, va sprijini recuperarea acesteia din impactul 
societal și economic al crizei coronavirusului, și să-și consolideze rezistența împotriva 
viitoarelor crize. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en&usg=ALkJrhgtDK--ea-tXlw1u_hYHhegI_exdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en&usg=ALkJrhgtDK--ea-tXlw1u_hYHhegI_exdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en&usg=ALkJrhiJzy6Eu3a65Qz50uqCJMq9pYpzUA
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Comisia a stabilit obiective strategice și acțiuni care trebuie puse în aplicare în strânsă 
cooperare cu statele membre, pentru a acorda prioritate investițiilor și reformelor în 
cercetare și inovare, pentru a îmbunătăți accesul la excelență pentru cercetătorii din întreaga 
UE și pentru a permite rezultatelor cercetării să ajungă pe piață și economia reală. În plus, 
comunicarea va promova în continuare mobilitatea cercetătorilor, competențele și 
oportunitățile de dezvoltare a carierei în UE, egalitatea de gen, precum și un acces mai bun la 
știința finanțată public. 

Bazându-se pe leadershipul în inovare și excelența științifică a Europei, noul Spațiu 
European de Cercetare își propune să stimuleze o mai bună coordonare și cooperare între UE, 
statele sale membre și sectorul privat, să conducă la mai multe investiții în cercetare și 
inovare, să consolideze mobilitatea cercetătorilor, expertiza acestora și fluxul de cunoștințe. 
 

4. Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021-2027. Resetarea educației și 
formării pentru era digitală și crearea unui Spațiu european al educației până în 
2025  
 
Aceste două inițiative vor consolida contribuția educației și formării la redresarea UE 

în urma crizei provocate de coronavirus și vor sprijini construirea unei Europe verzi și 
digitale. Creionând o viziune asupra Spațiului european al educației care va prinde formă 
până în 2025, Comisia propune noi inițiative, mai multe investiții și o cooperare mai strânsă 
între statele membre pentru a-i ajuta pe toți europenii, de toate vârstele, să beneficieze de 
oferta bogată pusă la dispoziție de UE în materie de educație și formare. Comisia a adoptat, de 
asemenea, un nou Plan de acțiune pentru educația digitală, care reflectă învățămintele 
desprinse din criza provocată de coronavirus și schițează planul unui ecosistem educațional 
digital de înaltă performanță, cu competențe digitale dezvoltate pentru transformarea 
digitală.  

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative 
pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la 
acțiune pentru o cooperare mai strânsă între statele membre la nivel european, precum și 
între părțile interesate, pentru a face ca sistemele de educație și formare profesională să fie 
cu adevărat adecvate pentru era digitală. Criza provocată de coronavirus a plasat învățarea la 
distanță în centrul practicilor educaționale. A ieșit astfel în evidență nevoia presantă de a 
îmbunătăți educația digitală, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces de predare și de 
învățare de înaltă calitate în era digitală. Acum, după ce s-a depășit faza de urgență impusă de 
izbucnirea pandemiei, avem nevoie de o abordare strategică și pe termen mai lung în ceea ce 
privește educația și formarea digitale. 

Comunicarea privind Crearea unui Spațiu european al educației până în 2025 
prezintă modalitățile prin care cooperarea poate îmbogăți și mai mult calitatea, caracterul 
incluziv și dimensiunea digitală și ecologică a sistemelor educaționale ale statelor membre. 
Documentul prezintă acțiunile prin care statele membre pot crea un Spațiu european al 
educației bazat pe libertatea celor care studiază și a cadrelor didactice de a învăța și de a lucra 
pe întregul continent și pe libertatea instituțiilor de învățământ de a se asocia între ele în 
Europa și dincolo de granițele acesteia. Spațiul european al educației are la bază șase 
dimensiuni: calitatea, incluziunea și egalitatea de gen, tranzițiile verzi și digitale, cadrele 
didactice, învățământul superior și o Europă mai puternică la nivel mondial. 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
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II. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Strategia UE privind metanul, ca parte a Pactului verde european 

 
Comisia Europeană a prezentat Strategia UE de reducere a emisiilor de metan, acesta 

fiind al doilea cel mai puternic gaz cu efect de seră, ce contribuie la schimbările climatice, după 
dioxidul de carbon și, de asemenea, un puternic poluant atmosferic local, ce provoacă 
probleme grave de sănătate. Prin urmare, combaterea emisiilor de metan este esențială în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor în materie de climă, pentru 2030 și a obiectivului în 
materie de neutralitate climatică pentru 2050, precum și în ceea ce privește contribuția la 
îndeplinirea nivelului de ambiție „zero poluare” al Comisiei. 

Strategia stabilește măsuri de reducere a emisiilor de metan în Europa și la nivel 
internațional. Ea prezintă acțiuni legislative și nelegislative în sectorul energetic, sectorul 
agricol și sectorul deșeurilor, care generează aproximativ 95% din emisiile de metan asociate 
activității umane la nivel mondial. Comisia va colabora cu partenerii internaționali ai UE și cu 
industria de resort, pentru reducerea emisiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare. 

Frans Timmermans, vicepreședinte executiv pentru Pactul verde european, a declarat: 
„Pentru a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, Uniunea Europeană 
trebuie să reducă toate gazele cu efect de seră. Metanul este al doilea cel mai puternic gaz cu 
efect de seră și o cauză importantă a poluării aerului. Strategia noastră privind metanul asigură 
reducerea emisiilor în toate sectoarele, în special în sectorul agricol, sectorul energetic și în 
sectorul deșeurilor. Ea facilitează, de asemenea, producerea biogazului din deșeuri în zonele 
rurale. Tehnologia satelitară a Uniunii Europene ne va permite să monitorizăm îndeaproape 
emisiile și să contribuim la ridicarea standardelor internaționale.” 

Una dintre prioritățile strategiei este aceea de îmbunătățire a măsurării și raportării 
emisiilor de metan. Nivelul de monitorizare variază, în prezent, de la un sector la altul și de la 
un stat membru la altul, precum și în întreaga comunitate internațională. Pe lângă accelerarea 
standardelor de măsurare, verificare și raportare, la nivelul UE, Comisia va sprijini instituirea 
unui observator internațional al emisiilor de metan, în parteneriat cu Programul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu, Coaliția pentru climă și aer nepoluat și Agenția Internațională 
a Energiei. Programul de sateliți Copernicus al UE va îmbunătăți, de asemenea, supravegherea 
și va contribui la detectarea surselor de emisii majore, la nivel mondial și la identificarea 
principalelor scăpări de metan. 

Pentru reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic, se va propune introducerea 
obligației de îmbunătățire a depistării scăpărilor și eliminarea lor în infrastructura de gaze și 
se va lua în considerare elaborarea unei legislații menite să interzică practicile sistematice de 
ardere la faclă și de evacuare în atmosferă. Comisia va purta un dialog cu partenerii săi 
internaționali și va explora posibile standarde, obiective sau stimulente pentru importurile 
de energie către UE, precum și instrumentele de punere în aplicare a acestora. 

Comisia va îmbunătăți raportarea emisiilor din agricultură, printr-o mai bună 
colectare a datelor și va promova oportunități de reducere a emisiilor, cu sprijin din partea 
politicii agricole comune. Accentul principal va fi pus pe schimbul de bune practici, în ceea ce 
privește tehnologiile inovatoare de reducere a emisiilor de metan, alimentația animalelor și 
managementul reproducției. Cercetarea specifică în domeniul tehnologiei, al soluțiilor bazate 
pe natură și al schimbării regimului alimentar își va aduce de asemenea contribuția. Deșeurile 
umane și agricole organice nereciclabile și fluxurile de reziduuri pot fi utilizate pentru 
producerea biogazului, a biomaterialelor și a produselor biochimice. Acest lucru poate genera 
fluxuri suplimentare de venituri, în zonele rurale și poate evita totodată emisiile de metan. 
Prin urmare, colectarea acestor deșeuri va fi stimulată în continuare. 

