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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește competențele de 
supraveghere, sancțiunile, sucursalele entităților din țări terțe și riscurile de 
mediu, sociale și de guvernanță, precum și de modificare a Directivei 
2014/59/UE (COM(2021) 663 final) 

 
Propunerea de Directivă introduce modificări ale legislației existente și asigură 

compatibilitatea deplină a acesteia cu dispozițiile de politică existente în domeniul 

reglementării prudențiale și al supravegherii băncilor. Revizuirea CRR și a CRD vizează 

finalizarea implementării reformei Basel III în UE, care introduce măsurile necesare pentru a 

consolida și mai mult reziliența sectorului bancar.  

Prezenta propunere urmărește să asigure aplicarea în continuare a unui cadru unic 

de reglementare pentru toate instituțiile UE, atât în interiorul, cât și în afara uniunii bancare. 

Obiectivele generale ale inițiativei, astfel cum sunt descrise mai sus, sunt pe deplin 

consecvente și coerente cu obiectivele fundamentale ale UE de promovare a stabilității 

financiare, de reducere a probabilității și a amplorii sprijinului din partea contribuabililor în 

cazul rezoluției unei instituții, precum și de contribuție la o finanțare durabilă și armonioasă 

a activității economice, care să favorizeze un nivel înalt de competitivitate și protecție a 

consumatorilor 

Propunerea are în vedere acțiuni care să încadreze accesul la activitatea bancară, 

precum și desfășurarea și supravegherea acesteia în cadrul Uniunii, cu scopul de a asigura 

stabilitatea pieței interne. Sectorul bancar este una dintre componentele fundamentale ale 

sistemului financiar al Uniunii, fiind, în prezent, principala sursă de finanțare pe piața 

internă. 

Noile norme au consolidat criteriile privind capitalul reglementat eligibil, au sporit 

cerințele minime de capital și au introdus noi cerințe pentru riscul aferent ajustării evaluării 

creditului (CVA) și pentru expunerile față de contrapărțile centrale. În plus, au fost introduse 

o serie de măsuri prudențiale noi: o cerință privind indicatorul minim al efectului de levier, 

un indicator de lichiditate pe termen scurt (denumit „indicator de acoperire a necesarului de 

lichiditate”), un indicator de finanțare stabilă pe termen mai lung (denumit „indicator de 

finanțare stabilă netă”), limite ale expunerilor mari și amortizoare macroprudențiale de 

capital. Datorită acestui prim set de reforme implementate în Uniune, sectorul bancar din UE 

a devenit mult mai rezistent la șocurile economice și, atunci când a intrat în criza provocată 

de pandemia de COVID-19, a fost mult mai stabil în comparație cu situația sa de la începutul 

marii crize financiare. 

Prezenta inițiativă legislativă are două obiective generale: de a contribui la 

stabilitatea financiară și de a contribui la finanțarea constantă a economiei în contextul 

redresării după criza provocată de pandemia de COVID-19. 

Plasarea finanțării verzi și durabile în centrul sistemului financiar este obiectivul 

Strategiei Comisiei privind finanțarea verde. Prin urmare, intermedierea bancară va avea un 

rol crucial în finanțarea tranziției către o economie mai durabilă. În același timp, este 

probabil ca această tranziție să implice riscuri pe care băncile vor trebui să le gestioneze în 

mod corespunzător pentru a asigura minimizarea riscurilor la adresa stabilității financiare. 

În acest domeniu reglementarea prudențială este necesară și poate juca un rol crucial. 

Strategia UE a recunoscut acest lucru și a subliniat necesitatea includerii unei integrări mai 

bune a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță în cadrul prudențial al UE. Cerințele 
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legale actuale sunt insuficiente pentru a oferi stimulente pentru o gestionare sistematică și 

consecventă a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță de către bănci. 

Temeiul juridic se încadrează în domeniul pieței interne, considerat a face obiectul 

competenței partajate, astfel cum este definită la articolul 4 din TFUE. Majoritatea acțiunilor 

avute în vedere reprezintă actualizări și modificări ale legislației existente a Uniunii și, ca 

atare, vizează domenii în care Uniunea și-a exercitat deja competența și nu intenționează să 

înceteze exercitarea acestei competențe. Câteva acțiuni (în special cele care modifică CRD) 

vizează introducerea unui grad suplimentar de armonizare pentru a atinge în mod 

consecvent obiectivele definite de directiva menționată.  

