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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Comunicare a Comisiei privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea 
Regulamentului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în 
ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor 
Oficiului European de Luptă Antifraudă 

 
Obiectivul prezentei propuneri este:  

(a) să adapteze efectuarea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) la 
instituirea Parchetului European (EPPO), în vederea asigurării unei complementarități 
maxime;  
(b) să sporească eficacitatea funcției de investigare a OLAF în ceea ce privește o serie de 
aspecte specifice, inclusiv controalele la fața locului, inspecțiile și asistența oferită 
autorităților naționale, informațiile privind conturile bancare, admisibilitatea probelor 
colectate de OLAF, serviciile și activitățile de coordonare antifraudă. 
Poziția Consiliului reflectă pe deplin acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogului dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie, astfel cum a fost încheiat la 26 iunie 2020.  

Principalele caracteristici ale acestui acord sunt următoarele: 
- acordul stabilește un cadru pentru o relație strânsă între OLAF și EPPO, bazat 

pe cooperarea sinceră, complementaritatea mandatelor acestora și 
coordonarea acțiunilor lor; 

- acordul consolidează drepturile procedurale ale persoanelor vizate de 
investigațiile OLAF 

- acordul permite OLAF, în cursul investigațiilor sale, să acceseze dispozitive 
private utilizate în interes de serviciu dacă are motive întemeiate să suspecteze 
că conținutul acestora ar putea fi relevant pentru investigație; 

- acordul adaugă un nou nivel de protecție a drepturilor și garanțiilor 
procedurale prin instituirea unui inspector de garanții procedurale; 

- acordul consolidează competențele de investigare ale OLAF, permițând oficiului 
să solicite informații privind conturile bancare. 

 
Comisia acceptă poziția adoptată de Consiliu. 
 

2. Planul european de combatere a cancerului 

  
La 3 februarie, în ajunul Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, Comisia 

Europeană a prezentat Planul european de combatere a cancerului – o prioritate majoră în 
domeniul sănătății a Comisiei von der Leyen și un pilon esențial al unei uniuni europene a 
sănătății puternice. Având ca punct de plecare noi tehnologii, cercetare și inovare, Planul de 
combatere a cancerului stabilește o nouă abordare a UE în materie de prevenire, de tratament 
și de îngrijire în domeniul cancerului. Acesta va aborda întregul parcurs al bolii, de la 
prevenire la calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer și a persoanelor care au supraviețuit 
acestei boli, concentrându-se asupra acțiunilor în cazul cărora UE poate genera cea mai mare 
valoare adăugată. Totodată, planul va fi sprijinit prin acțiuni ce acoperă mai multe domenii de 
politică, de la ocuparea forței de muncă, educație, politică socială și egalitate, trecând prin 
domeniile comercializării, agriculturii, energiei, mediului și climei, până la transporturi, 
politica de coeziune și impozitare. 
Planul de combatere a cancerului este structurat în jurul a patru domenii principale de 
acțiune, cu 10 inițiative emblematice și numeroase acțiuni de sprijin. El va fi pus în aplicare cu 
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ajutorul întregii game de instrumente de finanțare ale Comisiei, pentru acțiunile de combatere 
a cancerului fiind alocat special un cuantum total de 4 mld EUR, inclusiv din partea 
programelor „UE pentru sănătate”, „Orizont Europa” și „Europa digitală”. 

Prevenirea prin acțiuni ce abordează principalii factori de risc precum tutunul (cu 
scopul asigurării faptului că, până în 2040, mai puțin de 5% din populație consumă tutun), 
consumul nociv de alcool, poluarea mediului și substanțele periculoase. În plus, o campanie 
intitulată „HealthyLifestyle4All” („Un mod de viață sănătos pentru toți”) va promova o 
alimentație sănătoasă și activitatea fizică. Pentru preveniea tipurilor de cancer cauzate de 
infecții, obiectivul Planului de combatere a cancerului este ca, până în 2030, cel puțin 90% din 
populația țintă a UE de fete să fie vaccinată și să se sporească în mod semnificativ gradul de 
vaccinare a băieților. 

Depistarea timpurie a cancerului prin îmbunătățirea calității diagnosticelor și a 
accesului la acestea și prin sprijinirea statelor membre, în vederea asigurării faptului că, până 
în 2025, 90% din populația UE care se califică pentru screeningul de cancer la sân, de col 
uterin și colorectal beneficiază de această formă de depistare. Pentru susținerea realizării 
acestui obiectiv, va fi propus un nou program de screening pentru cancer, sprijinit de UE. 