În sectorul deșeurilor, Comisia va avea în vedere măsuri suplimentare de îmbunătățire 
a gestionării gazelor de depozit, valorificând potențialul energetic al acestora cu reducerea 
simultană a emisiilor și va reexamina legislația relevantă privind depozitele de deșeuri, în 
2024. Reducerea la minimum a eliminării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri 
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este esențială pentru evitarea formării de metan. De asemenea, Comisia va lua în considerare 
posibilitatea de a propune aprofundarea activităților de cercetare privind tehnologiile de 
producere de biometan pe bază de deșeuri. 

Totodată, Comisia va reexamina Regulamentul privind partajarea eforturilor și va lua 
în considerare extinderea domeniului de aplicare al Directivei privind emisiile industriale, 
pentru includerea sectoarelor ce generează emisii de metan și care nu sunt incluse încă în 
domeniul de aplicare al acesteia. 
 

2. Dublarea ratei de renovare în cadrul inițiativei Valul de renovări ale clădirilor 
 

Comisia Europeană a publicat strategia privind valul de renovări ale clădirilor, pentru 
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. Comisia își propune să atingă cel puțin 
rate duble de renovare, în următorii 10 ani și să asigure faptul că renovările duc la creșterea 
eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor. Acest lucru va îmbunătăți calitatea 
vieții, pentru persoanele care trăiesc în clădiri și utilizează clădirile, va reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră din Europa, va stimula digitalizarea și va îmbunătăți reutilizarea și reciclarea 
materialelor. Până în 2030, ar putea fi renovate 35 de milioane de clădiri și ar putea fi create 
până la 160 000 de locuri de muncă „verzi”, suplimentare în sectorul construcțiilor. 

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie al UE și 
36% din emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, numai 1% din clădiri sunt supuse 
unor renovări eficiente din punct de vedere energetic, în fiecare an, astfel încât este esențial 
să se ia măsuri eficace pentru ca Europa să devină neutră climatic, până în 2050. În condițiile 
în care aproape 34 de milioane de europeni nu își pot permite să își încălzească locuințele, 
politicile publice de promovare a renovărilor eficiente din punct de vedere energetic 
constituie un răspuns la sărăcia energetică, sprijină sănătatea și bunăstarea oamenilor și 
contribuie la reducerea facturilor la energie ale acestora. De asemenea, Comisia a publicat o 
recomandare adresată statelor membre, privind combaterea sărăciei energetice. 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a 
declarat: „Dorim ca orice persoană din Europa să aibă o locuință pe care să o poată ilumina, 
încălzi sau răci, fără să intre în datorii sau fără să dăuneze planetei. Valul de renovări ale 
clădirilor va îmbunătăți locurile în care muncim, trăim și studiem, reducând în același timp 
impactul nostru asupra mediului și asigurând locuri de muncă pentru mii de europeni. Avem 
nevoie de clădiri mai bune, dacă vrem să reconstruim într-un mod mai temeinic.” 

Strategia va acorda prioritate acțiunilor în trei domenii: (i) decarbonizarea sistemelor 
de încălzire și de răcire, (ii) abordarea problemei reprezentate de sărăcia energetică și de 
clădirile cu cele mai slabe performanțe și (iii) renovarea clădirilor publice, cum ar fi școlile, 
spitalele și clădirile administrative. Comisia propune eliminarea barierelor existente de-a 
lungul întregului lanț de renovare – de la conceperea unui proiect, până la finanțarea și 
finalizarea acestuia – printr-un set de măsuri de politică, instrumente de finanțare și 
instrumente de asistență tehnică. 
 
Strategia va include următoarele acțiuni principale: 
- informații, standarde și reglementări mai stricte privind performanța energetică a clădirilor, 
pentru crearea stimulentelor mai bune, pentru renovările din sectorul public și din cel privat, 
inclusiv introducerea treptată a unor standarde minime obligatorii de performanță 
energetică, pentru clădirile existente, norme actualizate privind certificatele de performanță 
energetică și o posibilă extindere a cerințelor privind renovarea clădirilor pentru sectorul 
public; 
- asigurarea unei finanțări accesibile și bine direcționate, inclusiv prin intermediul 
inițiativelor emblematice „Renovate” și „Power Up” ale Mecanismului de redresare și 
reziliență din cadrul NextGenerationEU, a unor norme simplificate pentru combinarea 
diferitelor surse de finanțare și a unor stimulente multiple pentru finanțarea privată; 
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- sporirea capacității de pregătire și de punere în aplicare a proiectelor de renovare, de la 
asistența tehnică acordată autorităților naționale și locale, până la formarea și dezvoltarea 
competențelor lucrătorilor care ocupă noile locuri de muncă „verzi”; 
- extinderea pieței pentru produse și servicii de construcții durabile, inclusiv integrarea de 
noi materiale și soluții bazate pe natură, precum și o legislație revizuită privind 
comercializarea produselor pentru construcții și obiectivele de reutilizare și de valorificare a 
materialelor; 
- crearea unui noi Bauhaus european, un proiect interdisciplinar, coordonat de un consiliu 
consultativ format din experți externi ce include oameni de știință, arhitecți, proiectanți, 
artiști, urbaniști și societatea civilă. De acum înainte, până în vara anului 2021, Comisia va 
desfășura un amplu proces participativ de creare în comun și apoi va institui o rețea de cinci 
Bauhaus fondatoare, în 2022, în diferite țări ale UE; 
- dezvoltarea unor abordări bazate pe vecinătate, pentru ajutarea comunităților locale să 
integreze soluțiile digitale și regenerabile și să creeze cartiere cu consum de energie zero, 
unde consumatorii devin „prosumatori” care vând energie în rețea. Strategia include și o 
inițiativă privind locuințele la prețuri accesibile, pentru 100 de districte. 

Revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile, în iunie 2021, va avea în 
vedere consolidarea obiectivului privind încălzirea și răcirea pe bază de energie din surse 
regenerabile și introducerea în clădiri a unui nivel minim de utilizare a energiei din surse 
regenerabile. Comisia va examina, de asemenea, modul în care resursele bugetare ale UE, în 
paralel cu veniturile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU 
ETS), ar putea fi utilizate pentru a finanța schemele naționale privind eficiența energetică și 
economiile de energie ce vizează populațiile cu venituri reduse. Cadrul privind proiectarea 
ecologică va fi dezvoltat, în continuare, pentru furnizarea produselor eficiente, destinate a fi 
utilizate în clădiri și pentru stimularea utilizării acestora. 

Scopul inițiativei „Valul de renovări ale clădirilor” nu este doar de a face clădirile 
existente mai eficiente din punct de vedere energetic și neutre din punct de vedere climatic; 
ea poate duce la transformări, la scară largă, ale orașelor noastre și ale mediului construit și 
poate constitui o oportunitate în declanșarea unui proces de perspectivă, pentru armonizarea 
durabilității cu stilul. După cum a anunțat președinta von der Leyen, Comisia va lansa un „nou 
Bauhauseuropean”, în vederea cultivării unei noi estetici europene, care să combine 
performanța cu inventivitatea. Obiectivul nostru este ca toată lumea să își poată permite o 
locuință și am vrea să combinăm accesibilitatea costurilor cu estetica, într-un nou viitor 
durabil. 

3. Progresele înregistrate în privința tranziției către o energie curată și o bază 
pentru redresarea ecologică 
 

Comisia a adoptat raportul pe 2020 privind starea uniunii energetice și documentele 
însoțitoare ale acestuia, vizând diferite aspecte ale politicii energetice a UE. Raportul din acest 
an este primul de la adoptarea Pactului verde european și analizează contribuția uniunii 
energetice la obiectivele pe termen lung ale Europei, în domeniul climei. 

