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I.  CONSILIUL EUROPEAN 

1. Concluziile Consiliului European privind relațiile externe, 24 iunie 2021 
 

TURCIA 
 Consiliul European a revenit asupra situației din estul Mării Mediterane și asupra 

relațiilor Uniunii Europene cu Turcia și a reamintit interesul strategic al UE pentru un 
mediu stabil și sigur în estul Mării Mediterane și pentru dezvoltarea unei relații de 
cooperare și reciproc avantajoase cu Turcia. Consiliul European salută detensionarea 
din estul Mării Mediterane, care trebuie să fie menținută, în concordanță cu declarația 
membrilor Consiliului European din 25 martie 2021. 

 Consiliul European reiterează disponibilitatea UE de a colabora cu Turcia într-un mod 
etapizat, proporțional și reversibil pentru a consolida cooperarea într-o serie de 
domenii de interes comun, sub rezerva condiționalităților consacrate prevăzute în 
concluziile Consiliului European din luna martie, precum și în concluzii anterioare. 

 În concordanță cu acest cadru, ia act de începerea lucrărilor la nivel tehnic în vederea 
unui mandat pentru modernizarea uniunii vamale UE-Turcia și reamintește 
necesitatea de a se aborda dificultățile actuale legate de punerea în aplicare a uniunii 
vamale, asigurându-se aplicarea efectivă a acesteia în raport cu toate statele membre. 
Un astfel de mandat poate fi adoptat de Consiliu sub rezerva unor orientări 
suplimentare din partea Consiliului European. 

 De asemenea, Consiliul European ia act de lucrările pregătitoare pentru dialogurile la 
nivel înalt cu Turcia cu privire la chestiuni de interes reciproc, cum ar fi migrația, 
sănătatea publică, clima, combaterea terorismului și chestiunile regionale. 

 Consiliul European solicită Comisiei să prezinte fără întârziere propuneri formale 
pentru continuarea finanțării în favoarea refugiaților sirieni și a comunităților-gazdă 
din Turcia, Iordania, Liban și din alte părți ale regiunii, în concordanță cu declarația 
membrilor Consiliului European din martie 2021 și în contextul politicii generale a 
UE din domeniul migrației. 

 Consiliul European amintește concluziile sale anterioare și rămâne pe deplin angajat 
în direcția unei soluționări cuprinzătoare a problemei cipriote, bazate pe o federație 
formată din două comunități și două zone aflate în situație de egalitate politică, în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Subliniază 
importanța statutului zonei Varoșa și solicită respectarea deplină a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al ONU, în special a rezoluțiilor 550, 789 și 1251. Regretă 
faptul că reuniunea informală desfășurată la Geneva sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite nu a pregătit terenul pentru reluarea negocierilor formale. Uniunea 
Europeană va continua să joace un rol activ în sprijinirea acestui proces. 

 Statul de drept și drepturile fundamentale în Turcia rămân o preocupare majoră. 
Vizarea partidelor politice, a apărătorilor drepturilor omului și a mass-mediei 
reprezintă un regres major în ceea ce privește drepturile omului și contravine 
obligațiilor Turciei de a respecta democrația, statul de drept și drepturile femeilor. 
Dialogul cu privire la aceste chestiuni rămâne o parte integrantă a relației UE-Turcia. 

 În acord cu interesul comun al UE și al Turciei în ceea ce privește pacea și stabilitatea 
din regiune, Consiliul European se așteaptă ca Turcia și toți actorii să contribuie în 
mod pozitiv la soluționarea crizelor regionale. 

LIBIA 
 Consiliul European își confirmă angajamentul față de procesul de stabilizare a Libiei 

sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. Alegerile ar trebui să se desfășoare, astfel 
cum a fost convenit în cadrul foii de parcurs, la 24 decembrie 2021, iar rezultatele 
acestora ar trebui acceptate de către toți. 
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 Consiliul European solicită progrese în ceea ce privește dialogul politic incluziv și 
asumat de Libia, precum și retragerea fără întârziere a tuturor forțelor străine și a 
tuturor mercenarilor. 

RUSIA 
 În concordanță cu concluziile sale din 24-25 mai 2021, Consiliul European a discutat 

despre relațiile cu Rusia, luând în considerare raportul Înaltului Reprezentant și al 
Comisiei. 

 Uniunea Europeană s-a angajat în favoarea unei abordări europene unitare, pe 
termen lung și strategice, având la bază cele cinci principii directoare. Consiliul 
European invită Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant să continue punerea în 
aplicare deplină a acestora, ținând seama în mod corespunzător de valorile, de 
principiile și de interesele Uniunii Europene. 

 Consiliul European se așteaptă din partea conducerii Rusiei să dea dovadă de o 
implicare și de un angajament politic mai constructive și să pună capăt acțiunilor 
împotriva UE și a statelor sale membre, precum și împotriva țărilor terțe. 

 Consiliul European invită Rusia să își asume în întregime responsabilitatea în ceea ce 
privește asigurarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, aceasta fiind 
condiția esențială pentru orice schimbare substanțială a poziției UE. 

 În ceea ce privește consolidarea rezilienței noastre, Consiliul European subliniază 
necesitatea unui răspuns ferm și coordonat din partea UE și a statelor sale membre la 
orice nouă activitate răuvoitoare, ilegală și destabilizatoare din partea Rusiei, 
utilizându-se pe deplin toate instrumentele aflate la dispoziția UE și asigurându-se 
coordonarea cu partenerii. În acest scop, Consiliul European invită, de asemenea, 
Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte opțiuni pentru măsuri restrictive 
suplimentare, inclusiv sancțiuni economice. 