Diagnosticarea și tratamentul prin acțiuni menite să asigure o îngrijire mai bine 
integrată și cuprinzătoare în domeniul cancerului și abordarea accesului inegal la îngrijiri și 
la medicamente de calitate. Până în 2030, 90% dintre pacienții eligibili ar trebui să aibă acces 
la centre oncologice integrate naționale, conectate prin intermediul unei noi rețele la nivelul 
UE. În plus, până la sfârșitul anului 2021 va fi lansată o nouă inițiativă intitulată „Diagnostic și 
tratament al cancerului pentru toți”, pentru a contribui la îmbunătățirea accesului la 
diagnostice și tratamente inovatoare în domeniul cancerului, iar Inițiativa europeană pentru 
înțelegerea cancerului (UNCAN.eu) va ajuta la identificarea persoanelor expuse unui risc 
ridicat de a dezvolta forme comune de cancer. 

Îmbunătățirea calității vieții pentru pacienții bolnavi de cancer și pentru persoanele 
care au supraviețuit acestei boli, inclusiv reabilitarea, posibila reapariție a tumorilor, bolile 
metastatice și măsurile de sprijinire a integrării sociale și a reintegrării la locul de muncă. Va 
fi lansată o inițiativă intitulată „O viață mai bună pentru pacienții bolnavi de cancer”, care se 
va concentra asupra îngrijirii ulterioare. 

În plus, pentru sprijinirea noilor tehnologii, cercetarea și inovarea, va fi lansat un nou 
Centru de cunoștințe privind cancerul, ce va contribui la coordonarea inițiativelor științifice 
și tehnice legate de cancer la nivelul UE. Va fi instituită o inițiativă europeană privind 
imagistica în domeniul cancerului, cu scopul sprijinirii dezvoltării unor noi instrumente 
asistate de calculator, în vederea îmbunătățirii medicinii personalizate și a soluțiilor 
inovatoare. 

Se va acorda o atenție deosebită copiilor, prin lansarea inițiativei „Ajutorarea copiilor 
cu cancer”, pentru asigurarea accesului copiilor la servicii rapide și optime de depistare, de 
diagnosticare, de tratament și de îngrijire. În fine, pentru identificarea tendințelor, a 
disparităților și a inegalităților dintre statele membre și dintre regiuni, în 2021 va fi creat un 
registru privind inegalitățile în domeniul cancerului. 
 

II.   PARLAMENTUL EUROPEAN 

1.  Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la perspectiva 
de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză 
 
Parlamentul European a făcut următoarele observații generale:  

- este nevoie de o abordare care să țină seama de perspectiva de gen, aplicând în toate 
aspectele relevante ale răspunsului la criza COVID-19 principiile de integrare a 
perspectivei de gen și de integrare a dimensiunii de gen în buget, pentru a menține și a 
proteja drepturile femeilor pe toată durata pandemiei și în perioada ulterioară pandemiei 
și pentru a consolida egalitatea de gen; 
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- subliniază necesitatea de a aplica lecțiile învățate din crizele trecute și actuale la 
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor viitoare pentru a nu repeta greșelile din 
trecut, precum și necesitatea de a pregăti răspunsuri care să ia în considerare dimensiunea 
de gen pentru toate etapele crizelor viitoare, cu scopul de a preveni consecințele negative 
asupra drepturilor femeilor; invită Comisia să faciliteze crearea unei rețele permanente 
pentru schimbul de bune practici între statele membre cu privire la modul de abordare a 
aspectelor legate de gen în cadrul crizei COVID-19; solicită Consiliului să instituie o 
formațiune specifică privind egalitatea de gen și un grup de lucru oficial pentru a stabili 
măsuri comune și concrete cu scopul de a aborda provocările din domeniul drepturilor 
femeilor și al egalității de gen și de a asigura faptul că aspectele legate de egalitatea de gen 
sunt dezbătute la cel mai înalt nivel politic; 

- Comisia și statele membre ar trebui să efectueze evaluări ale impactului din perspectiva 
genului, inclusiv pentru măsurile care fac parte din planul de redresare; decide să 
integreze și să consolideze egalitatea de gen în „Next Generation EU” prin poziția 
Parlamentului; 