Evaluările individuale ale celor 27 de planuri naționale privind energia și clima (PNEC) 
analizează parcursul și ambițiile fiecărui stat membru în ceea ce privește obiectivele actuale 
în materie de climă și energie, pentru 2030. Evaluarea globală arată că statele membre sunt 
în măsură să atingă aceste obiective și că, în cea mai mare parte, fac progrese în direcția lor. 
Rapoartele subliniază contribuția pe care sectorul energetic o poate aduce la redresarea UE, 
în urma crizei economice create de pandemia de COVID-19. Până în prezent, uniunea 
energetică s-a dovedit a fi solidă în fața provocărilor cauzate de pandemie, cu care s-au 
confruntat sistemele noastre energetice și lucrătorii din domeniul energiei. 

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Planurile naționale privind 
energia și clima reprezintă un instrument esențial pentru colaborarea noastră cu statele 
membre, în vederea planificării politicilor și a investițiilor pentru o tranziție ecologică și justă. 
Acum este momentul să transformăm aceste planuri în realitate și să le utilizăm pentru ieșirea 
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din criza provocată de pandemia de COVID-19, cu noi locuri de muncă create și o uniune 
energetică mai competitivă.” 

Raportul analizează cele cinci dimensiuni diferite ale uniunii energetice – 
decarbonizarea, inclusiv energia din surse regenerabile; eficiența energetică; securitatea 
energetică; piața internă a energiei și, cercetarea, inovarea și competitivitatea. Raportul oferă 
orientări cu privire la punerea rapidă în aplicare a PNEC-urilor și la modul în care investițiile 
și reformele energetice pot stimula redresarea economică a UE. Raportul evidențiază modul 
în care planul de redresare NextGenerationEU poate sprijini statele membre, printr-o serie de 
programe emblematice de finanțare. 

Raportul privind starea uniunii energetice din acest an este pentru prima dată însoțit 
de o analiză a subvențiilor pentru energie, ce identifică o nevoie clară de a avea date mai bune 
privind subvențiile pentru energie și de a face eforturi mai mari de reducere a celor care 
sprijină producția și consumul de combustibili fosili. De asemenea, a fost, publicat un raport 
privind competitivitatea în domeniul energiei curate, ceea ce arată că industria UE a reușit să 
profite de oportunitățile oferite de tranziția către o energie curată. Acest sector este mai 
performant decât cel al tehnologiilor ce utilizează energii convenționale, în ceea ce privește 
valoarea adăugată, productivitatea muncii și creșterea ocupării forței de muncă. Comisia a 
adoptat, de asemenea, rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește piața 
internă a energiei, prețurile și costurile energiei, eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile. 
 

Principalele etape pentru strategiile de vaccinare și desfășurarea eficace a 
vaccinurilor 

 
În timp ce Europa se obișnuiește cu viața pe timp de pandemie, dezvoltarea și 

desfășurarea rapidă la nivel mondial a unor vaccinuri sigure și eficace împotriva COVID-19 
rămâne un element esențial al soluționării, într-un final, a crizei în domeniul sănătății publice. 
În acest context, Comisia depune eforturi pentru garantarea accesului la vaccinuri sigure, în 
toată Europa și încurajează o abordare coordonată, în ceea ce privește strategiile de 
desfășurare a vaccinurilor. Înainte de dezbaterile dintre liderii UE, din 15 octombrie, Comisia 
a prezentat principalele elemente ce trebuie luate în considerare, de către statele membre, în 
ceea ce privește strategiile lor de vaccinare împotriva COVID-19, în vederea pregătirii Uniunii 
Europene și a cetățenilor să,i pentru momentul în care va fi disponibil un vaccin sigur și 
eficace, precum și grupurile prioritare ce trebuie avute în vedere, pentru vaccinare în primul 
rând. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Un vaccin sigur și 
eficace reprezintă cea mai bună șansă, pentru învingerea coronavirusul și pentru a ne întoarce 
la viața noastră normală. Ne-am străduit din răsputeri pentru încheierea uor acorduri cu 
companiile farmaceutice, pentru asigurarea accesului la viitoarele doze de vaccin. De acum 
înainte, trebuie să ne asigurăm că, odată ce va fi descoperit un vaccin, suntem pe deplin pregătiți 
să-l desfășurăm. Cu ajutorul strategiei noastre de vaccinare, sprijinim statele membre ale UE să-
și pregătească campaniile de vaccinare: care sunt persoanele care trebuie vaccinate, cum să se 
realizeze o distribuție echitabilă și cum să se asigure protecția celor mai vulnerabile persoane. 
Dacă vrem ca vaccinarea noastră să aibă succes, acum este momentul să ne pregătim.” 

În conformitate cu strategia UE privind vaccinurile din 17 iunie, Comisia Europeană și 
statele membre garantează producția de vaccinuri împotriva COVID-19 prin intermediul unor 
angajamente prealabile de achiziții, cu producători de vaccinuri din Europa. Toate vaccinurile 
trebuie să fie autorizate de Agenția Europeană pentru Medicamente, în conformitate cu 
standardele obișnuite în materie de siguranță și eficacitate. Statele membre trebuie să înceapă 
de pe acum pregătirea unei strategii comune de vaccinare, pentru desfășurarea vaccinurilor. 
 
Statele membre trebuie să asigure, printre altele: 
- capacitatea serviciilor de vaccinare de livrare a vaccinurilor împotriva COVID-19, inclusiv 
personal calificat și echipamente medicale și de protecție; 
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- un acces ușor și la prețuri abordabile la vaccinuri pentru populațiile-țintă; 
- desfășurarea de vaccinuri cu caracteristici și cu nevoi de depozitare și de transport diferite, 
în special în ceea ce privește lanțul frigorific, precum și capacitățile de transporturi răcite și 
de - depozitare la rece; 
- comunicarea clară a beneficiilor, a riscurilor și a importanței vaccinurilor împotriva COVID-
19, pentru câștigarea încrederii publicului. 

Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile împotriva COVID-19, în același 
timp, în funcție de dimensiunea populației. Numărul total de doze de vaccin va fi limitat, în 
cursul primelor etape de desfășurare și înainte ca producția să poată fi intensificată. Prin 
urmare, comunicarea oferă exemple de grupuri prioritare neclasificate, ce trebuie avute în 
vedere de către statele membre, atunci când vaccinurile împotriva COVID-19 vor fi 
disponibile, inclusiv: 
- lucrătorii din unitățile de asistență medicală și din unitățile de îngrijire pe termen lung; 
- persoanele cu vârsta de peste 60 de ani; 
- persoanele care sunt expuse în mod deosebit riscurilor din cauza stării lor de sănătate; 
- lucrătorii care asigură servicii esențiale; 
- persoanele care nu pot practica distanțarea socială; 
- grupurile dezavantajate din punct de vedere socio-economic. 

În așteptarea vaccinurilor autorizate împotriva COVID-19 și, în paralel, cu continuarea 
altor servicii și programe esențiale de asistență medicală și de sănătate publică, UE trebuie să 
asigure, în continuare, atenuarea transmiterii virusului. Aceasta poate fi realizată prin 
protejarea grupurilor vulnerabile și prin respectarea de către cetățeni a măsurilor de sănătate 
publică. Până atunci și, foarte probabil și în etapele inițiale de lansare a vaccinării, măsurile 
nefarmaceutice, cum ar fi distanțarea socială, închiderea locurilor publice și adaptarea 
mediului de muncă vor continua să reprezinte principalele instrumente de sănătate publică, 
pentru controlul și gestionarea focarelor de COVID-19. 
 

4. Premiile Natura 2000 

În cadrul unei ceremonii virtuale desfășurate în seara de 14 octombrie, comisarul 
pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a anunțat câștigătorii ediției din acest 
an a premiilor Natura 2000. 

Premiile recunosc poveștile de succes în materie de conservare a mediului din întreaga 
UE și sensibilizează cu privire la una dintre realizările remarcabile ale Europei — rețeaua de 
zone protejate Natura 2000. Cele șase proiecte câștigătoare sunt proiecte din Belgia, Bulgaria, 
Finlanda, Franța, Spania și un proiect transfrontalier care implică parteneri din Austria, 
Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia și Ucraina. 