 Consiliul European subliniază necesitatea aprofundării și a intensificării în continuare 
a legăturilor politice, economice și interpersonale, precum și a cooperării cu 
partenerii estici cu scopul de a spori reziliența acestora. În acest context, Consiliul 
European amintește declarația din 2017 a Summitului Parteneriatului Estic, prin care 
sunt recunoscute aspirațiile europene și opțiunea europeană a partenerilor estici 
implicați, astfel cum se afirmă în acordurile de asociere și în contextul intrării în 
vigoare a acestora. Consiliul European subliniază, de asemenea, angajamentul său de 
a aprofunda relațiile cu Asia Centrală. 

 Consiliul European reiterează deschiderea Uniunii Europene față de o cooperare 
selectivă cu Rusia în domenii de interes pentru UE. Acesta invită Comisia și Înaltul 
Reprezentant să elaboreze în acest sens opțiuni concrete, inclusiv condiționalități și 
pârghii de acțiune, în vederea analizării lor de către Consiliu, cu privire la tematici 
cum ar fi clima și mediul, sănătatea, precum și cu privire la anumite chestiuni de 
politică externă și de securitate și chestiuni multilaterale, cum ar fi JCPOA, Siria și 
Libia. În acest context, Consiliul European va explora formate și condiționalități în 
ceea ce privește dialogul cu Rusia. 

 Consiliul European condamnă limitările care afectează libertățile fundamentale în 
Rusia, precum și restrângerea spațiului de acțiune al societății civile. Subliniază 
necesitatea contactelor interpersonale și a unui sprijin continuu din partea UE 
acordat societății civile, organizațiilor de apărare a drepturilor omului și mass-mediei 
independente din Rusia. Invită Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte propuneri 
în acest sens. 

 Consiliul European își reafirmă sprijinul deplin pentru toate eforturile depuse astfel 
încât, pentru victimele doborârii aeronavei MH17 și rudele apropiate ale acestora, să 
se stabilească adevărul, să se înfăptuiască justiția și să se dovedească răspunderea și 
invită toate statele să coopereze pe deplin în cadrul acțiunii juridice în curs. 
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BELARUS 
 Consiliul European salută punerea în aplicare în timp util a măsurilor privind 

Belarusul, în concordanță cu concluziile sale din 24-25 mai 2021. 
 Consiliul European își reiterează solicitarea de eliberare imediată a tuturor 

deținuților politici și a tuturor persoanelor deținute în mod arbitrar, inclusiv a lui 
Raman Pratasevici și a Sofiei Sapega, precum și de încetare a represiunii la adresa 
societății civile și a mass-mediei independente. Consiliul European reiterează dreptul 
democratic al poporului belarus de a-și alege președintele prin organizarea de alegeri 
noi libere și corecte. 

SAHEL 
 Consiliul European își reiterează apelul adresat autorităților maliene de tranziție de a 

pune pe deplin în aplicare Carta de tranziție. Consiliul European salută concluziile 
summitului ECOWAS care a avut loc la 19 iunie. 

 UE și statele sale membre vor continua să acorde sprijin pentru stabilizarea țărilor 
din grupul G5 Sahel, în special pentru Forța comună a G5 Sahel, prin continuarea 
misiunilor PSAC ale UE și prin implicarea în Grupul operativ Takuba. 

 Consiliul European reafirmă sprijinul UE pentru eforturile țărilor din grupul G5 Sahel 
de a consolida guvernanța, statul de drept și furnizarea de servicii publice pe 
teritoriile lor. 

ETIOPIA 
 Consiliul European condamnă atrocitățile, violența pe criterii etnice, violența sexuală 

și alte încălcări ale drepturilor omului care continuă să aibă loc în regiunea Tigray din 
Etiopia și salută anchetele în curs având drept scop tragerea la răspundere și 
înfăptuirea justiției. Consiliul European lansează un apel pentru încetarea imediată a 
ostilităților, asigurarea accesului umanitar neîngrădit la toate zonele și retragerea 
imediată a forțelor eritreene. 

 UE și statele sale membre își reiterează angajamentul de a sprijini Etiopia în punerea 
în aplicare a reformelor democratice și în eforturile de reconciliere. 

SECURITATEA CIBERNETICĂ 
 Consiliul European condamnă recentele activități cibernetice răuvoitoare împotriva 

statelor membre, inclusiv cele din Irlanda și Polonia. Acesta invită Consiliul să 
reflecteze la măsuri adecvate în cadrul setului de instrumente pentru diplomația 
cibernetică. 

 

II. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Fondului pentru o tranziție justă 

 
Context: Tranziția către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic 

constituie unul dintre cele mai importante obiective de politică ale Uniunii. La 12 decembrie 

2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Deși 

combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului va aduce tuturor beneficii pe 

termen lung și oferă tuturor oportunități și provocări pe termen mediu, nu toate regiunile și 

statele membre își încep tranziția de la același nivel sau au aceeași capacitate de reacție. 

Unele state membre sunt mai avansate decât altele, iar tranziția implică un impact 

social, economic și de mediu mai extins pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe 
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combustibili fosili pentru consumul de energie – în special cărbune, lignit, turbă și șisturi 

bituminoase – sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Această situație 

creează nu doar riscul unei tranziții la viteze variabile în ceea ce privește acțiunile climatice 

la nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai mari între regiuni, dăunătoare pentru 

obiectivele de coeziune socială, economică și teritorială. 

Pentru a reuși și a fi acceptabilă din punct de vedere social pentru toți, tranziția 

trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii. Prin urmare, Uniunea, statele membre și 

regiunile lor trebuie să țină seama de implicațiile sale sociale, economice și de mediu încă de 

la început și să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a atenua consecințele negative. 

Astfel cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de investiții pentru o 

Europă durabilă, Mecanismul pentru o tranziție justă ar trebui să vină în completarea 

celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. 