Având în vedere că obiectivele urmărite de măsurile propuse vizează completarea 

unor acte legislative ale UE existente, pot fi realizate mai bine la nivelul UE, nu prin inițiative 

naționale diferite. Măsurile naționale care ar viza, de exemplu, implementarea unor norme 

care conțin elemente cu un caracter internațional inerent – cum ar fi un standard global 

precum Basel III sau o mai bună abordare a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță – 

sub formă de legislație aplicabilă nu ar fi la fel de eficace în asigurarea stabilității financiare 

ca normele UE. În ceea ce privește măsurile de supraveghere, publicarea de informații și 

sucursalele entităților din țări terțe, dacă inițiativa ar fi lăsată doar la nivel național, acest 

lucru ar putea duce la reducerea transparenței și la creșterea costurilor de arbitraj, 

conducând la o potențială denaturare a concurenței și afectând fluxurile de capital.  

În plus, adoptarea de măsuri naționale ar fi dificilă din punct de vedere juridic, având 

în vedere că CRR reglementează deja aspecte bancare, inclusiv ponderile de risc, raportarea 

și publicarea de informații, precum și alte cerințe legate de CRR.  

 

Prin urmare, modificarea CRR și a CRD este considerată cea mai bună opțiune. Se 

asigură astfel un echilibru adecvat între armonizarea normelor și menținerea flexibilității la 

nivel național atunci când aceasta este esențială, fără a aduce atingere cadrului unic de 

reglementare. Modificările ar promova și mai mult aplicarea uniformă a cerințelor 

prudențiale și convergența practicilor de supraveghere, asigurând, totodată, condiții de 

concurență echitabile pe întreaga piață unică a serviciilor bancare. Acest lucru este deosebit 

de important în sectorul bancar, în care numeroase instituții de credit își desfășoară 

activitatea pe întreaga piață unică a UE. Cooperarea și încrederea depline în cadrul 

mecanismului unic de supraveghere (MUS) și în cadrul colegiilor de supraveghetori și al 

autorităților competente din afara MUS sunt esențiale pentru asigurarea unei supravegheri 

eficace pe bază consolidată a instituțiilor de credit. Normele naționale nu ar realiza aceste 

obiective. 

Proporționalitatea a făcut parte integrantă din evaluarea impactului care însoțește 

prezenta propunere. Modificările propuse în diferite domenii de reglementare au fost 

evaluate individual în raport cu obiectivul proporționalității. În plus, lipsa proporționalității 

normelor existente a fost evaluată în mai multe domenii și au fost analizate opțiuni specifice 

care vizează reducerea sarcinii administrative și a costurilor de asigurare a conformității 

pentru instituțiile mai mici. De exemplu, modificările care introduc cerințe de notificare ex-

ante pentru bănci cu privire la evenimente cu relevanță prudențială fac obiectul unor 

praguri de semnificație sub care evenimentele respective nu trebuie notificate. În temeiul 

noului cadru privind sucursalele entităților din țări terțe, sucursalele care îndeplinesc 

criteriile pentru a fi calificate drept mici și mai puțin riscante (sucursale ale entităților din 

țări terțe de clasa a 2-a) fac obiectul unor cerințe prudențiale și de raportare care sunt, 



4 
 

comparabil, mai puțin stricte. În fine, noile cerințe privind evaluarea ex-ante a competenței 

și onorabilității au fost calibrate pentru a viza doar instituțiile financiare mari. 

Se propune ca măsurile să fie puse în aplicare prin modificarea CRR printr-un 

regulament, iar a CRD printr-o directivă. Într-adevăr, măsurile propuse se referă la sau 

dezvoltă suplimentar dispoziții existente deja care sunt incluse în instrumentele juridice 

respective (și anume cadrul pentru calcularea cerințelor de capital bazate pe risc, 

competențele și instrumentele puse la dispoziția autorităților de supraveghere din întreaga 

Uniune). Unele dintre modificările propuse ale CRD care afectează competențele de 

sancționare le-ar lăsa statelor membre o anumită flexibilitate în privința menținerii unor 

norme diferite în etapa transpunerii în legislația națională.     