- Comisia să analizeze care este prevalența virusului în rândul lucrătorilor din sectoarele 
esențiale în actuala criză, în special al femeilor și minorităților etnice, având în vedere 
reprezentarea lor disproporționat de mare în aceste sectoare; îndeamnă Comisia și statele 
membre să ia măsuri adecvate pentru a crește siguranța la locul de muncă a lucrătorilor 
din prima linie și îndeamnă statele membre să îmbunătățească condițiile lor de muncă, 
inclusiv prin Directiva-cadru și Directiva 92/85/CEE și Cadrul strategic al UE privind 
sănătatea și securitatea în muncă după 2020; 

- invită statele membre, Comisia, Eurostat și EIGE să colecteze periodic date privind 
COVID-19 defalcate în funcție de sex, vârstă și discriminarea intersecțională, printre alți 
factori, precum și date privind impactul socioeconomic al virusului; subliniază că măsurile 
de redresare trebuie să se bazeze pe date defalcate în funcție de gen pentru a garanta că 
răspunsurile sunt cuprinzătoare, acordând o atenție deosebită domeniilor în care datele 
sunt limitate și incomparabile, cum ar fi violența împotriva femeilor și serviciile de 
îngrijire; subliniază că astfel de date trebuie generate în mod sistematic și puse la 
dispoziția publicului; subliniază că este necesar ca statele membre și Comisia să sprijine 
consolidarea capacităților organismelor naționale de statistică și ale altor actori relevanți 
în acest sens; 

- subliniază necesitatea unei reprezentări egale a femeilor și a bărbaților, inclusiv din 
grupurile cele mai vulnerabile, în sfera de conducere și în procesul decizional de adoptare 
și de ridicare a măsurilor în caz de criză, precum și în toate etapele de elaborare, adoptare 
și implementare a planurilor de redresare, astfel încât nevoile și condițiile lor specifice să 
fie luate în considerare pe deplin și în mod corespunzător și să fie planificate măsuri 
eficiente și specifice pentru a garanta că pachetul de sprijin necesar răspunde nevoilor lor; 
invită statele membre să înființeze grupuri operative specifice, cu implicarea părților 
interesate relevante și a reprezentanților organizațiilor de femei, în timpul unor astfel de 
crize, pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen; solicită parlamentelor naționale ale 
statelor membre să înființeze comitete care să se ocupe de impactul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 asupra femeilor și fetelor pentru a asigura un spațiu special pentru 
dezbaterea și monitorizarea crizei și a impactului de gen al acesteia; salută intenția 
Comisiei de a încuraja adoptarea propunerii de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor 
neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație) și îndeamnă Consiliul să o deblocheze și să o adopte; subliniază, 
de asemenea, că mai multe femei trebuie să fie implicate în mecanismul de protecție civilă 
al UE și în alte mecanisme de reacție la situații de criză atât la nivelul UE, cât și la nivel 
național; se angajează, de asemenea, să se asigure că grupurile de experți din cadrul 
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audierilor și atelierelor Parlamentului sunt echilibrate din punctul de vedere al genului și 
să îmbogățească discuțiile privind măsurile de redresare prin diversitate; 

- Comisia și statele membre să monitorizeze îndeaproape și să reacționeze cu fermitate în 
ceea ce privește dezinformarea, discursurile publice negative, insuficienta prioritizare, 
restricționarea sau refuzarea accesului la servicii relevante și inițiativele care duc la 
regresul drepturilor femeilor, al drepturilor LGBTQI + și al egalității de gen; invită Comisia 
să monitorizeze reducerea spațiului de manevră pentru organizațiile societății civile și 
demonstrațiile legate de temele menționate mai sus, din cauza măsurilor de izolare, și să 
le considere aspecte legate de democrație și drepturile fundamentale în timpul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și în perioada de după criză; ia act de faptul că trebuie 
luate măsuri adecvate în cazul în care se constată că încălcările principiilor statului de 
drept într-un stat membru afectează sau riscă în mod grav să afecteze, într-o manieră 
îndeajuns de directă, buna gestiune financiară a bugetului UE sau protecția intereselor 
financiare ale Uniunii; solicită statelor membre să se asigure că măsurile restrictive de 
urgență sunt menite să contribuie doar la combaterea pandemiei, sunt limitate în timp și 
sunt compatibile cu drepturile fundamentale; 

2. Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la eliminarea 
decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală 

 
Parlamentul European a făcut următoarele observații generale:  