Acest mecanism ar trebui să contribuie la abordarea consecințelor sociale, economice și de 

mediu, în special pentru lucrătorii afectați pe parcursul procesului de tranziție către o 

Uniune neutră din punct de vedere climatic până în 2050. 

 

Obiect, domeniu de aplicare şi resurse 

- prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) pentru a oferi 

sprijin populației, economiilor și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări 

socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziție către obiectivele Uniunii 

privind energia și clima pentru 2030; 

- FTJ sprijină obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere 

economică” în toate statele membre, fiind disponibile fonduri totale 

de 17.500.000.000 EUR la prețurile din 2018, având ca resurse angajamentul bugetar 

pentru perioada 2021-2027 (7,5 miliarde EUR) şi Instrumentul de redresare al Uniunii 

Europene (10 miliarde EUR). 

- Alocările pentru România sunt:  

 1112 milioane EUR - Instrumentul de redresare al Uniunii Europene 

  834 milioane EUR - resursele CFM 

 Total – 1947 milioane EUR 

 Ponderea României din totalul statelor membre - 11,12 % 

- FTJ acordă sprijin exclusiv pentru următoarele activități: 

 investiții productive în IMM-uri, inclusiv în microîntreprinderi și întreprinderi nou-

înființate, care conduc la diversificare, modernizare și reconversie economică; 

 investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și 

servicii de consultanță, care duc la crearea de locuri de muncă; 

 investiții în activități de cercetare și inovare, inclusiv în cele conduse de universități 

și organizații de cercetare publice, și de promovare a transferului de tehnologii 

avansate; 

 investiții în dezvoltarea de tehnologii, precum și în sisteme și infrastructuri pentru o 

energie curată la prețuri accesibile, inclusiv tehnologii de stocare a energiei, și în 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 investiții în energia din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 

2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, inclusiv criteriile de 

durabilitate stabilite în aceasta, și în eficiența energetică, inclusiv în scopul reducerii 

sărăciei energetice; 
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 investiții în mobilitatea locală inteligentă și durabilă, inclusiv în decarbonizarea 

sectorului local al transporturilor și a infrastructurii sale; 

 reabilitarea și modernizarea rețelelor de termoficare în vederea îmbunătățirii 

eficienței energetice a sistemelor de termoficare și a investițiilor în producția de 

energie termică, cu condiția ca respectivele instalații de producere a energiei 

termice să fie furnizate exclusiv din surse regenerabile de energie; 

 investiții în digitalizare, inovarea digitală și conectivitatea digitală; 

 investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor dezafectate, în restaurarea 

terenurilor și inclusiv, unde este necesar, în proiecte de infrastructură verde și în 

proiecte de reconversie, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește”; 

 investiții în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de 

deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 

și reciclare; 

 actualizarea competențelor și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 

 asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă; 

 incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 asistență tehnică. 

 
Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 

Statele membre vor trebui să întocmească, împreună cu autoritățile locale și 

regionale competente ale teritoriilor vizate, unul sau mai multe planuri teritoriale pentru o 

tranziție justă care vizează unul sau mai multe teritorii afectate, în cea mai mare măsură pe 

baza impactului economic și social al tranziției, în special în ceea ce 

privește adaptarea preconizată a lucrătorilor sau pierderile preconizate de locuri de muncă 

în domeniul producției și al utilizării combustibililor fosili și necesitățile de transformare a 

proceselor de producție ale instalațiilor industriale cu cele mai mari emisii de gaze cu efect 

de seră. 

 

III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Ajustarea 
tehnică a cadrului financiar multianual pentru 2022 în conformitate cu 
articolul 4 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 

 
Prezenta comunicare prezintă autorității bugetare rezultatul ajustării tehnice înainte 

de procedura bugetară pentru exercițiul 2022, în conformitate cu articolul 4 din 

Regulamentul privind CFM. Ajustarea tehnică stabilește, în special, plafoanele de cheltuieli 

exprimate în prețuri curente, pe baza deflatorului fix de 2 %, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM. Pe baza celor mai recente previziuni 

economice, comunicarea oferă și un calcul al marjei în cadrul plafonului resurselor proprii 

stabilit în aplicarea Deciziei Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii 

Europene în vigoare la momentul adoptării prezentei comunicări. Comunicarea prezintă, de 

asemenea, cuantumurile disponibile în cadrul Instrumentului de marjă unic în temeiul 
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articolului 11 din Regulamentul privind CFM și ajustările specifice programului, astfel cum 

se prevede la articolul 5 din Regulamentul privind CFM. 

Plafonul global din CFM pentru creditele de angajament pentru 2022 este de 167 516 

milioane EUR în prețuri curente, ceea ce reprezintă 1,12 % din VNB. Plafonul global din CFM 

pentru creditele de plată corespunde cuantumului de 169 209 milioane EUR în prețuri 

curente, echivalentul a 1,13 % din VNB. La 1 iunie 2021, a intrat în vigoare Decizia (UE, 

Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse 

proprii („DRP 2020”). Aceasta se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2021. Plafonul resurselor 

proprii pentru creditele de plată este stabilit la 2,00 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor 

membre. Din acest cuantum, 0,60 puncte procentuale reprezintă o creștere temporară cu 

unicul scop de a acoperi toate datoriile care decurg din Instrumentul de redresare al Uniunii 

Europene. Marja între plafonul CFM pentru creditele de plată și plafonul resurselor proprii 

pentru creditele de plată pentru 2022 care rezultă este de 129 234 milioane EUR sau 0,87 % 

din VNB. 

 
2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 

2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește 

raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea 

 
Obiectivul prezentei propuneri este de a îmbunătăți raportarea privind durabilitatea 

la cel mai mic cost posibil, în vederea valorificării într-o mai mare măsură a potențialului 

pieței unice europene de a contribui la tranziția către un sistem economic și financiar pe 

deplin durabil și favorabil incluziunii, în conformitate cu Pactul verde european și cu 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.  