 

II.  ȘTIRI 

1. Cum poate intensifica UE lupta împotriva cancerului? 
 

Parlamentul a făcut o analiză a situației cancerului în Europa și propune măsuri de 

îmbunătățire a prevenției, tratamentului și cercetării. 

În ultimele 18 luni comisia specială de luptă împotriva cancerului a Parlamentul 

European a ascultat părerile parlamentelor naționale, ale organizațiilor internaționale și ale 

experților cu privire la ultimele evoluții și descoperiri în domeniul cancerului. Pornind de la 

cunoștințele și experiența din teren, deputații europeni consideră că o abordare 

multidisciplinară și coordonată la nivel european poate reduce inegalitățile între țări și 

îmbunătăți viețile pacienților și supraviețuitorilor acestei maladii. 

Raportul și recomandările acestei comisii speciale urmează să fie adoptate în 

Parlament săptămâna viitoare. Iată cum vede comisia întărirea rolului UE în lupta împotriva 

cancerului: 

 

Combaterea factorilor de risc 

 Finanțarea programelor de sprijin pentru renunțarea la fumat și descurajarea noilor 

fumători 

 Evaluarea riscurilor de sănătate pe care le presupun țigaretele electronice 

 Interzicerea sponsorizării sporturilor de către mărci de băuturi alcoolice 

 Îmbunătățirea informării cu privire la substanțele cancerigene 

 Încurajarea și ajutarea consumatorilor să aleagă alimente sănătoase 

 

Îmbunătățirea asistenței medicale 

 Crearea unor protocoale comune de testare de tip screening pentru cancer 

 Extinderea procedurilor de achiziție în comun pentru a contracara lipsa 

medicamentelor și prețurile ridicate la tehnologiile inovatoare 

 Garantarea unor prețuri rezonabile la medicamentele rezultate din cercetări finanțate 

din fonduri publice 

 Facilitarea accesului transfrontalier la îngrijiri medicale și studii clinice 

 Investiții în infrastructură suplimentară pentru radioterapie 

 

Mai multe investiții în cercetare 

https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/turning-the-tide-on-cancer-the-national-/product-details/20210812EOT05823
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/strengthening-europe-in-the-fight-agains/product-details/20211102EOT06041
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/strengthening-europe-in-the-fight-agains/product-details/20211102EOT06041
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/strengthening-europe-in-the-fight-agains/product-details/20211102EOT06041
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211205IPR18808/meps-call-for-stronger-eu-action-against-cancer
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211205IPR18808/meps-call-for-stronger-eu-action-against-cancer
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211205IPR18808/meps-call-for-stronger-eu-action-against-cancer
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/politica-ue-in-domeniul-sanatatii/20200131STO71517/lupta-impotriva-cancerului-in-ue-statistici-si-actiuni-infografice
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 Creșterea fondurilor pentru cercetarea cauzelor cancerului și pentru noi produse și 

tratamente 

 Impulsionarea cercetării cancerelor pediatrice și a formelor rare 

 Formarea continuă pentru profesioniștii din domeniul sănătății 

 

2. O primă cale de tranziție creată împreună cu industria și societatea civilă 

pentru un ecosistem turistic rezilient, ecologic și digital 

La data de 8 februarie 2022, Comisia a prezentat calea de tranziție pentru turism în 

cadrul Zilelor europene ale industriei.  

Context 

Dezvoltarea căii de tranziție pentru turism a început în iunie 2021 cu o consultare a 

părților interesate cu privire la scenariile pentru tranziția turismului.  

Au fost organizate mai multe ateliere și reuniuni ale părților interesate pentru a 

continua schimbul de idei și pentru a oferi detalii cu privire la propuneri. 