- Comisia și statele membre să alinieze măsurile de promovare a tranziției digitale la 
obiectivele Uniunii privind egalitatea de gen; subliniază că tranziția digitală nu ar trebui să 
lase pe nimeni în urmă; salută angajamentele Comisiei de a stimula participarea femeilor 
la economia digitală și societatea informațională inclusă în Strategia privind egalitatea de 
gen 2020-2025; invită Comisia să abordeze în continuare gravele discrepanțe de gen din 
sectorul TIC în agenda digitală, în strategia digitală europeană și în toate celelalte politici 
și inițiative pentru competențe și instruire în digitalizare, cu măsuri concrete care vizează 
în mod specific o mai mare participare a femeilor și fetelor în acest sector; subliniază că o 
mai mare participare a femeilor în sectorul digital poate avea un impact important asupra 
combaterii inegalităților de gen, stereotipurilor și discriminării, îmbunătățind accesul 
femeilor la piața muncii și condițiile lor de muncă, reducând totodată diferența de 
remunerare între femei și bărbați; invită Comisia și statele membre să asigure finanțarea 
adecvată a programelor care vizează atragerea unui număr mai mare de fete și femei să 
studieze și să lucreze în domeniul STIM, să instituie programe de antreprenoriat care să 
finanțeze femeile și fetele care demarează proiecte tehnologice sau noi întreprinderi, să 
dezvolte strategii care vizează o mai bună incluziune digitală a fetelor și femeilor și 
incluziunea financiară digitală, în domenii legate de STIM, IA și sectorul cercetării și 
inovării, și să adopte o abordare pe mai multe niveluri pentru a reduce disparitatea de gen 
la toate nivelurile de educație și de ocupare a forței de muncă din sectorul digital; 

- Comisia să țină seama în mod corespunzător egalitatea de șanse între femei și bărbați și 
de disparitatea de gen în domeniul digital atunci când negociază programele din cadrul 
următorului cadru financiar multianual și fondurile și împrumuturile din cadrul planului 
de redresare și să crească gradul de conștientizare a acestor mecanisme în rândul 
femeilor; subliniază că integrarea perspectivei de gen și integrarea dimensiunii de gen în 
buget cu indicatori măsurabili ar trebui să facă parte din politicile de sprijinire a 
dezvoltării TIC; invită Comisia să asigure integrarea dimensiunii de gen în Actul legislativ 
privind serviciile digitale și în toate propunerile viitoare legate de domeniul digital; 

- Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare deplină a declarației 
ministeriale de angajament privind „Femeile în sectorul digital”; invită Comisia să 
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monitorizeze punerea în aplicare a planurilor naționale transsectoriale ale statelor 
membre privind femeile în domeniul digital; 

3.  Rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2021 referitoare la revizuirea 
orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) 
 

Proiectul analizat  subliniază valoarea adăugată a coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de transport de pasageri și de mărfuri între statele 
membre și în interiorul acestora; consideră că valoarea adăugată europeană a acestor proiecte 
este un factor-cheie care generează sprijin public; este de părere că finalizarea la timp a 
acestora până în 2030 este imperios necesară, eliminându-se blocajele și verigile lipsă, la fel 
ca și finalizarea tronsoanelor transfrontaliere, care este o prioritate, în paralel cu 
modernizarea și îmbunătățirea tronsoanelor existente ale rețelei la nivelul coridoarelor. 
 
Recomandări ale Parlamentului European către statele membre: 
 
O rețea transeuropeană de transport pregătită pentru viitor 
– alinierea planurilor și programelor naționale cu obiectivele TEN-T, în vederea aplicării la 
timp și a respectării termenelor și obiectivelor stabilite în legislația UE relevantă, prin 
identificarea și finalizarea de urgență a acestor noduri și segmente strategice; 
– finanțarea acestor sisteme în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 
– coordonarea între statele membre, în vederea gestionării crizei sistemice și a asigurării 
fluxului continuu de mărfuri și aprovizionării populației Uniunii cu bunuri de primă 
necesitate; 
– studierea, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și cu băncile și instituțiile 
naționale de promovare, a unor noi sisteme de finanțare, care să faciliteze investițiile pentru 
întreținerea rețelei; 
– elaborarea unor planuri naționale specifice pentru finanțarea întreținerii obișnuite și 
extraordinare; 
 