Comisarul Sinkevičius a declarat: „Pandemia de COVID-19 a evidențiat legătura dintre 
societățile reziliente și sănătoase și menținerea în bune condiții a mediului nostru natural. 
Câștigătorii din acest an demonstrează că alocarea de timp, energie și resurse pentru a proteja 
natura aduce beneficii importante nu doar naturii, ci și nouă. Acestea sunt modelele de 
cooperare și soluțiile care trebuie îmbunătățite dacă vrem să ne îndeplinim angajamentele 
asumate în cadrul Strategiei UE în domeniul biodiversității.”  

85 de candidați au concurat, pe cinci categorii: acțiuni de conservare, beneficii 
socioeconomice, comunicare, concilierea intereselor, precum și cooperarea transfrontalieră 
și crearea de rețele. Premiul special al cetățenilor europeni a fost acordat proiectului 
„Parteneriat pentru protecția pădurilor seculare din Bulgaria în cadrul rețelei Natura 2000”. 
Proiectul a contribuit la concilierea intereselor conflictuale cu privire la desemnarea siturilor 
Natura 2000 forestiere. Rezultatul a fost desemnarea a 109 300 de hectare suplimentare de 
păduri seculare, drept zone protejate, din care se exclude recoltarea. 

În strategia sa privind biodiversitatea, publicată la începutul acestui an, Comisia a 
propus plantarea a 3 miliarde de copaci, până în 2030, în cadrul unui plan amplu al UE de 
refacere a naturii.  
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5. Noua strategie privind substanțele chimice către un mediu fără substanțe toxice 
 

Comisia Europeană a adoptat Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în 
domeniul substanțelor chimice. Aceasta este primul pas către obiectivul reducerii la zero a 
poluării, pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european. Strategia 
va stimula inovarea în materie de substanțe chimice sigure și sustenabile și va spori protecția 
sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Aceste obiective 
vor fi realizate și prin interzicerea utilizării celor mai nocive substanțe chimice în produsele 
de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, 
detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, cu excepția cazului în care se 
dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate, precum și prin asigurarea faptului 
că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai sustenabil. 

Strategia privind substanțele chimice recunoaște pe deplin rolul fundamental al 
substanțelor chimice pentru bunăstarea oamenilor și pentru tranziția verde și digitală a 
economiei și a societății europene. În același timp, strategia recunoaște nevoia urgentă de 
soluționare a problemelor în materie de sănătate și de mediu, cauzate de cele mai nocive 
substanțe chimice. În acest spirit, strategia stabilește acțiuni concrete menite să garanteze 
faptul că substanțele chimice sunt sigure și sustenabile prin concepție și că toate beneficiile 
substanțelor chimice pot fi valorificate, fără consecințe negative asupra planetei și a 
generațiilor actuale și viitoare. În acest scop, este necesar să se asigure faptul că substanțele 
chimice cele mai nocive pentru sănătatea umană și mediu sunt evitate pentru utilizări 
societale neesențiale, în special în produsele de consum și în ceea ce privește grupurile cele 
mai vulnerabile, dar și că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai 
sustenabil. Vor fi prevăzute o serie de acțiuni de inovare și de investiții, care să sprijine 
industria chimică în această tranziție. De asemenea, strategia atrage atenția statelor membre 
asupra posibilităților oferite de Mecanismul de redresare și reziliență de a investi în tranziția 
verde și digitală a industriilor UE, inclusiv în sectorul chimic.  
 
 
Sporirea protecției sănătății și a mediului 
 

Strategia urmărește să sporească în mod semnificativ protecția sănătății umane și a 
mediului împotriva substanțelor chimice nocive, acordând o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile.  

Inițiativele emblematice includ în special următoarele: 
• eliminarea treptată din produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea 
copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, a 
celor mai nocive substanțe, printre care se numără perturbatorii endocrini, substanțele 
chimice care afectează sistemul imunitar și sistemul respirator, precum și substanțele 
persistente, cum ar fi substanțele per- și polifluoralchilice (PFAS), cu excepția cazului în care 
se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate; 
• reducerea la minimum și înlocuirea, în măsura în care este posibil, a prezenței în toate 
produsele a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare. Se va acorda prioritate 
categoriilor de produse ce afectează grupurile vulnerabile și celor care au cel mai mare 
potențial pentru economia circulară; 
• abordarea efectului combinat al substanțelor chimice („efect de cocktail”), pentru a ține 
seama mai bine de riscul pe care acesta îl reprezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
prin expunerea zilnică la o gamă largă de substanțe chimice provenind din diferite surse; 
• asigurarea faptului că producătorii și consumatorii au acces la informații referitoare la 
conținutul de substanțe chimice și utilizarea în condiții de siguranță, prin introducerea unor 
cerințe de informare în contextul inițiativei privind politica în domeniul produselor 
sustenabile. 
 
Stimularea inovării și promovarea competitivității UE 
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Asigurarea faptului că substanțele chimice devin mai sigure și mai sustenabile 

constituie o necesitate continuă, precum și o oportunitate economică deosebită. Strategia 
urmărește să valorifice această oportunitate și să permită tranziția verde a sectorului chimic 
și a lanțurilor sale valorice. În măsura posibilului, substanțele chimice noi și materialele noi 
trebuie să fie sigure și sustenabile prin concepție, adică de la producție până la sfârșitul 
ciclului de viață. Acest lucru va contribui la evitarea celor mai nocive efecte ale substanțelor 
chimice și va asigura cel mai redus impact posibil asupra climei, a utilizării resurselor, a 
ecosistemelor și a biodiversității. În cadrul strategiei, industria UE este prezentată ca un actor 
competitiv pe plan mondial, în producerea și utilizarea de substanțe chimice sigure și 
sustenabile. Acțiunile anunțate în strategie vor sprijini inovarea industrială, astfel încât aceste 
substanțe chimice să devină norma pe piața UE și un criteriu de referință la nivel mondial. 
Acest obiectiv va fi realizat în principal prin: 
 
• elaborarea unor criterii de siguranță și sustenabilitate prin concepție și asigurarea 
sprijinului financiar pentru comercializarea și adoptarea substanțelor chimice sigure și 
sustenabile; 
• asigurarea elaborării și a adoptării de substanțe, materiale și produse sigure și sustenabile 
prin concepție, prin intermediul instrumentelor de finanțare și de investiții ale UE și al 
parteneriatelor public-privat; 
• accelerarea considerabilă a asigurării respectării normelor UE, atât la frontiere, cât și pe 
piața unică; 
• stabilirea unei agende a UE în materie de cercetare și inovare privind substanțele chimice, 
pentru eliminarea lacunelor în materie de cunoștințe, referitoare la impactul substanțelor 
chimice, pentru promovarea inovării și pentru a pune capăt testării pe animale; 
• simplificarea și întărirea cadrului juridic al UE – de exemplu, prin introducerea procesului 
„o substanță - o evaluare”, prin consolidarea principiilor „fără informații, nu este pe piață” și 
prin introducerea unor modificări specifice ale REACH și ale legislației sectoriale, pentru a 
menționa doar câteva. 

Comisia va promova, de asemenea, standardele în materie de siguranță și 
sustenabilitate la nivel mondial, în special prin puterea exemplului și prin promovarea unei 
abordări coerente, care să asigure faptul că substanțele periculoase interzise în UE nu sunt 
produse pentru export. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: 
„Sănătatea noastră ar trebui să aibă întotdeauna prioritate, și tocmai acest obiectiv l-am 
urmărit prin adoptarea unei inițiative emblematice a Comisiei, cum ar fi Strategia privind 
substanțele chimice. Substanțele chimice sunt esențiale pentru societatea noastră și trebuie să 
fie produse în condiții de siguranță și într-un mod sustenabil. Dar trebuie să fim protejați 
împotriva substanțelor chimice nocive din jurul nostru. Această strategie arată nivelul nostru 
ridicat de implicare și hotărârea noastră de a proteja sănătatea cetățenilor, pe întreg teritoriul 
UE.” 
 