Această cale de tranziție este prima realizată ca parte a unei acțiuni mai ample 

anunțate în actualizarea strategiei industriale, publicată la 5 mai 2021, în care Comisia a 

solicitat ecosistemelor industriale să accelereze transformarea verde și digitală și să 

sporească reziliența economiei europene. Comisia a inițiat principiul creării în comun cu 

părțile interesate a unor căi de tranziție ca instrument esențial de colaborare pentru 

transformarea verde și digitală a ecosistemelor industriale.  

În prezent Comisia lucrează la crearea în comun a unor căi pentru mobilitate, 

construcții, industriile mari consumatoare de energie și ecosistemele economiei sociale și de 

proximitate. 

Calea de tranziție pentru turism contribuie, de asemenea, la solicitarea Consiliului 

European din concluziile sale din 27 mai 2021 care invită „Comisia și statele membre, în 

colaborare cu părțile interesate relevante, să elaboreze o agendă europeană pentru turism”. 

Calea de tranziție pentru turism răspunde solicitărilor subliniate mai sus și 

pregătește terenul pentru o tranziție orientată spre viitor și o reziliență pe termen lung 

pentru ecosistemul turistic, în perspectiva anului 2030 și ulterior. 

Calea de tranziție este un plan creat în comun cu actorii ecosistemului turistic care 

detaliază acțiunile-cheie, obiectivele și condițiile pentru a realiza tranziția verde și digitală și 

reziliența pe termen lung a sectorului. Comisia a invitat părțile implicate să participe la 

punerea sa în aplicare.  

Calea de tranziție invită comunitatea din sectorul turistic să pună în aplicare măsuri în 

douăzeci și șapte de domenii, inclusiv: 

• Să investească în circularitate pentru a reduce consumul de energie și apă, deșeurile 

și poluarea, precum și pentru a răspunde mai bine cererii tot mai mari de turism durabil; 

• Să îmbunătățească practicile de schimburi de date pentru a permite noi servicii 

turistice inovatoare și pentru a îmbunătăți gestionarea durabilă a destinațiilor; 

• Să investească în competențe pentru a asigura disponibilitatea forței de muncă 

calificate și cariere atractive în ecosistemul turistic. 

Implicarea activă a tuturor actorilor din sector va fi esențială pentru succesul tranziției verzi 

și digitale. Acesta este motivul pentru care Comisia lansează astăzi o anchetă online, invitând 

comunitatea turistică din UE să facă schimb de informații cu privire la angajamentele 

individuale și colective și să își exprime interesul de a colabora la punerea în aplicare a 
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tranziției. Comisia va colabora cu părțile interesate pentru a orienta, a sprijini și a 

monitoriza progresele tranziției. 

 
3.  Ajutor de stat, în valoare de 43,63 mil EUR, pentru compensarea pagubei 

suferite de către CFR Călători 

 
În temeiul normelor UE privind ajutoarele de Stat, Comisia Europeană a aprobat un 

ajutor în valoare de 43,63 mil EUR, pentru a compensa paguba suferită de către CFR Călători, 

cel mai mare operator public în domeniul transportului feroviar de călători din România, în 

urma pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse de către guvernul României, pentru 

limitarea răspândirii virusului. 

Această măsură va permite României să ofere compensații CFR Călători, în perioada 1 

aprilie – 31 august 2020, sub forma unei injecții de capital. Măsura a fost adoptată în temeiul 

Art. 107, alin (2), lit (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ce permite 

Comisiei să aprobe măsuri de ajutor de stat, întreprinderilor ce suferă pagube provocate 

direct de evenimente extraordinare, cum este cazul pandemiei de coronavirus.  

De asemenea, Comisia a mai constatat că măsura este proporțională, întrucât nu se 

depășește valoarea necesară pentru repararea pagubei. Pe această bază, Comisia a ajuns la 

concluzia că măsura corespunde normelor UE în materie de ajutoare de stat.  

După soluționarea tuturor aspectelor legate de confidențialitate, varianta 

neconfidențială a deciziei va fi disponibilă sub numărul de caz SA.60996  în Registrul 

ajutoarelor de stat, aflat pe site-ul Comisiei, în domeniul concurenței.  