Finanțarea, guvernanța și supravegherea 
– îndeplinirea obligațiilor privind părțile lor din rețea și asigurarea procedurilor 
administrative și judiciare eficiente și prompte, cu respectarea deplină a dreptului național și 
european; 
– sporirea digitalizării proceselor administrative și judiciare;  
– consolidarea cooperării cu autoritățile altor state membre, în cadrul proiectelor 
transfrontaliere, de exemplu prin înființarea unei autorități comune prin acord reciproc, 
îndeosebi în vederea coordonării calendarelor și a termenelor; 
– introducerea clauzelor de excludere substanțiale, ce ar putea accelera semnificativ 
procedurile judiciare naționale; 
– punerea în aplicare a măsurilor de raționalizare ale UE în procedurile de acordare a 
autorizațiilor, în procedurile transfrontaliere de atribuire a contractelor de achiziții și în alte 
proceduri administrative;  
– îndeplinirea obligațiilor și întărirea rolului de coordonatori europeni în guvernanța 
coridoarelor, mai ales în ceea ce privește legăturile transfrontaliere, precum și a rolului 
„ghișeului unic” al autorității desemnate în procedura de acordare a autorizațiilor; 
– continuarea schimbului de bune practici cu privire la modul de implicare a organizațiilor 
societății civile și a părților interesate; 
– consolidarea coerenței dintre planurile de transport naționale și rețelele TEN-T, pentru 
asigurarea punerii corespunzătoare în aplicare a Regulamentului TEN-T; 
 
 
Modurile de transport 
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– necesitatea asigurării de suficiente spații de parcare sigure și securizate pentru camioane, 
de-a lungul TEN-T, pentru sporirea atât a siguranței rutiere, cât și bunăstării utilizatorilor 
rețelei, în special a lucrătorilor din transport; 
– colaborarea îndeaproape, îndeosebi la nivel transfrontalier, pentru consolidarea și 
finalizarea infrastructurii relevante „pe ultimul kilometru” și a conexiunilor transfrontaliere 
intermodale, în cadrul TEN-T, permițând astfel o utilizare mai fluidă și mai eficientă a 
infrastructurii și a serviciilor, care, la rândul său, previne congestionarea și reduce emisiile. 
 

III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Comisia extinde durata și sfera cadrului temporar pentru sprijinirea economiei, 
în contextul pandemiei COVID19 

 
Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 2021 cadrul 

temporar pentru măsuri de ajutor de stat, adoptat la 19 martie 2020, pentru sprijinirea 
economiei, în contextul pandemiei. Comisia a decis, de asemenea, să extindă sfera de aplicare 
a cadrului temporar, prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin posibilitatea ca, 
până la sfârșitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în 
granturi directe. 
 
Prelungirea cadrului temporar 
 

Comisia examinează, în permanență, necesitatea adaptării în continuare a cadrului 
temporar, ce urma să expire la 30 iunie 2021, cu excepția măsurilor de recapitalizare ce 
puteau fi acordate până la 30 septembrie 2021. În contextul menținerii pandemiei de 
coronavirus și al evoluțiilor acesteia, prin această modificare se prelungesc toate măsurile 
prevăzute în cadrul temporar, inclusiv măsurile de recapitalizare, până la 31 decembrie 2021. 
 
Majorarea plafoanelor ajutoarelor 
 

Având în vedere incertitudinea economică care se menține și prelungirea măsurilor 
luate de guverne pentru limitarea activității economice, astfel încât să se pună capăt 
propagării virusului, prin recenta modificarea se majorează și plafoanele stabilite în cadrul 
temporar, pentru anumite măsuri de sprijin. În ceea ce privește sumele limitate ale ajutoarelor 
acordate în temeiul cadrului temporar, plafoanele anterioare per întreprindere se dublează 
efectiv (ținând cont de disponibilitatea ajutoarelor de minimis). Noile plafoane sunt 
următoarele: 
- 225 000 EUR/ întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare 
de produse agricole (anterior 100 000 EUR); 
- 270 000 EUR/întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și 
acvaculturii (anterior 120 000 EUR); 
- 1,8 milioane EUR/întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare 
(anterior, 800 000 EUR). 

Ca și înainte, acestea pot fi combinate cu ajutoare de minimis în cuantum de până la 
200 000 EUR/ întreprindere, pe o perioadă de trei exerciții financiare, sub rezerva respectării 
cerințelor de minimis relevante: 
- până la 30 000 EUR/întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și 
acvaculturii; 
- până la 25 000 EUR/întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.   

Pentru întreprinderile afectate în mod deosebit de criza provocată de coronavirus, cu 
pierderi ale cifrei de afaceri de cel puțin 30% în perioada eligibilă în comparație cu aceeași 
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perioadă din 2019, statul poate contribui la partea din costurile fixe ale beneficiarilor care nu 
sunt acoperite de veniturile lor, cu o sumă de până la 10 mil EUR/întreprindere (anterior 3 
mil EUR). 
 