6. Comisia lansează Level(s) - cadrul european pentru clădiri durabile 

Comisia Europeană a lansat oficial Level(s) – cadrul european pentru clădiri durabile, 
care este strâns legat de obiectivele Pactului verde european („Green Deal”) referitoare la un 
sector al construcțiilor durabil și care face parte din acțiunile descrise în noul Plan de acțiune 
pentru economia circulară și în Strategia privind un val de renovări. Acesta contribuie la 
inițiativa președintei von der Leyen de a crea un nou „Bauhaus european”. Level(s) este un 
instrument important, menit să ajute arhitecții, constructorii și autoritățile publice să își 
îndeplinească rolul, prin îmbunătățirea clădirilor în care trăim, studiem și lucrăm. 

Salutând inițiativa, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a 
declarat: „Pactul verde european stabilește obiectivul nostru – acela de a face ca Europa să fie 
primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050; – însă, pentru aceasta, sunt 
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necesare modalități inovatoare de reducere a emisiilor. Avem nevoie de o economie circulară 
funcțională, al cărei nucleu să fie o energie curată.” 

Level(s) este conceput pentru îmbunătățirea durabilității clădirilor, de-a lungul 
ciclului lor de viață, ajutând profesioniștii să furnizeze clădiri mai bune și accelerând în același 
timp tranziția Europei către un model economic mai circular. Clădirile sunt responsabile de 
36% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, rezultate din energie și, dacă analizăm 
întregul ciclu de viață al clădirilor, adică nu numai utilizarea, ci și fabricarea materialelor de 
construcții, construcția și sfârșitul ciclului de viață, constatăm că acestea consumă jumătate 
din energia noastră. În plus, clădirile și sectorul construcțiilor consumă aproape jumătate din 
toate materialele extrase, o treime din apa pe care o utilizăm și o treime din deșeurile noastre. 

Level(s) este un cadru ce contribuie la proiectarea și construirea de clădiri durabile, 
ținând seama de întregul ciclu de viață. Se concentrează asupra celor mai importante aspecte 
ale performanței unei clădiri, oferind un punct de acces simplu la ceea ce poate fi un domeniu 
foarte complex. Cadrul a fost elaborat pentru a fi utilizat de către diverșii actori care participă 
la construirea unei clădiri, precum și de către cei care gestionează sistemele de evaluare și de 
certificare, pentru garantarea faptului că criteriile lor reflectă cele mai importante priorități 
pentru economia circulară, la nivel european. 
 

7. Schemă de garanții românească, pentru sprijinirea pieței asigurărilor de credite 
comerciale 
 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o 
schemă de garanții românească în valoare de 103 mil EUR (aproximativ 500 mil RON), pentru 
sprijinirea pieței asigurărilor de credite comerciale, în contextul pandemiei de coronavirus. 

Asigurarea de credit comercial protejează societățile care furnizează bunuri și servicii 
împotriva riscului de neplată de către clienții lor. Având în vedere impactul economic al 
pandemiei de coronavirus, riscul ca asigurătorii să nu fie dispuși să își mențină acoperirea a 
devenit mai mare. Schema românească garantează că asigurările de credite comerciale 
continuă să fie disponibile pentru toate societățile, evitând necesitatea plăților în avans de 
către cumpărătorii de bunuri sau servicii și reducând astfel nevoile lor imediate de lichidități. 

Comisia a evaluat măsura în temeiul articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ce îi permite Comisiei să aprobe măsurile de 
ajutor de stat, puse în aplicare de statele membre, pentru remedierea unei perturbări grave a 
economiei acestora. În plus, Comisia a constatat că schema este în conformitate cu 
Comunicarea privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.  

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.58531 în 
Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei privind concurența, după ce vor fi 
soluționate eventualele probleme de confidențialitate. 
 

8. Un nou sondaj privind cooperarea transfrontalieră 

 
Comisia Europeană a publicat o declarație redactată de tineri, pentru a contribui la 

îmbunătățirea cooperării teritoriale la nivel european (Interreg) și un sondaj privind nivelul 
de cunoaștere și preocupările cetățenilor europeni, cu privire la cooperarea în teritoriile de 
frontieră ale Uniunii Europene, unde trăiesc o treime dintre europeni. 

Anul acesta marchează 30 de ani de Interreg. Declarația, prezentată în cadrul unei 
dezbateri în rândul tinerilor desfășurate în cadrul evenimentului anual Interreg, le oferă 
factorilor de decizie sugestii cu privire la modalitățile de utilizare mai eficientă a fondurilor 
Interreg, pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor tinerilor. Aceasta conține 12 recomandări 
și acoperă cinci domenii de interes, de la educație și ocuparea forței de muncă până la 
schimbările climatice și accesul la fondurile UE. 
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Printre altele, tinerii doresc să fie mai implicați în grupuri și rețele relevante de la 
nivelul UE, să sporească nivelul de cunoaștere a Interreg în școli și universități, să aibă acces 
mai ușor la cererile de oferte ce au un buget dedicat pentru tineret și doresc să participe activ 
la comitetul de monitorizare. Conform sondajului publicat recent, mobilitatea transfrontalieră 
s-a îmbunătățit cu 3% din 2015, implicând 56% dintre cetățenii care trăiesc în regiunile de 
frontieră ale UE. În plus, 38% dintre cetățenii europeni consideră că a trăi într-o regiune de 
frontieră constituie o oportunitate. Motivele cele mai menționate pentru trecerea frontierelor 
sunt activitățile recreative precum turismul (58%), urmate de cumpărăturile de bunuri sau 
servicii (34%). 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Îi încurajez călduros 
pe toți factorii de decizie din cadrul Interreg să citească atent declarația și să includă 
recomandările acesteia  în eforturile lor zilnice de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor care 
trăiesc în zonele de frontieră. Tinerii merită să influențeze deciziile politice care îi afectează. 
Sondajul pe care îl publicăm arată, de asemenea, că din ce în ce mai mulți cetățeni își trăiesc 
viața în străinătate. Acest lucru confirmă faptul că trebuie să sprijinim, în continuare, zonele de 
frontieră ale UE, cu fonduri Interreg, pentru îmbunătățirea oportunităților de creștere 
împreună.”  
 

9. Proiectul românesc Digital Dryads printre câștigătorii EU Datathon 2020 

 
Au fost anunțați câștigătorii celei de-a patra ediții a EU Datathon, în etapa finală a celei 

de-a 18-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor, desfășurată online. Echipa din 
România a obținut premiul întâi, „O Europă pregătită pentru era digitală” și a câștigat premiul 
de 12 000 EUR. Proiectul echipei din România, Digital Dryads, folosește imagini surprinse din 
satelit cu ajutorul programului european Copernicus, pentru monitorizarea pădurilor și 
pentru combaterea defrișărilor ilegale. 

EU Datathon este un concurs anual, ce invită persoanele pasionate de date să dezvolte 
aplicații noi, inovatoare, care să utilizeze în mod corespunzător numeroasele seturi de date 
deschise ale UE.  Premiile puse în joc au avut valoarea totală de 100 000 EUR și a existat și 
Premiul Publicului. Echipele câștigătoare sunt: provocarea 1, „Un pact verde european”, 
GeoFluxus (Belgia, Grecia, Lituania); provocarea 2: „O economie în serviciul cetăţenilor”, 
Team FinLine (Regatul Unit); provocarea 3: „Un nou impuls pentru democrația europeană”, 
Next Generation Democracy (Danemarca); provocarea 4: „O Europă pregătită pentru era 
digitală”, Digital Forest Dryads of Copernicus (România), respectiv Team FinLine pentru 
Premiul Publicului. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Cu 121 de contribuții 
din întreaga lume, participarea în acest an a fost cea mai mare din istoria concursului. Interesul 
ridicat față de datele deschise arată că putem utiliza mai bine volumul enorm al acestui tip de 
informaţii pe care îl avem la dispoziţie. Intenționăm să facem acest lucru, pentru îmbunătățirea 
procesului de elaborare a politicilor și, cel mai important, a vieților oamenilor.” 