Propunerea urmărește să asigure faptul că există informații adecvate la dispoziția 

publicului cu privire la riscurile pe care le prezintă pentru întreprinderi aspectele legate de 

durabilitate și cu privire la impactul întreprinderilor înseși asupra oamenilor și a mediului. 

Acest lucru înseamnă că întreprinderile de la care utilizatorii au nevoie de informații privind 

durabilitatea ar trebui să raporteze astfel de informații și că întreprinderile ar trebui să 

raporteze toate informațiile pe care utilizatorii le consideră relevante. Informațiile raportate 

ar trebui să fie comparabile, fiabile și ușor de găsit și de utilizat de către utilizatori cu 

ajutorul tehnologiilor digitale. Acest lucru implică modificarea statutului informațiilor 

privind durabilitatea, pentru a se mări nivelul acestora de comparabilitate cu informațiile 

financiare.  

Propunerea va contribui la reducerea riscurilor sistemice pentru economie. Ea va 

îmbunătăți, de asemenea, alocarea de capital financiar către întreprinderi și activități care 

abordează probleme sociale, de sănătate și de mediu. În final, ea va mări gradul de asumare 

de către întreprinderi a răspunderii pentru impactul lor asupra oamenilor și a mediului, 

consolidând astfel încrederea dintre întreprinderi și societate. Propunerea urmărește să 

diminueze costurile inutile ale raportării privind durabilitatea pentru întreprinderi și să le 

permită acestora să răspundă în mod eficient la cererea tot mai mare de informații privind 

durabilitatea. Aceasta va oferi claritate și certitudine cu privire la informațiile privind 

durabilitatea care trebuie raportate și va facilita obținerea de către autorii raportării a 

informațiilor de care au nevoie în scopul raportării de la partenerii lor de afaceri (furnizori, 

clienți și societăți în care s-a investit). Ea ar trebui, de asemenea, să reducă numărul de 

cereri primite de întreprinderi pentru prezentarea de informații privind durabilitatea în plus 
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față de informațiile pe care le publică în rapoartele lor anuale. Sunt în curs o serie de 

inițiative internaționale importante. Scopul acestora este de a contribui la realizarea 

convergenței și a armonizării la nivel mondial a standardelor de raportare privind 

durabilitatea. UE sprijină pe deplin această aspirație. Întreprinderile și investitorii din UE 

care își desfășoară activitatea la nivel mondial vor beneficia de o astfel de convergență și 

armonizare.  

Comisia sprijină inițiativele G20, ale G7, ale Consiliului pentru Stabilitate Financiară și 

ale altor părți de a genera un angajament internațional pentru elaborarea unei baze a 

standardelor mondiale de raportare privind durabilitatea, care să pornească de la activitatea 

Grupului operativ pentru prezentarea de informații financiare legate de climă. Propunerile 

Fundației pentru standarde internaționale de raportare financiară de a crea un nou Consiliu 

pentru standarde de durabilitate sunt deosebit de relevante în acest context, la fel ca 

activitatea desfășurată deja prin inițiative consacrate, printre care Inițiativa de Raportare 

Globală (Global Reporting Initiative – GRI), Consiliul pentru standardele de contabilitate 

pentru durabilitate (Sustainability Accounting Standards Board – SASB), Consiliul 

internațional pentru raportarea integrată (International Integrated Reporting Council – 

IIRC), Consiliul pentru standardele de publicare referitoare la schimbările climatice (Climate 

Disclosure Standards Board – CDSB) și CDP (fostul Proiect de informare privind emisiile de 

dioxid de carbon).  

Prezenta propunere urmărește să valorifice inițiativele internaționale de raportare 

privind durabilitatea și să contribuie la acestea. Standardele UE de raportare privind 

durabilitatea ar trebui să fie elaborate în cooperare bidirecțională constructivă cu 

principalele inițiative internaționale și să se alinieze la aceste inițiative în măsura posibilului, 

ținând seama, în același timp, de particularitățile europene. Prezenta propunere constă într-

o directivă care ar modifica patru acte legislative existente. În primul rând, aceasta ar 

modifica Directiva contabilă, revizuind unele dispoziții existente și adăugând anumite 

dispoziții noi referitoare la raportarea privind durabilitatea. În plus, propunerea ar modifica 

Directiva privind auditul și Regulamentul privind auditul, pentru a acoperi auditul 

informațiilor privind durabilitatea. În cele din urmă, propunerea ar modifica Directiva 

privind transparența pentru a extinde domeniul de aplicare al cerințelor de raportare 

privind durabilitatea în vederea includerii societăților comerciale cu valori mobiliare cotate 

pe piețele reglementate și pentru a clarifica regimul de supraveghere pentru raportarea 

privind durabilitatea de către aceste întreprinderi. 

Prezenta propunere se bazează pe cerințele de raportare privind durabilitatea 

stabilite în Directiva privind raportarea nefinanciară și le revizuiește, astfel încât să creeze 

mai multă coerență între cerințele de raportare privind durabilitatea și cadrul juridic mai 

larg privind finanțarea durabilă, inclusiv Regulamentul privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și Regulamentul privind taxonomia, și să 

asigure corelarea cu obiectivele Pactului verde european. 