Conversia instrumentelor rambursabile în granturi directe 
 

De asemenea, Comisia va permite statelor membre ca, până la 31 decembrie 2022, să 
convertească forme rambursabile de ajutoare (garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile) 
acordate în temeiul cadrului respectiv, în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, cu 
condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în cadrul temporar. În principiu, o astfel de 
conversie nu poate depăși noile plafoane, pentru sumele limitate ale ajutoarelor: 
- 225 000 EUR/ întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare 
de produse agricole; 
- 270 000 EUR/ întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și 
acvaculturii; -1,8 mil EUR/ întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte 
sectoare.  

Scopul este de a oferi stimulente pentru ca statele membre să aleagă, în primul rând, 
instrumentele rambursabile ca formă de ajutor. 
 
Prelungirea eliminării temporare a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe 
piața privată, în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt 
 

În fine, având în vedere că există în continuare o insuficiență generală de capacitate a 
sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic, pentru 
exporturile către țări ce figurează pe lista celor cu riscuri asigurabile pe piața privată, 
modificarea prevede prelungirea până la 31 decembrie 2021 (în prezent până la 30 iunie 
2021) a eliminării temporare a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața 
privată, în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt. 
 

2. Verificarea dezinformării ecologice online: în jumătate din cazuri folosirea 
mențiunii „ecologic” nu este întemeiată pe dovezi 

 
Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au publicat 

recent rezultatele unei verificări minuțioase a site-urilor web, un exercițiu ce se efectuează în 
fiecare an, pentru identificarea încălcării legislației UE, în materie de protecție a 
consumatorilor pe piețele online. Anul acesta, pentru prima dată, verificarea s-a axat pe 
dezinformarea ecologică, denumită și „greenwashing”, practică prin care întreprinderile 
susțin că fac mai mult pentru mediu decât fac în realitate. 

În cadrul acestei verificări minuțioase, s-a analizat folosirea mențiunii „ecologic” în 
diverse sectoare de activitate, cum ar fi confecțiile, produsele cosmetice și echipamentele de 
uz casnic. Autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au avut motive să creadă că, în 
42% din cazuri, afirmațiile în acest sens au fost exagerate, false sau înșelătoare, acestea putând 
fi calificate drept practici comerciale neloiale, în temeiul normelor UE. Amploarea 
dezinformării ecologice a crescut, pe fondul tendinței consumatorilor de a alege produse 
ecologice. 

Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: „Din ce în ce mai multe persoane 
doresc să trăiască ecologic și, în acest context, felicit întreprinderile care se străduiesc să ofere 
produse sau servicii ecologice. Există însă și comercianți lipsiți de scrupule, care încearcă să 
păcălească consumatorii, recurgând la cu afirmații vagi, false sau exagerate. Comisia se 
angajează pe deplin să creeze condiții astfel încât consumatorii să poată face alegeri informate, 
în contextul tranziției verzi și să nu mai cadă victime dezinformării ecologice. Aceasta este chiar 
una dintre principalele priorități ale Noii agende pentru consumatori, pe care am adoptat-o 
toamna trecută.” 
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După o verificare mai amplă, Comisia și autoritățile de protecție a consumatorilor s-au 
oprit asupra unui număr de 344 de afirmații aparent îndoielnice, pe care le-au analizat în 
detaliu, și au constatat că: 
- în mai mult de jumătate din cazuri, comerciantul nu a furnizat suficiente informații, astfel 
încât consumatorii să poată aprecia exactitatea afirmațiilor; 
- în 37% din cazuri, s-au folosit afirmații vagi și generale, cum ar fi „eco-responsabil”, 
„ecologic”, „durabil”, ce urmăreau să le ofere consumatorilor impresia nefondată că un produs 
nu are impact negativ asupra mediului; 
- în 5 % din cazuri, comerciantul nu a furnizat dovezi ușor de verificat, în sprijinul afirmației 
făcute; 
- în 42% din cazuri au existat motive să se creadă că afirmațiile ar putea fi false sau înșelătoare 
și, prin urmare, că ar putea constitui o practică comercială neloială, în temeiul Directivei 
privind practicile comerciale neloiale.  

Autoritățile naționale vor contacta societățile în cauză și le vor prezenta problemele 
identificate, pentru ca acestea să le remedieze, după caz. Concluziile acestei verificări 
minuțioase vor fi luate în considerare în evaluarea impactului ce urmează să fie pregătită 
pentru noua propunere legislativă de responsabilizare a consumatorilor în tranziția verde, 
anunțată în Noua agendă pentru consumatori. 
 