 

4.  Consiliul European pentru Inovare (CEI): cele mai mari oportunități anuale de 

finanțare destinate inovatorilor pentru a se extinde 

 

        Comisia a adoptat la data de 9 februarie a.c., programul de lucru pentru 2022 al 

Consiliului European pentru Inovare.  

       Acesta deschide oportunități de finanțare în valoare de peste 1,7 miliarde EUR în 

2022, pentru ca întreprinderile care aduc inovații radicale să se extindă și să creeze noi 

piețe, de exemplu în domeniul informaticii cuantice, al bateriilor de nouă generație și al 

terapiei genice. Lansat în martie 2021 ca noutate majoră a programului Orizont Europa, 

Consiliul European pentru Inovare dispune de un buget total de peste 10 miliarde EUR în 

perioada 2021-2027. 

       Programul de lucru pentru 2022 al Consiliului European pentru Inovare (CEI) are 

mai multe elemente noi, simplificând procesul de depunere a cererilor și contribuind la 

politicile: 

- O nouă inițiativă a CEI - „Scale-Up 100”: După ce, începând din 2018, a sprijinit deja peste 

2 600 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi nou-înființate, CEI introduce 

inițiativa „Scale-up 100” pentru a identifica 100 de întreprinderi promițătoare din domeniul 

tehnologiei „deep tech” din UE care au potențialul de a deveni întreprinderi-unicorn (cu o 

valoare de peste 1 miliard EUR). 

- Investiții de capital de peste 15 milioane EUR: Instrumentul Acceleratorul CEI le va 

permite întreprinderilor care lucrează la tehnologii de interes strategic european să solicite 

investiții CEI de peste 15 milioane EUR.  

- Un sprijin mai puternic pentru femeile inovatoare:Elaborarea unui indice al genului și 

diversității în inovare pentru a identifica decalajele și a încuraja diversitatea în cadrul 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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întreprinderilor. Acest lucru va oferi informații coerente investitorilor, finanțatorilor, 

clienților și factorilor de decizie. 

        Ediția din 2022 a Premiului UE pentru femeile inovatoare va include două premii 

suplimentare pentru femeile inovatoare cu vârsta sub 35 de ani. Prin urmare, vor fi acordate 

în total șase premii: trei premii pentru cele mai promițătoare femei inovatoare din întreaga 

UE și țările asociate la programul Orizont Europa și trei premii pentru cele mai promițătoare 

„inovatoare în devenire” cu vârsta sub 35 de ani. 

      Programul de lucru pentru 2022 stabilește un set actualizat de „Provocări ale CEI”. 

Provocările CEI oferă oportunități de finanțare în domenii tematice cu peste 500 de milioane 

EUR pentru întreprinderile nou-înființate pentru a dezvolta tehnologii care vor contribui la 

obiectivul UE de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 

2030, precum și la consolidarea autonomiei strategice în domeniul tehnologiilor cuantice, 

spațiale și al noilor tehnologii medicale. 

        CEI se străduiește să își îmbunătățească în permanență procesele în beneficiul 

solicitanților săi: 

- Toate celelalte întreprinderi care nu pot fi finanțate de CEI din cauza constrângerilor 

bugetare vor primi automat marca de excelență, ceea ce le-ar putea ajuta să obțină 

finanțare din alte instrumente de finanțare ale UE, cum ar fi fondurile structurale, fondurile 

de redresare sau alte surse.  

- În 2022, vor fi deschise termene mai frecvente de depunere a candidaturilor pentru           

Tranziția și Acceleratorul CEI, cu un proces continuu de depunere a candidaturilor pentru 

Tranziția CEI. În plus, cei care candidează pentru a doua oară la Acceleratorul CEI vor avea 

posibilitatea de a descrie și de a susține cu argumente îmbunătățirile aduse în ceea ce 

privește noua lor candidatură.  

         Finanțarea și sprijinul din partea Consiliului European pentru Inovare în 2022: 

- Instrumentul Pathfinder al CEI (350 milioane EUR) dedicat echipelor multidisciplinare de 

cercetare pentru proiecte de cercetare vizionare care au potențialul de a duce la tehnologii 

revoluționare. 