Prezenta propunere contribuie la finalizarea uniunii piețelor de capital, permițând 

investitorilor și altor părți interesate să acceseze informații comparabile privind 

durabilitatea de la societățile în care s-a investit din întreaga UE. Ca parte a Planului de 

acțiune privind uniunea piețelor de capital [COM(2020) 590 final], Comisia va prezenta o 

propunere legislativă de instituire a unei platforme de acces digital la nivelul UE la 

informațiile publice ale societăților privind finanțele și durabilitatea (punctul unic de acces 

european).  
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Prezenta propunere completează inițiativa respectivă, contribuind la realizarea 

obiectivelor Strategiei UE privind finanțele digitale [COM(2020) 591 final], introducând 

cerința ca informațiile raportate privind durabilitatea să fie etichetate digital. Prezenta 

propunere ia în considerare programul de lucru al Comisiei pentru 2021, în special viitoarea 

inițiativă privind guvernanța corporativă sustenabilă, precum și angajamentul asumat de 

Comisie în cadrul Pactului verde european de a intensifica acțiunile împotriva falselor 

mențiuni „verde” și de a sprijini întreprinderile și alte părți interesate în dezvoltarea unor 

practici standardizate de contabilitate privind capitalul natural în UE și la nivel internațional. 

Prezenta propunere este corelată cu propunerea Comisiei de consolidare a aplicării 

principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași 

valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a 

respectării legii. Aceasta este, de asemenea, corelată cu propunerea de directivă privind 

consolidarea echilibrului de gen în cadrul consiliilor societăților mari cotate la bursă din UE 

prin schimbul de informații cu privire la politicile societăților în materie de diversitate. 

 

IV.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 
 

1. Certificatul digital al UE privind COVID intră în vigoare în UE 
 

La data de 1 iulie a.c., a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital 

al UE privind COVID, ceea ce înseamnă că cetăţenilor și rezidenților UE le vor putea fi 

eliberate de acum aceste certificate.  

Certificatele digitale ale UE privind COVID vor putea fi, de asemenea, verificate în întreaga 

UE. 21 de state membre, precum și Norvegia, Islanda și Liechtenstein începuseră deja să 

emită certificate înainte de termenul prevăzut astăzi, iar cinci state membre ale UE încep să 

emită de astăzi astfel de certificate. 

 

Scopul certificatului digital al UE privind COVID este să faciliteze libera circulație în 

condiții de siguranță în UE în timpul pandemiei de COVID-19. Toți cetățenii europeni au 

dreptul la liberă circulație chiar și dacă nu dețin un astfel de certificat, însă acesta va facilita 

călătoriile, permițându-le deținătorilor săi să fie exceptați de la restricții precum carantina. 

 

Certificatul digital al UE privind COVID va fi accesibil tuturor și: 

 atestă vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19; 

 este gratuit și disponibil în toate limbile UE; 

 este disponibil în format electronic și pe suport de hârtie; 

 este securizat și conține un cod QR semnat digital. 

 

În temeiul noilor norme, statele membre trebuie să se abțină de la impunerea unor 

restricții de călătorie suplimentare deținătorilor unui certificat digital al UE privind COVID, 

cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protejarea sănătății 

publice. 

În plus, Comisia s-a angajat să mobilizeze 100 de milioane EUR în cadrul 

Instrumentului de sprijin de urgență pentru a ajuta statele membre să furnizeze teste la 

prețuri accesibile. 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
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2. Planul european de luptă împotriva cancerului: Comisia lansează un centru 

de cunoștințe pentru a lupta împotriva cancerului 

Comisia a lansat la data de 30 iunie Centrul de cunoștințe privind cancerul, prima 

acțiune emblematică realizată în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului.  

Centrul de cunoștințe privind cancerul este o nouă platformă online care are ca scop 

colectarea de informații și coordonarea de acțiuni împotriva primei cauze a deceselor din 

Europa în rândul populației cu vârsta sub 65 de ani. Acest centru va colecta cele mai recente 

informații despre cancer, va furniza orientări în materie de îngrijiri de sănătate și sisteme de 

asigurare a calității, va monitoriza tendințele legate de incidența cancerului și de 

mortalitatea determinată de această boală pe tot teritoriul UE și va realiza prognoze în ceea 

ce privește aceste tendințe. Platforma este și un spațiu în care toți cei dedicați luptei 

împotriva cancerului pot partaja bune practici, pot colabora și se pot coordona pentru a 

valorifica la maximum cunoștințele noastre colective și datele verificate științific. 

Centrul de cunoștințe privind cancerul este un intermediar independent în schimbul 

de cunoștințe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată 

sistemele IT, dispozitivele poartă, portalurile, platformele și bazele de date existente ale 

Comisiei în ceea ce privește cancerul. Centrul: 

 Va colecta și va pune la dispoziție cele mai recente informații și statistici cu privire la 

cancer; 

 Va monitoriza tendințele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea 

strategiilor de prevenire și a programelor de screening; 

 Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirea 

cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer și de a 

reduce inegalitățile dintre regiunile UE; 

 Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu și de 

stiluri de viață sănătoase, incluzând controlul tutunului și al alcoolului; 

 Va identifica lacune de cercetare sau de politici; 

 Va asigura un spațiu pentru coordonarea a numeroase inițiative privind cancerul pe o 

singură platformă; 

 Va ajuta la reducerea inegalităților în ceea ce privește prevenirea cancerului și îngrijirile 

acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE. 

Platforma găzduiește un punct de referință pentru elaborarea de politici în materie de 

prevenire, prin intermediul Portalului cu informații despre promovarea sănătății și 

prevenirea bolilor. Totodată, platforma găzduiește și Sistemul european de informații cu 

privire la cancer și orientări și sisteme europene de asigurare a calității pentru prevenirea, 

screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului. 