3. Statele membre au adoptat orientări privind dovada vaccinării în scopuri 
medicale 

 
În urma concluziilor Consiliilor Europene din 10-11 decembrie 2020, respectiv 21 

ianuarie 2021, statele membre ale UE, cu sprijinul Comisiei Europene, au adoptat orientări 
privind dovada vaccinării în scopuri medicale. Orientările sunt menite să sprijine 
interoperabilitatea certificatelor de vaccinare, adică uniformizarea conținutului certificatelor 
de vaccinare și, să stabilească un set minim de date pentru fiecare certificat. De asemenea, 
orientările pun bazele unui cadru de încredere, care să asigure autenticitatea și integritatea 
certificatelor, cadru la care va continua să se lucreze în cadrul rețelei eHealth, inclusiv pentru 
specificarea, în continuare, a măsurilor necesare de protecție a datelor și de securitate. 
Orientările vizează un sistem care să poată găzdui atât mijloace pe suport de hârtie, cât și 
mijloace digitale, asigurând flexibilitatea și compatibilitatea cu soluțiile naționale existente, 
precum și o protecție riguroasă a datelor cu caracter personal. 

Orientările sunt rezultatul discuțiilor și reflecțiilor din cadrul rețelei de eHealth, 
precum și al primelor consultări cu Comitetul pentru securitate sanitară, EMA, ECDC și OMS. 
Orientările vizează, în principal, vaccinarea împotriva COVID-19, dar ar putea fi utilizate în 
viitor ca bază pentru dovedirea statutului în privința vaccinărilor. 
 

4. Dezinformarea cu privire la coronavirus: a fost extins programul de 
monitorizare a platformelor, cu accent pe vaccinuri 

 
Comisia publică un set de rapoarte privind acțiunile suplimentare, întreprinse de 

semnatarii Codului de bune practici privind dezinformarea, în vederea combaterii 
dezinformării legate de coronavirus. Acestea arată că platformele au sporit vizibilitatea 
conținutului bine documentat, milioane de utilizatori fiind direcționați către surse de 
informare specifice. De asemenea, platformele au inclus, în condițiile de utilizare a serviciilor 
lor, politici de eliminare a dezinformării cu privire la vaccinuri, ce s-au concretizat prin 
blocarea a sute de mii de conturi, oferte și solicitări de anunțuri legate de coronavirus și 
cuprinzând informații greșite cu privire la vaccinare; și-au intensificat activitatea cu 
verificatorii veridicității informațiilor, pentru a face mai vizibil conținutul verificat privind 
vaccinarea. Această serie de rapoarte marchează sfârșitul perioadei inițiale de raportare de 6 
luni. Având în vedere relevanța acestor rapoarte, în contextul epidemiologic actual, programul 
va continua și în următoarele 6 luni. De asemenea, Comisia le-a solicitat platformelor online 



10 

 

să furnizeze mai multe date cu privire la evoluția răspândirii dezinformării, pe parcursul crizei 
provocate de coronavirus și la impactul granular al acțiunilor lor la nivelul țărilor UE. 

Věra Jourová, vicepreședintele pentru valori și transparență, a declarat: „Pandemia a 
devenit un teren fertil, pentru afirmații false și teorii ale conspirației, iar platformele sunt un 
amplificator important al acestui tip de mesaje. Trebuie să continuăm să colaborăm, pentru a 
ne îmbunătăți lupta împotriva dezinformării, dar avem nevoie de mai multă transparență și de 
eforturi mai susținute din partea platformelor online. Extinderea programului de monitorizare 
constituie o lecție valoroasă în activitatea noastră de revizuire a Codului de bune practici 
împotriva dezinformării.” 

Acest program de raportare lunară a fost creat ca rezultat al Comunicării comune din 
10 iunie 2020, în privința asigurării responsabilității față de public, în ceea ce privește 
eforturile depuse de platforme și de asociațiile relevante din sector, cu scopul  limitării 
dezinformării online legată de coronavirus. Rapoartele de astăzi se concentrează asupra 
acțiunilor întreprinse în decembrie 2020 de Facebook, Google, Microsoft, Twitter și TikTok. 
 