 

10. Noul raport privind starea naturii subliniază persistența presiunilor asupra 
naturii Europei 
 

Declinul habitatelor și al speciilor protejate continuă încă, fiind cauzat în principal, de 
agricultura intensivă, de urbanizare, de activitățile forestiere nesustenabile și de modificările 
aduse habitatelor de apă dulce. Habitatele sunt afectate, de asemenea, de poluarea aerului, a 
apei și a solului, precum și de schimbările climatice, de exploatarea excesivă a animalelor prin 
recoltarea ilegală și activități de vânătoare și de pescuit nesustenabile. Dacă nu este remediat, 
acest declin va duce în mod inevitabil la eroziunea continuă a biodiversității noastre și a 
serviciilor vitale pe care aceasta le oferă, punând în pericol sănătatea și prosperitatea umană. 
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Raportul subliniază nevoia clară de a lua măsuri, dacă dorim să avem vreo șansă reală 
de a înscrie biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030, așa cum se prevede în 
noua Strategie a UE privind biodiversitatea. În acest sens, va fi esențial să se asigure punerea 
în aplicare deplină a obiectivelor și a țintelor propuse în strategia menționată, precum și în 
Strategia „De la fermă la consumator”. 

Evaluarea, bazată pe un raport tehnic al Agenției Europene de Mediu mai detaliat, arată 
că, deși există specii și habitate protejate care reușesc să se mențină, în pofida faptului că fac 
obiectul unei presiuni foarte puternice, majoritatea au o stare inadecvată sau 
necorespunzătoare la nivelul UE, unele dintre acestea prezentând tendințe continue de 
deteriorare. 

În ceea ce privește speciile, se înregistrează, în continuare, un declin al păsărilor care 
sunt în strânsă legătură cu agricultura, iar cel mai mare procent de specii aflate într-o stare de 
conservare precară (38%) se înregistrează în rândul peștilor de apă dulce, în principal din 
cauza modificărilor aduse corpurilor de apă și debitului apei, precum și din cauza instalațiilor 
hidroelectrice. În ceea ce privește habitatele, doar 15% dintre acestea sunt în stare bună. 
Refacerea turbăriilor și a altor zone umede poate să genereze beneficii pentru natură, dar și 
să contribuie în mod semnificativ la combaterea schimbărilor climatice, oferind șanse de 
angajare în zonele rurale și periferice. 

Raportul arată, de asemenea, că măsurile de conservare specifice dau rezultate. Râsul 
iberic, renul de pădure și vidra, care au beneficiat fiecare de proiecte majore de conservare, 
se refac în prezent. Inițiativele din cadrul programului LIFE al UE, programele de agromediu 
specifice din cadrul politicii agricole comune și rețeaua Natura 2000, cu cele 27 000 de situri 
ale sale, continuă să aibă o influență pozitivă, însă trebuie extinse în mod considerabil.  

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Această 
evaluare privind starea naturii este cel mai complet bilanț de sănătate al naturii efectuat 
vreodată în UE. Evaluarea arată, din nou, foarte clar că pierdem sistemul nostru vital de 
susținere a vieții. În UE, 81% din habitatele protejate se află într-o stare inadecvată. Trebuie să 
punem de urgență în practică angajamentele asumate în cadrul noii Strategii a UE privind 
biodiversitatea, pentru inversarea acestui declin, în beneficiul naturii, al oamenilor, al climei și 
al economiei.” 
 

11. Un nou raport privind echitatea în educația școlară în Europa 

 
Rețeaua Eurydice a Comisiei Europene a publicat un raport privind echitatea în 

educația școlară în Europa. Contribuția sistemelor de educație echitabile la dezvoltarea de 
societăți europene mai echitabile și mai favorabile incluziunii este una majoră. Raportul 
analizează 42 de sisteme de educație europene, din 37 de țări europene și identifică politicile 
și structurile ce conduc la niveluri mai ridicate de echitate, în ceea ce privește performanțele 
elevilor. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 
declarat: „O societate mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii este esențială pentru ca 
Europa să prospere în viitor. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, sistemele de învățământ 
trebuie să fie echitabile, garantând că toți tinerii își pot dezvolta talentele și își pot atinge 
potențialul maxim. Din acest raport rezultă că contextul socioeconomic continuă să joace un rol 
prea important în ceea ce privește nivelul de instruire al elevilor și studenților, ceea ce este 
inechitabil față de tinerii noștri. Este important ca țările să învețe unele de la altele, pentru 
sporirea echității în sistemele lor de educație și oportunitățile pentru tineri.” 

Raportul evidențiază diferențele mari dintre țări, în ceea ce privește combaterea 
inegalității în educație și, indică o serie de modalități prin care autoritățile pot îmbunătăți 
echitatea în școală. Mai multă echitate are scopul de a rupe legătura dintre rezultatele 
educației și mediile socioeconomice. Aceasta include furnizarea de servicii de înaltă calitate 
de educație și de îngrijire a tuturor copiilor preșcolari și asigurarea faptului că tinerii și copiii 
beneficiază de sprijinul de care au nevoie pe întregul lor parcurs educațional. 
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Comisia a prezentat recent viziunea sa privind realizarea unui spațiu european al 
educației până în 2025, al cărei element fundamental este incluziunea. 

 

12. Coronavirus: Gateway-ul de interoperabilitate al UE intră în funcțiune 

 

Pentru valorificarea întregului potențial al aplicațiilor de depistare a contacților și de 
avertizare, în vederea întreruperii lanțului de infectare cu coronavirus, la nivel transfrontalier 
și a salva vieți, Comisia, la invitația statelor membre ale UE, a instituit un sistem care să asigure 
interoperabilitatea – un așa-numit „gateway” – la nivelul întregii UE. După încheierea cu 
succes a fazei-pilot, sistemul intră în funcțiune odată cu conectarea prin intermediul acestui 
serviciu a primului set de aplicații naționale: aplicația Corona-Warn-App a Germaniei, 
aplicația COVID Tracker a Irlandei și aplicația Immuni a Italiei. În total, aceste aplicații au fost 
descărcate de aproximativ 30 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă două treimi din 
numărul total de aplicații descărcate în UE. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a adăugat: 
„Aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare pot completa în mod eficient alte măsuri, 
cum ar fi testarea pe scară mai largă și depistarea manuală a contacților. În contextul în care 
numărul de cazuri de infectări este din nou în creștere, aceste aplicații pot avea o contribuție 
importantă la întreruperea lanțurilor de transmisie. Atunci când funcționează la nivel 
transfrontalier, aceste aplicații sunt instrumente și mai puternice. Sistemul de gateway, ce intră 
în funcțiune astăzi, este un pas important în activitatea noastră și îi invit pe cetățeni să utilizeze 
aceste aplicații, pentru a se proteja unii pe alții.” 
 

Jens Spahn, ministrul federal al sănătății din Germania, a declarat: „În întreaga Europă, 
numărul infectărilor este din nou în creștere. În momentul de față, aplicațiile de avertizare 
naționale aduc o schimbare reală. Prin întreruperea mai rapidă a unui lanț de infectare, 
datorită unei aplicații de avertizare, se contribuie la menținerea sub control a pandemiei. Noul 
serviciu de gateway permite conectarea aplicațiilor din întreaga Europă. Astfel, contacții pot 
primi atenționări și în timpul unei călătorii sau după încheierea unei călătorii în străinătate.” 

În lupta împotriva coronavirusului, majoritatea statelor membre au decis să lanseze 
aplicații de depistare a contacților și de avertizare. În total, 20 aplicații ce au la bază sisteme 
descentralizate pot fi interoperabile prin serviciul de gateway. Aplicațiile pot fi legate la 
gateway, în baza unui protocol ce prevede mai multe teste și verificări și pentru fiecare 
aplicație trebuie emisă o actualizare. Săptămâna viitoare va fi legată a doua serie de aplicații. 
Se estimează că atunci vor fi legate aplicația eRouška a Cehiei, aplicația Smitte Stop a 
Danemarcei, aplicația Apturi COVID a Letoniei și aplicația Radar Covid a Spaniei, urmând ca, 
în luna noiembrie, să fie legate la sistem și alte aplicații.  
 