Centrul de cunoștințe este o inițiativă emblematică din cadrul Planului european de 

luptă împotriva cancerului, o prioritate majoră în domeniul sănătății a Comisiei von der 

Leyen și un pilon esențial al unei puternice uniuni europene a sănătății. Planul de luptă 

împotriva cancerului stabilește o abordare nouă și ambițioasă menită să determine 

reducerea poverii reprezentate de cancer în UE, vizând întregul parcurs al bolii, de la 

prevenire la calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer sau a persoanelor care au 

supraviețuit bolii, și concentrându-se pe acțiuni în cazul cărora UE poate genera cea mai 

mare valoare adăugată. De asemenea, Misiunea de cercetare privind cancerul din cadrul 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway_en
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en
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programului Orizont Europa  care este prevăzută va fi o componentă majoră a investițiilor 

UE în cercetare și inovare în domeniul cancerului, sprijinind multe dintre acțiunile-cheie ale 

Planului de luptă împotriva cancerului și furnizând concepte noi pentru politici și soluții 

inovatoare pentru pacienți. 

Centrul de cunoștințe privind cancerul va contribui la succesul acestor inițiative 

identificând, aliniind, planificând și coordonând acțiuni științifice și tehnice. Acest lucru va 

contribui la o mai bună prevenire, la un screening mai performant pentru detectarea 

timpurie și la tratamente și îngrijiri de mai bună calitate, pentru ca pe viitor viața noastră, a 

tuturor, să fie mai îndelungată și mai fericită. 

Noi orientări cu privire la screening, diagnosticare și îngrijiri în cazul cancerului de sân 

Tot astăzi se lansează și o primă realizare extrem de importantă a centrului de 

cunoștințe: Orientările și sistemul european de asigurare a calității pentru screeningul, 

diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului de sân. Aceste orientări, care au în 

centru pacientul și sunt bazate pe date verificate, oferă furnizorilor de servicii medicale și 

femeilor îndrumări clare și independente cu privire la parcursul complet de urmat în 

privința îngrijirilor de sănătate în cazul cancerului care le afectează cel mai mult pe femei. 

Orientările vor contribui la reducerea incidenței cancerului de sân și vor aborda inegalitățile 

inevitabile în ceea ce privește incidența, prevalența, ratele de mortalitate și de supraviețuire 

existente între țările UE și pe teritoriul acestora. Orientările și manualele de asigurare a 

calității însoțitoare sunt disponibile online pe platforma centrului de cunoștințe și vor fi 

actualizate de îndată ce devin disponibile informații noi. 

 

3. Comisia propune măsuri coordonate pentru redeschiderea în condiții de 

siguranță a sectoarelor culturale și creative 

La data de 29 iunie, Comisia a publicat orientări ale UE pentru a asigura reluarea în 

siguranță a activităților în sectoarele culturale și creative în întreaga UE.  

Într-un moment în care situația epidemiologică se îmbunătățește, iar campaniile de 

vaccinare se accelerează, statele membre redeschid treptat spații și activități culturale. 

Orientările de astăzi au scopul de a oferi o abordare coordonată, în conformitate cu condițiile 

specifice de la nivel național, regional și local. Se preconizează că acestea vor orienta 

conceperea și punerea în aplicare a măsurilor și protocoalelor în țările UE pentru a acoperi 

atât redeschiderea în condiții de siguranță, cât și redresarea sustenabilă în sectoarele 

culturale și creative. 

Orientările UE se bazează pe expertiza Centrului European de Prevenire și Control al 

Bolilor (ECDC) și pe schimburile avute cu Comitetului pentru securitate sanitară. Ele iau în 

considerare diferitele situații epidemiologice din statele membre și evoluția acestora. 

Orientările furnizează indicatorii și criteriile (cum ar fi circulația virală, acoperirea vaccinală, 

utilizarea măsurilor de protecție, utilizarea testelor și depistarea contacților), care trebuie 

avute în vedere la planificarea reluării anumitor activități. 

Mai precis, orientările recomandă următoarele măsuri și protocoale: 

 Eliminarea tuturor restricțiilor ar trebui să fie strategică și treptată, cu un număr 

limitat de participanți la început, pentru a evalua situația epidemiologică; 

 Instituțiile culturale ar trebui să aibă un plan de pregătire care să detalieze 

protocoalele de acțiune atunci când sunt depistate cazuri de COVID-19; 

https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_en
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 Ar trebui puse la dispoziția întregului personal din instituțiile culturale informații 

specifice și/sau formare ad-hoc, pentru a reduce la minimum riscurile de infectare; 

 Vaccinarea persoanelor care lucrează în medii culturale ar trebui promovată pentru a 

asigura protecția acestora și a publicului; 

 Participanților li se poate cere dovada unui test negativ COVID-19 și/sau a unei 

vaccinări și/sau a unui diagnostic COVID-19 pentru a fi admiși la locul de desfășurare 

a evenimentului. În funcție de circulația variantelor la nivel local, această cerință 

poate fi extinsă la persoanele vaccinate complet; 

 Instituțiile culturale ar trebui să se asigure că datele de contact ale publicului sunt 

disponibile la nevoie pentru depistarea contacților. 

 Instituția ar trebui să stabilească măsuri de protecție dedicate: menținerea distanțării 

sociale ori de câte ori este posibil, instalații curate și accesibile de spălare a mâinilor, 

ventilație adecvată și curățarea frecventă a suprafețelor. Utilizarea de măști faciale de 

către participanți este o măsură complementară importantă. 

Redeschiderea spațiilor culturale ar trebui să fie însoțită de o serie de acțiuni menite 

să asigure redresarea durabilă a întregului sector. Acțiunile la nivelul UE le completează pe 

cele întreprinse de statele membre și de sectoare. 

Statele membre sunt invitate să profite pe deplin de Mecanismul de redresare și 

reziliență pentru a investi în mare măsură în aceste sectoare și pentru a le spori capacitatea 

de a se adapta la noile tendințe și de a ieși din criză. 

       Comisia și-a sporit substanțial sprijinul pentru sectoarele culturale și creative, cu 

aproape 2,5 miliarde EUR din programul Europa Creativă și aproape 2 miliarde din 

programul Orizont Europa dedicate proiectelor culturale, creative și incluzive în perioada 

2021-2027. 