5. Grupul BEI și Deutsche Leasing România consolidează sprijinul acordat 
întreprinderilor afectate de COVID-19 

 
Prima cooperare dintre Grupul BEI și Deutsche Leasing România va contribui la 

consolidarea investițiilor companiilor românești active în sectoarele afectate de COVID-19. 
Noua cooperare dintre Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții și 
Deutsche Leasing România va permite companiilor locale de pe întreg teritoriul României să 
beneficieze de finanțare suplimentară, prin leasing în valoare de 370 mil EUR. Sprijinul 
Grupului EIB este susținut de o garanție de la Fondul European pentru Investiții Strategice 
(FEIS). 

Noua inițiativă va spori reziliența întreprinderilor românești la impactul economic, 
social și asupra sănătății al COVID-19 și face parte din răspunsul Grupului BEI către sectorul 
privat în privința pandemiei. 

„Deutsche Leasing este prezentă în România de peste 12 de ani, iar în această perioadă a 
fost partenerul de finanțare preferat al IMM-urilor locale pentru investițiile în echipamente. 
Datorită specializării noastre în finanțarea echipamentelor agricole, majoritatea debitorilor 
noștri se află în zonele rurale și, prin leasing și alte soluții de finanțare, ne-am adus contribuția 
la dezvoltarea acestor zone. Cooperarea cu parteneri puternici precum Banca Europeană de 
Investiții și Fondul European de Investiții consolidează și mai mult capacitatea Deutsche Leasing 
România, în sprijinirea, în mod eficient, a investițiilor întreprinderilor locale, chiar și în aceste 
vremuri dificile”, a declarat Laurențiu Zaharia, director general al Deutsche Leasing România. 

„Această tranzacție de securitizare cu impact ridicat demonstrează angajamentul 
Grupului Băncii Europene de Investiții de a se asigura că investițiile IMM-urilor din întreaga 
Europă pot continua în perioade dificile. Cooperarea inovatoare dintre instituțiile financiare 
europene și partenerii locali de leasing va ajuta companiile românești să depășească dificultățile 
provocate de COVID-19”, a declarat Christian Kettel Thomsen, vicepreședinte al Băncii 
Europene de Investiții, responsabil pentru România. 

„Fondul European de Investiții este încântat să colaboreze, pentru prima dată, cu 
Deutsche Leasing România. Împreună vom contribui la accelerarea și extinderea sprijinului 
pentru investiții din partea a sute de întreprinderi din România”, a declarat Alain Godard, 
director executiv al Fondului European de Investiții. 

Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a precizat: „Susținut de Planul 
de investiții pentru Europa, acest acord dintre Grupul BEI și Deutsche Leasing va pune la 
dispoziția întreprinderilor locale din România finanțări suplimentare prin leasing. Acestea vor 
ajuta, în primul rând, IMM-urile din mediul rural să finanțeze echipamentele specializate de care 
au nevoie pentru operațiunile lor, contribuind astfel la susținerea dezvoltării economice și a 
locurilor de muncă, în această perioadă dificilă.” 
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Aceasta este prima tranzacție de securitizare sintetică din România și permite Grupului 
BEI să furnizeze un instrument alternativ de gestionare a capitalului, pentru un partener de 
servicii financiare din țară. Securitizarea va ajuta la asigurarea capitalului reglementat și, 
totodată, va aduce Deutsche Leasing România capacitate de finanțare suplimentară, pentru 
sprijinirea investițiilor întreprinderilor locale. 

Noua inițiativă include un sprijin în valoare de 25 mil EUR, orientat către investițiile în 
combaterea schimbărilor climatice. Acest nou sprijin pentru investițiile locale din partea 
Deutsche Leasing România este susținut de Fondul European pentru Investiții Strategice 
(FEIS), pilonul central al Planului de Investiții pentru Europa, în cadrul căruia Grupul BEI și 
Comisia Europeană colaborează pentru stimularea competitivității economiei europene. 

Noul sistem face parte dintr-un program mai amplu de finanțare prin titluri garantate 
cu active al Grupului BEI, în valoare de 2 mld EUR, pentru acoperirea capitalului circulant, 
nevoile de lichiditate și provocările în materie de investiții cu care se confruntă întreprinderile 
din întreaga Europă, exacerbate de pandemia COVID-19. Acest lucru va viza sprijinul acordat 
regiunilor de coeziune. 

În ultimele săptămâni, Grupul BEI a permis creșterea finanțării pentru investițiile 
întreprinderilor din România, în cooperare cu principalii parteneri financiari locali. Peste 185 
mil EUR din finanțarea sectorului privat în legătură cu COVID-19 vor sprijini companiile locale, 
prin intermediul noilor linii de credit ale Băncii Europene de Investiții cu bănci publice și 
private din România. 
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