Gateway-ul asigură faptul că aplicațiile funcționează fără probleme la nivel 
transfrontalier. Prin urmare, utilizatorii vor trebui să instaleze o singură aplicație și, atunci 
când călătoresc într-o altă țară europeană participantă, vor putea, în continuare, să fie 
informați cu privire la contacți și să primească avertizări, indiferent dacă se află în țara lor de 
origine sau în străinătate. Serverul gateway păstrează nivelul datelor comunicate la minimul 
necesar. Acesta va primi și va transmite, în mod eficient, identificatorii arbitrari între 
aplicațiile naționale. Gateway-ul nu va trata nicio altă informație în afară de cheile arbitrare, 
generate de aplicații: informațiile sunt pseudonimizate, criptate, menținute la minimumul 
necesar și stocate numai atât timp cât este necesar pentru depistarea infecțiilor. Nu este 
posibilă identificarea unei persoane anume și nici localizarea dispozitivelor sau urmărirea 
deplasării dispozitivelor. 

Gateway-ul a fost instituit în urma acordului statelor membre, cu privire la 
specificațiile tehnice ale acestuia, care să asigure schimbul sigur de informații între serverele 
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back-end ale aplicațiilor naționale de depistare a contacților și de avertizare, în baza unei 
arhitecturi descentralizate. Sistemul a fost dezvoltat și instituit în mai puțin de două luni de 
T-Systems și SAP și va fi exploatat de centrul de date al Comisiei din Luxemburg.  
 

13. Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 

 
Comisia a adoptat programul său de lucru pentru 2021, menit să facă Europa mai 

sănătoasă, mai echitabilă și mai prosperă, accelerând totodată transformarea sa pe termen 
lung într-o Europă mai verde, care să fie pregătită pentru era digitală. Acesta conține noi 
inițiative legislative circumscrise tuturor celor șase ambiții emblematice menționate în 
Orientările politice ale președintei von der Leyen și urmează primului său discurs privind 
starea Uniunii. În paralel cu îndeplinirea priorităților stabilite în acest program de lucru, 
Comisia va continua să depună toate eforturile pentru gestionarea crizei și pentru sporirea 
rezilienței economiilor și a societăților Europei. 

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Prioritatea noastră 
absolută va rămâne, în continuare, salvarea vieților și a mijloacelor de subzistență amenințate 
de pandemia de COVID-19. Am obținut deja rezultate considerabile, dar Europa nu este încă în 
afara pericolului, fiind puternic afectată de cel de al doilea val. Toți trebuie să rămânem vigilenți 
și să ne intensificăm acțiunile. Comisia Europeană își va continua eforturile în asigurarea unui 
viitor vaccin pentru europeni și ajutarea economiilor noastre să se redreseze, prin intermediul 
tranziției verzi și digitale.” 

Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 prevede trecerea de la strategie la 
transpunerea în practică, pentru toate cele șase priorități politice. Acesta confirmă hotărârea 
Comisiei de a conduce dubla tranziție verde și digitală – o șansă unică de a depăși situația de 
fragilitate provocată de criză și de a revitaliza Uniunea. 
 
 
Pactul verde european 

Pentru ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic, până în 2050, Comisia 
va prezenta un pachet de măsuri menite să permită reducerea emisiilor cu cel puțin 55%, până 
în 2030. Pachetul de măsuri va acoperi o gamă largă de politici – de la sursele regenerabile de 
energie la principiul „eficiența energetică pe primul loc”, performanța energetică a clădirilor, 
precum și destinația terenurilor, impozitarea energiei, partajarea eforturilor și 
comercializarea certificatelor de emisii. Un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon va contribui la reducerea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și va asigura condiții de concurență echitabile, prin încurajarea partenerilor UE să își 
sporească nivelul de ambiție în materie de climă. În plus, Comisia va propune măsuri de 
punere în aplicare a planului de acțiune al Europei privind economia circulară, a Strategiei UE 
privind biodiversitatea și a Strategiei „De la fermă la consumator”. 
 
O Europă pregătită pentru era digitală 

Pentru a transforma deceniul ce vine în deceniul digital al Europei, Comisia va prezenta 
o foaie de parcurs cu obiective digitale pentru 2030, clar definite, referitoare la conectivitate, 
la competențe și la serviciile publice digitale. În centrul atenției se vor afla dreptul la viață 
privată și la conectivitate, libertatea de exprimare, libera circulație a datelor și securitatea 
cibernetică. Comisia va legifera în domenii privind siguranța, răspunderea, drepturile 
fundamentale și aspectele referitoare la date ale inteligenței artificiale. În același spirit, 
Comisia va propune un sistem european de identificare electronică. Printre inițiative se va 
număra și o actualizare a noii Strategii industriale pentru Europa, care să țină seama de 
impactul pandemiei de COVID-19, precum și o propunere legislativă de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă ale lucrătorilor de pe platforme. 
 
O economie în serviciul cetățenilor 
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Pentru a se asigura că criza sanitară și economică nu se transformă într-o criză socială, 
Comisia va prezenta un plan de acțiune ambițios, pentru punerea în aplicare pe deplin a 
Pilonului european al drepturilor sociale, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă pe 
drumul către redresarea Europei. Comisia va prezenta, de asemenea, o nouă Garanție 
europeană pentru copii, care să asigure accesul la servicii de bază, cum ar fi asistența medicală 
și educația pentru toți copiii. Pentru sprijinirea economiilor noastre și consolidarea uniunii 
economice și monetare, Comisia va revizui cadrul de gestionare a intrării în dificultate a 
băncilor din UE, va lua măsuri de stimulare a investițiilor transfrontaliere în UE și va 
intensifica lupta împotriva spălării banilor. 
 
 
 
O Europă mai puternică pe scena internațională 

Comisia se va asigura că Europa joacă un rol esențial în această lume fragilă, inclusiv 
prin faptul că se va afla în prima linie a eforturilor mondiale, pentru garantarea unui vaccin 
sigur și accesibil pentru toți. Comisia va propune o comunicare comună privind consolidarea 
contribuției UE la un multilateralism bazat pe norme, un parteneriat reînnoit cu vecinătatea 
noastră sudică și o comunicare privind Arctica. De asemenea, Comisia va prezenta o nouă 
abordare strategică de sprijinire a dezarmării, a demobilizării și a reintegrării foștilor 
combatanți. O comunicare privind ajutorul umanitar al UE va explora noi modalități de 
colaborare cu partenerii noștri și cu alți donatori. 
 
Promovarea modului nostru de viață european 

Ținând seama de pandemia de COVID-19, Comisia va propune construirea unei Uniuni 
Europene a sănătății mai puternice, în special prin consolidarea rolului agențiilor existente și 
prin instituirea unei noi agenții pentru cercetarea și dezvoltarea avansată în domeniul 
biomedical. Comisia va prezenta o nouă strategie pentru viitorul spațiului Schengen, pentru 
menținerea și îmbunătățirea funcționării acestuia. Noul pact privind migrația și azilul va fi 
urmat de o serie de propuneri de măsuri referitoare la migrația legală, inclusiv un pachet de 
măsuri referitoare la talente și competențe. Printre alte elemente se numără un plan de 
acțiune împotriva introducerii ilegale de migranți, precum și o strategie privind returnarea 
voluntară și reintegrarea durabile. Comisia va continua să consolideze uniunea securității, 
prin combaterea terorismului, a criminalității organizate și a amenințărilor hibride. Comisia 
va prezenta, de asemenea, o strategie cuprinzătoare privind combaterea antisemitismului. 
 
Un nou elan pentru democrația europeană 

Pentru construirea unei uniuni a egalității, Comisia va prezenta noi strategii privind 
drepturile copilului și ale persoanelor cu handicap, precum și o propunere de combatere a 
violenței bazate pe gen. Comisia va propune, de asemenea, extinderea listei de euro-
infracțiuni pentru includerea tuturor formelor de infracțiuni motivate de ură și de discursuri 
de incitare la ură. Comisia va propune norme mai clare privind finanțarea partidelor politice 
europene și va lua măsuri de protejare a jurnaliștilor și a societății civile, împotriva abuzului 
de procedură. O viziune pe termen lung pentru zonele rurale va propune acțiuni care să 
valorifice pe deplin potențialul acestor regiuni. 