În toamna anului 2021, Comisia va publica un ghid online privind finanțarea UE 

pentru cultură, care va acoperi toate fondurile UE existente pe care le pot utiliza statele 

membre și sectorul. 

 

4. Dezinformarea cu privire la coronavirus: un nou raport al platformelor online 

arată că se iau în continuare măsuri cu privire la vaccinuri 

Comisia a publicat în data de 29 iunie, rapoartele Facebook, Twitter, TikTok, 

Microsoft și Google privind măsurile luate în luna mai împotriva dezinformării legate de 

coronavirus, în calitate de semnatari ai Codului de bune practici privind dezinformarea.  

Facebook a raportat că ramele sale pentru fotografia de profil referitoare la vaccinuri, 

lansate în aprilie pentru a încuraja persoanele să se vaccineze, au fost utilizate de peste 5 

milioane de utilizatori la nivel mondial în luna mai. Twitter și-a actualizat notificările către 

utilizatori și folosește un sistem care contorizează abaterile, cu suspendarea treptată a 

contului, pentru ca utilizatorii să fie mai bine atenționați atunci când tweeturile lor sunt 

etichetate sau eliminate.      TikTok a colaborat cu ministerul italian al tineretului la o 

campanie de promovare a vaccinării și a raportat o creștere de zece ori a materialelor video 

marcate cu taguri privind vaccinurile în întreaga Europă, comparativ cu luna precedentă. 

Indicațiile legate de COVID-19 afișate de Microsoft Bing continuă să demonstreze că se 

urmăresc în detaliu evoluțiile referitoare la vaccinuri când se efectuează căutări de termeni 

conecși. Google și-a lansat funcția de căutare care prezintă o listă de vaccinuri autorizate, 

statistici și informații în întreaga Europă și, în prezent, adaugă informații suplimentare cu 

privire la locurile în care persoanele se pot vaccina.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_2993
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/715710
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
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Cu toate acestea, sunt necesare date mai detaliate pentru o mai bună înțelegere a 

impactului măsurilor luate de platforme pentru combaterea dezinformării legate de 

coronavirus. În urma orientărilor recent publicate, învățămintele desprinse din actualul 

program de monitorizare ar trebui să contribuie la instituirea unui cadru de monitorizare 

solid, care să includă indicatori de performanță clari. 

 

5. Inițiativa cetățenească europeană: Comisia va propune eliminarea treptată a 

cuștilor pentru animalele de fermă 

La data de 30 iunie, Comisia a decis să răspundă pozitiv inițiativei cetățenești 

europene (ICE) „Să punem capăt erei cuștii” („End the Cage Age”), a șasea inițiativă 

încununată de succes, susținută de peste 1 milion de cetățeni din întreaga UE.  

În răspunsul său, Comisia prezintă planuri pentru o propunere legislativă până în 

2023, prin care se urmărește interzicerea cuștilor pentru o serie de animale de fermă. 

Propunerea va face parte din procesul de revizuire a legislației privind bunăstarea 

animalelor în cadrul strategiei „De la fermă la consumator”, proces care se află în 

desfășurare. 

Această inițiativă cetățenească reflectă cererea de tranziție către sisteme agricole mai 

etice și mai durabile, ceea ce presupune o revizuire a normelor UE existente în materie de 

bunăstare a animalelor. Răspunsul la această cerere din partea societății reprezintă o 

prioritate majoră pentru Comisie, în conformitate cu angajamentele asumate în 

cadrul Strategiei „De la fermă la consumator” și al Pactului verde european. 

Deși toate animalele de fermă beneficiază de legislația actuală privind protecția 

animalelor, numai găinile ouătoare, puii de carne, scroafele și vițeii fac obiectul normelor 

privind plasarea în cuști. În răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană, Comisia se 

angajează să prezinte, până la sfârșitul anului 2023, o propunere legislativă de eliminare 

treptată și, în cele din urmă, de interzicere a utilizării sistemelor de cuști pentru toate 

animalele menționate în inițiativă. 

Propunerea Comisiei va viza, în mod deosebit: 

 animalele care fac deja obiectul legislației: găinile ouătoare, scroafele și vițeii; 

 alte animale menționate în ICE: iepuri, puicuțe, găini ouătoare pentru reproducere, 

pui de reproducție pentru puii de carne, prepelițe, rațe și gâște. Pentru aceste 

animale, Comisia a solicitat deja EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară) să completeze dovezile științifice existente în vederea stabilirii 

condițiilor necesare pentru interzicerea cuștilor. 

În cadrul strategiei sale „De la fermă la consumator”, Comisia s-a angajat deja să 

propună o revizuire a legislației privind bunăstarea animalelor, inclusiv în ceea ce privește 

transportul și creșterea, legislație care face în prezent obiectul unei verificări a 

adecvării care urmează să se încheie în vara anului 2022. 

Concomitent cu revizuirea legislației și în scopul înlesnirii unei tranziții către o 

agricultură fără cuști, care să fie echilibrată și viabilă din punct de vedere economic, Comisia 

va încerca să identifice măsuri de sprijin specifice în domenii de politică conexe considerate 

esențiale, cum ar fi comerțul și cercetarea și inovarea. În special, noua politică agricolă 

comună va oferi sprijin financiar și stimulente – cum ar fi noul instrument de programe 

ecologice – pentru a-i ajuta pe fermieri să-și modernizeze unitățile, astfel încât acestea să 

țină mai mult seama de bunăstarea animalelor și să corespundă noilor standarde. În plus, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_ro
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en


14 
 

statele membre pot recurge la Fondul pentru o tranziție justă și la Mecanismul de redresare 

și reziliență pentru a oferi sprijin fermierilor în procesul de adaptare la sistemele fără cuști. 