- Tranziția CEI (131 milioane EUR) pentru a transforma rezultatele cercetării în oportunități 

de inovare, axându-se pe rezultatele generate de proiectele din cadrul instrumentului 

Pathfinder al CEI și pe proiectele de validare a conceptului realizate sub egida Consiliului 

European pentru Cercetare, pentru a maturiza tehnologiile și a crea argumente economice 

pentru aplicații specifice. 

- Acceleratorul CEI (1,6 miliarde EUR) pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri în 

vederea dezvoltării și extinderii unor inovații cu impact ridicat care au potențialul de a crea 

piețe noi sau de a le perturba pe cele existente. 

      Toate proiectele Consiliului European pentru Inovare au acces la serviciile de 

accelerare a dezvoltării de întreprinderi, care pun la dispoziție instructori, mentori și 

expertiză, oferă oportunități de parteneriate cu corporații, investitori și alte părți interesate, 

dar și o serie de alte servicii și evenimente. 

În urma publicării programului de lucru, marți, 22 februarie, va avea loc o zi de 

informare pentru a oferi detalii despre cum funcționează Consiliul European pentru Inovare, 

cum se solicită finanțare, cine este eligibil și care sunt noutățile din acest an. În cadrul 

sesiunilor vor fi prezentate, printre altele, informații referitoare la oportunitățile de 

finanțare pentru echipele de cercetare, întreprinderile nou-înființate, IMM-uri și investitori. 

 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en


8 
 

5. Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei privind tratarea 

apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE) 

 

Context: Directiva impune statelor membre să asigure faptul că aglomerările urbane 

(orașe, așezări) își colectează și tratează în mod corespunzător apele reziduale, eliminând 

sau reducând astfel toate efectele nedorite ale acestora. 

Pactul verde european stabilește un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării 

în UE. Legislația UE, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, urmărește 

să protejeze sănătatea umană și mediul natural și este esențial ca statele membre să o pună 

în aplicare pe deplin. 

Datele de monitorizare arată că, în România, peste 180 de aglomerări mari continuă 

să nu respecte nici obligațiile în materie de colectare a apelor reziduale, nici cele în materie 

de tratare a acestora. Răspunsurile la scrisorile de punere în întârziere trimise României 

în iunie 2018 și în octombrie 2020 nu abordează în mod satisfăcător preocupările Comisiei. 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia 

Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit 

obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și 

domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, 

în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

Prin urmare, Comisia a decis astăzi să emită un aviz motivat, România având la 

dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare, altminteri, Comisia 

poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. 

 

6.  Comisia reamintește României și altor 6 state membre obligația lor de a pune la 

dispoziție hărți actualizate ale zonelor cu risc de inundație 

 

Context: Inundațiile catastrofale din Germania și din Belgia din iulie 2021 au 

reprezentat cea mai recentă demonstrație a importanței evaluării și gestionării riscurilor de 

inundații, pentru a proteja viețile, mijloacele de subzistență și mediul înconjurător. Pactul 

verde european subliniază că este important ca Europa să se adapteze la efectele 

schimbărilor climatice și să-și îndeplinească celelalte obiective esențiale vizând mediul. 

Statelor membre li s-a solicitat să raporteze cu privire la actualizările pe care le-au 

efectuat primelor lor hărți ale zonelor cu pericol de inundații și hărți ale zonelor cu risc de 

inundații până în decembrie 2019. Obiectivul este de a menține hărțile adecvate scopului și 

de a reduce consecințele negative ale inundațiilor asupra sănătății umane, asupra mediului, 

patrimoniului cultural și activității economice. 

Comisia solicită României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului și 

Slovaciei să își actualizeze hărțile zonelor cu pericol de inundații și hărțile zonelor cu risc de 

inundații în conformitate cu Directiva (2007/60/CE) privind evaluarea și gestionarea 

riscurilor de inundații. Hărțile zonelor cu pericol de inundații ar trebui să acopere zonele 

geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărțile zonelor cu risc de inundații arată 

potențialele consecințe negative asociate acestor scenarii de inundații. Aceste hărți stau la 

baza elaborării planurilor de gestionare a riscului de inundații. 