Date fiind caracterul pe termen lung și natura transformatoare a inițiativelor 
planificate, este mai important ca oricând să se legifereze cu o eficacitate maximă și ținând 
seama de viitor. Comunicarea privind o mai bună legiferare, ce urmează să fie prezentată, va 
reînnoi atenția acordată acestor aspecte. Viitoarea comunicare se va concentra asupra 
simplificării și a reducerii sarcinii administrative, în special prin introducerea abordării 
numărului constant („one-in-one-out”). Platforma „Pregătiți pentru viitor” va sprijini Comisia 
în realizarea acestui obiectiv, deosebit de necesar în urma pandemiei de COVID-19. Pentru 
obținerea rezultator pe teren, Comisia își va intensifica, de asemenea, activitățile de 
comunicare, Conferința privind viitorul Europei jucând un rol central în această privință. 
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14. Atacurile cibernetice, din ce în ce mai sofisticate, mai precis direcționate și mai 
răspândite 
 

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a publicat raportul 
său anual ce rezumă principalele amenințări cibernetice pe care le-a identificat între 2019 și 
2020. Conform raportului, atacurile sunt în continuă creștere, devenind din ce în ce mai 
sofisticate, mai precis direcționate, mai răspândite și adesea nedepistate, iar în majoritatea 
cazurilor, motivația este de natură financiară. De asemenea, se înregistrează o creștere a 
phishingului, a mesajelor de tip spam și a atacurilor cu țintă precisă pe platformele de 
comunicare socială. Pe parcursul pandemiei de coronavirus, a fost pusă la încercare 
securitatea cibernetică a serviciilor de sănătate, în timp ce adoptarea unor noi regimuri de 
muncă și de învățământ la distanță, de comunicare interpersonală și de teleconferință au 
modificat, de asemenea, spațiul cibernetic. 

UE ia măsuri ferme de consolidare a capacităților în materie de securitate cibernetică: 
va actualiza legislația în domeniul securității cibernetice, va adopta o nouă Strategie de 
securitate cibernetică, până la sfârșitul anului 2020 și, investește în cercetarea și consolidarea 
capacităților în materie de securitate cibernetică, precum și în sensibilizarea publicului cu 
privire la noile amenințări și tendințe cibernetice, de exemplu prin campania anuală intitulată 
Luna securității cibernetice.  
 
 

15. Primele obligațiuni cu impact social în cadrul Instrumentului SURE 

 
Comisia Europeană a emis o obligațiune inaugurală cu impact social, în valoare de 17 

mld EUR, în cadrul Instrumentului SURE al UE, pentru a contribui la protejarea locurilor de 
muncă și la menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă. Emisiunea a constat în două 
obligațiuni, suma de 10 mld EUR, fiind exigibilă pentru rambursare în octombrie 2030, iar 
suma de 7 mld EUR fiind exigibilă pentru rambursare în 2040. A existat un interes foarte 
puternic din partea investitorilor, în ceea ce privește acest instrument cu rating ridicat, iar 
obligațiunile au fost supralicitate de peste 13 ori mai mult, ceea ce a dus la crearea unor 
condiții avantajoase în materie de stabilire a prețurilor pentru ambele obligațiuni. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pentru prima dată 
în istorie, Comisia emite obligațiuni cu impact social pe piață, pentru atragerea de fonduri ce 
vor contribui la menținerea lucrătorilor încadrați în muncă. Acest demers fără precedent este 
pe măsura perioadei ieșite din comun pe care o trăim. Nu precupețim niciun efort pentru 
protejarea mijloacelor de subzistență în Europa. Mă bucur că țările grav afectate de criză vor 
primi rapid sprijin, în cadrul Instrumentului SURE.” 

Ambele obligațiuni au fost emise în condiții atractive, reflectând nivelul ridicat al 
interesului suscitat. Prețul obligațiunii pe 10 ani a fost fixat la 3 puncte de bază peste ratele 
de swap intermediare. Prețul obligațiunii pe 20 ani a fost fixat la 14 puncte de bază peste 
ratele de swap intermediare. Primele finale de emisiune nouă au fost estimate la 1 punct de 
bază pentru tranșa pe 10 ani și, respectiv, la 2 puncte de bază pentru tranșa pe 20 de ani, 
ambele valori fiind extrem de limitate, având în vedere cantitățile imprimate. 

Este vorba de condiții de tarifare atractive pentru cea mai mare emisiune de 
obligațiuni efectuată de Comisie, până în momentul de față și, de un început promițător al 
programului SURE. Condițiile în care Comisia contractează împrumuturi sunt transferate 
direct statelor membre care beneficiază de respectivele împrumuturi 

Băncile care au sprijinit Comisia Europeană la efectuarea acestei tranzacții 
(„coordonatorii comuni ai emisiunii” - joint bookrunners) au fost Barclays (IRL), BNP Paribas, 
Deutsche Bank, Nomura și UniCredit. Fondurile atrase vor fi transferate statelor membre 
beneficiare, sub formă de împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere costurile legate în mod 
direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a unor măsuri similare, puse în 
aplicare ca răspuns la pandemie. 
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În acest context, Comisia a anunțat la începutul acestei luni că va emite, sub formă de 
obligațiuni cu impact social, suma integrală a obligațiunilor, în cadrul Instrumentului SURE al 
UE, ce poate atinge până la 100 mld EUR și, a adoptat Cadrul privind obligațiunile cu impact 
social, ce a făcut obiectul unei evaluări independente. 

16. Inaugurarea Centrului de cunoștințe pentru inversarea pierderii biodiversității 
și protejarea ecosistemelor Europei 
 

În cadrul Săptămânii verzi a UE, aflată în desfășurare, Comisia Europeană inaugurează 
un nou Centru de cunoștințe privind biodiversitatea – un ghișeu unic pentru dovezi științifice, 
în vederea refacerii și protejării ecosistemelor naturale, care ne oferă hrană, medicamente, 
materiale, recreere și bunăstare. 

Centrul de cunoștințe va pune la dispoziția publicului cele mai recente cunoștințe 
despre biodiversitate, pentru sporirea impactului politicilor UE. Centrul va contribui, de 
asemenea, la monitorizarea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 
2030, ce urmărește să aducă biodiversitatea Europei pe o traiectorie de redresare, până la 
sfârșitul acestui deceniu. 

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Numai 
ceea ce este cuantificat se concretizează. Dacă vrem să respectăm Strategia UE privind 
biodiversitatea, trebuie să conectăm mai bine toate punctele, iar pentru aceasta avem nevoie de 
date fiabile, fie că este vorba despre starea polenizatorilor, impactul pesticidelor asupra 
mediului, valoarea naturii pentru companii sau despre justificarea economică a soluțiilor bazate 
pe natură. De asemenea, trebuie să exploatăm la maximum transformarea digitală, observarea 
Pământului și știința cetățenilor. Noul centru de cunoștințe va reuni toate aceste elemente, 
îmbunătățind modul în care vom genera și gestiona cunoștințele referitoare la biodiversitate, 
pentru a fi utilizate în toate domeniile de politică.” 

În plus, în prezent se realizează prima evaluare a ecosistemului UE, din care rezultă că 
există o multitudine de date privind biodiversitatea, ce ar putea contribui la luarea măsurilor 
adecvate, pentru atenuarea presiunilor asupra ecosistemelor noastre, dar multe dintre 
acestea rămân neutilizate. Evaluarea demonstrează că suntem din ce în ce mai dependenți de 
ecosistemele noastre, care, la rândul lor, continuă să fie supuse unei presiuni puternice, din 
cauza efectelor schimbărilor climatice și ale activităților umane. Centrul de cunoștințe privind 
biodiversitatea va aborda, în mod direct, provocările identificate în urma evaluării. 

 
 
 
 

 