Etapele următoare: 

Întrucât încetarea utilizării cuștilor va necesita modificări ale sistemelor agricole 

actuale, Comisia va analiza implicațiile socioeconomice și de mediu ale măsurilor ce urmează 

a fi adoptate, precum și beneficiile aduse în ceea ce privește bunăstarea animalelor în cadrul 

unei evaluări a impactului prevăzută a fi încheiată înainte de sfârșitul anului 2022. În acest 

context, cel târziu până la începutul anului 2022 va fi organizată o consultare 

publică. Comisia va evalua în ce măsură eforturile menite să ducă la intrarea în vigoare a 

legislației propuse începând cu 2027 au sorți de izbândă. 

 
6. Noul raport al platformelor online arată că se iau în continuare măsuri cu 

privire la vaccinuri 
 

Comisia a publicat recent, rapoartele Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft şi Google 

privind măsurile luate, în luna mai, împotriva dezinformării legate de coronavirus, în calitate 

de semnatari ai Codului de bune practici privind dezinformarea. 

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: „Pandemia 

ne-a reamintit tuturor că informarea adecvată şi promptă poate salva vieţi şi sprijini 

redresarea. Acest program de monitorizare rămâne o formă de testare pentru platformă, ce va 

contribui la consolidarea Codului de bune practici privind dezinformarea.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a adăugat: „Dorim ca platformele 

online să depună mai multe eforturi, pentru a se asigura că codul va excela ca instrument de 

coreglementare, bazat pe algoritmi de semnătură digitală (DSA). Acest program de 

monitorizare reprezintă un exemplu concret de acţiuni ce dau rezultate. Mă aştept ca 

platformele să continue aceste eforturi şi să consolideze codul, în conformitate cu orientările.” 

Facebook a raportat că, în luna mai, ramele sale pentru fotografia de profil, 

referitoare la vaccinuri, în vederea încurajării persoanelor să se vaccineze, au fost utilizate 

de peste 5 milioane de conturi, la nivel mondial. Twitter şi-a actualizat notificările către 

utilizatori şi foloseşte un sistem ce contorizează abaterile, cu suspendarea treptată a 

contului, pentru ca utilizatorii să fie mai bine atenţionaţi, atunci când tweeturile lor sunt 

etichetate sau eliminate. TikTok a colaborat cu ministerul italian al tineretului la o campanie 

de promovare a vaccinării şi a raportat o creştere de zece ori a materialelor video marcate cu 

taguri privind vaccinurile în întreaga Europă, comparativ cu luna precedentă. Indicaţiile 

legate de COVID-19 afişate de Microsoft Bing continuă să demonstreze că se urmăresc, în 

detaliu, evoluţiile referitoare la vaccinuri, când se efectuează căutări de termeni conecşi. 

Google şi-a lansat funcţia de căutare ce prezintă o listă de vaccinuri autorizate, statistici şi 

informaţii în întreaga Europă şi, în prezent, adaugă informaţii suplimentare cu privire la 

locurile în care persoanele se pot vaccina.  

Cu toate acestea, sunt necesare date mai detaliate, pentru o mai bună înţelegere a 

impactului măsurilor luate de platforme, pentru combaterea dezinformării legate de 

coronavirus. În urma orientărilor recent publicate, învăţămintele desprinse din actualul 

program de monitorizare ar trebui să contribuie la instituirea unui cadru de monitorizare 

solid, care să includă indicatori de performanţă clari. 
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7. Acțiuni climatice: emisiile de CO2 de la mașinile noi au scăzut puternic în 2020, 

vehiculele electrice triplându-și cota de piață pe măsură ce se aplică noile 

obiective 

 
Este de departe cea mai mare scădere anuală a emisiilor de când au început să fie 

aplicate standardele privind emisiile de CO2 în 2010. Acesta coincide cu introducerea 

treptata a standardelor mai stricte privind emisiile de CO2 pentru autoturisme începând cu 1 

ianuarie 2020. Pentru perioada 2020-2024, Regulamentul stabilește obiectivele în materie 

de emisii de CO2 la nivelul întregii flote a UE la 95 gCO2 / km pentru mașinile nou 

înmatriculate și la 147g CO2 / km pentru autoutilitarele nou înmatriculate. 

Principalul motiv pentru această scădere accentuată a emisiilor de CO2 a fost 

creșterea ponderii înmatriculărilor de vehicule electrice, care s-a triplat de la 3,5% în 2019 

la peste 11% în 2020. În ciuda pieței globale în scădere a autovehiculelor noi din cauza 

pandemiei COVID-19, numărul total de mașini electrice înregistrate în 2020 a continuat să 

crească, ajungând pentru prima dată la peste 1 milion pe an. Emisiile medii de CO2 provenite 

de la autoutilitarele noi vândute în UE, Islanda, Norvegia și Regatul Unit în 2020 au scăzut 

ușor. Datele provizorii arată că legislația europeană privind standardele de emisii de CO2 

continuă să fie un instrument eficient de reducere a emisiilor de CO2 produse de mașini și 

autoutilitare și că trecerea la electromobilitate este în curs. Producătorii de vehicule au la 

dispoziție 3 luni pentru a revizui datele și pot notifica Comisia dacă consideră că există erori 

în setul de date. 

Datele finale, care urmează să fie publicate la sfârșitul lunii octombrie 2021, vor sta la 

baza deciziei Comisiei de a stabili cum trebuie să se conformeze producătorii cu obiectivele 

lor specifice în materie de emisii și dacă sunt datorate amenzi pentru excesul de emisii. 

Revizuirea actualelor standarde privind emisiile de CO2 pentru a le alinia la noile obiective 

mai ambițioase în materie de climă ale UE va face parte din propunerile „Fit for 55” ale 

Comisiei, care urmează să fie adoptate la 14 iulie. 
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