Termenul pentru informarea Comisiei cu privire la revizuire și actualizare a expirat în 

martie 2020. Întrucât Comisia nu a primit nicio informație cu privire la acest proces din 

partea Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României și Slovaciei, Comisia a 

decis să trimită acestor state membre scrisori de punere în întârziere. Cele șapte state 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32007L0060
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membre au de acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a 

remedia deficiențele semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să emită un 

aviz motivat. 

 

7.  Protejarea biodiversității: UE ia măsuri pentru a preveni introducerea de specii 

alogene invazive care ar fi dăunătoare pentru natură în Europa 

 
Context: În mediul european există cel puțin 12 000 de specii alogene, 10-15 % 

dintre acestea fiind invazive. Speciile alogene invazive pot provoca dispariția la nivel local 

a speciilor indigene, de exemplu prin concurența pentru resurse limitate, cum ar fi 

alimentele și habitatele, prin împerecherea speciilor alogene cu speciile indigene sau prin 

răspândirea de boli. Acestea pot afecta funcționarea unor ecosisteme întregi, 

compromițându-le capacitatea de a furniza servicii valoroase, cum ar fi polenizarea, reglarea 

cursului apei sau controlul inundațiilor. De exemplu, viespea asiatică, introdusă din greșeală 

în Europa în 2005, atacă albinele melifere autohtone, reduce biodiversitatea insectelor 

indigene locale și afectează serviciile de polenizare în general. Speciile alogene invazive au 

adesea un impact economic semnificativ, reducând randamentul în agricultură, silvicultură 

și pescuit. 

Comisia ia măsuri juridice împotriva României și altor 14 state membre pentru a 

intensifica prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive. Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, 

Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, 

Slovenia și Slovacia nu au reușit să stabilească, să pună în aplicare și să comunice Comisiei, 

până în iulie 2019, planurile lor de acțiune în temeiul Regulamentului 1143/2014 pentru a 

aborda cele mai invazive specii alogene invazive de interes pentru Uniune. Aceste specii 

cauzează daune atât de importante pentru mediu și pentru sănătate, încât justifică adoptarea 

de măsuri aplicabile în întreaga Uniune. 

Atât Pactul verde european, cât și Strategia europeană privind biodiversitatea pentru 

2030 subliniază că este important ca UE să pună natura pe calea regenerării până în 2030, 

printr-o mai bună protecție și refacere a ecosistemelor sănătoase. 

În iunie 2021, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere pe această temă unui 

număr de 18 state membre. Întrucât răspunsurile primite din partea celor 15 state membre 

menționate mai sus au fost nesatisfăcătoare, Comisia a decis să emită avize motivate. Țările 

respective au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare; în 

caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la aceste cazuri. 

Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva Bulgariei, 

Greciei și României se referă, de asemenea, la neinstituirea unui sistem de supraveghere a 

speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune; termenul pentru această etapă a expirat 

în ianuarie 2018. În plus, Comisia solicită Greciei și României să instituie structuri pe deplin 

funcționale care să efectueze controalele oficiale necesare pentru a preveni introducerea 

intenționată în Uniune a speciilor alogene invazive. 

Etapele următoare: Ca parte a obiectivului ambițios de a proteja și de a reface 

ecosistemele sănătoase, stabilită în Strategia europeană privind biodiversitatea pentru 2030, 

Comisia va propune în lunile următoare o lege cuprinzătoare privind refacerea naturii, cu 

obiective obligatorii. Aceasta se va baza pe directivele privind habitatele și păsările, care, 

începând din 1992, asigură conservarea habitatelor naturale, a faunei și a florei sălbatice din 

UE, ținând seama de cerințele economice, sociale, culturale și regionale. Noua propunere va 

urmări să sporească reziliența mediului, astfel încât să beneficiem în continuare de serviciile 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
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pe care ni le furnizează, prin refacerea, până în 2050, a mai multor ecosisteme, inclusiv a 

celor marine, cu obiective pe termen mediu până în 2030. Acest lucru ar avea, de asemenea, 

un impact pozitiv asupra climei, deoarece vor fi vizate în mod specific ecosistemele 

degradate cu cel mai mare potențial de captare și stocare a carbonului. 
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