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I. CONSILIUL UE 

1. Consiliul adoptă concluzii privind Securitatea cibernetică a dispozitivelor 
conectate (Consiliul UE din 2 decembrie a.c. – Protecţia consumatorului, Europa 
digitală, Telecomunicaţii) 

Dispozitivele conectate, inclusiv echipamentele, senzorii și rețelele care 
alcătuiesc internetul obiectelor și securitatea acestora vor juca un rol-cheie în conturarea în 
continuare a viitorului digital al Europei. 

Consiliul a aprobat concluzii prin care ia act de utilizarea sporită a produselor de 
consum și a dispozitivelor industriale conectate la internet și de noile riscuri aferente care 
afectează protejarea vieții private, securitatea informaților și securitatea cibernetică. 
Concluziile conțin priorități vizând abordarea acestui aspect esențial și creșterea 
competitivității la nivel mondial a industriei internetului obiectelor din UE, prin asigurarea 
celor mai înalte standarde de reziliență, siguranță și securitate. 

Concluziile subliniază că este important să fie evaluată necesitatea unei legislații 
orizontale pe termen lung pentru a aborda toate aspectele relevante ale securității 
cibernetice a dispozitivelor conectate, cum ar fi disponibilitatea, integritatea și 
confidențialitatea. Aceasta ar include specificarea condițiilor necesare pentru introducerea pe 
piață. 

Certificarea securității cibernetice, astfel cum este definită în Regulamentul privind 
securitatea cibernetică, va fi esențială pentru sporirea nivelului de securitate în interiorul 
pieței unice digitale. Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) se 
ocupă deja de sistemele de certificare a securității cibernetice, iar concluziile invită Comisia 
să analizeze posibilitatea de a impune propunerea de sisteme de certificare a securității 
cibernetice pentru dispozitive conectate și servicii conexe. 

 

2. Traficul feroviar în tunelul de sub Canalul Mânecii la sfârșitul perioadei de 
tranziție: Coreperul aprobă mandatul pentru a asigura continuarea acestuia 
(Consiliul UE din 2 decembrie a.c. – Transporturi, Brexit) 

Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului a convenit asupra unui mandat 
de negociere pentru discuțiile cu Parlamentul European cu privire la o propunere menită 
să asigure continuarea traficului feroviar în tunelul de sub Canalul Mânecii după 1 
ianuarie 2021. Consiliul nu a formulat nicio modificare la propunerea Comisiei. 

Propunerea urmează deciziei Consiliului și a Parlamentului European din 21 
octombrie 2020 de a împuternici Franța să negocieze cu Regatul Unit o continuare a 
administrării binaționale a tunelului de sub Canalul Mânecii (a se vedea comunicatul de presă 
din 14 octombrie 2020 de mai jos). 

Conform proiectului de regulament, autorizația de siguranță eliberată 
administratorului de infrastructură al tunelului de sub Canalul Mânecii ar rămâne valabilă 
pentru o perioadă de două luni după încheierea perioadei de tranziție stabilite în Acordul de 
retragere. Aceasta este perioada pe care autoritățile franceze o consideră necesară pentru a 
permite autorității naționale de siguranță franceze să emită propria autorizație pentru 
secțiunea legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii aflată sub jurisdicție franceză. 

În plus, măsura prevede că anumite certificate de siguranță și licențe acordate în 
temeiul dreptului Uniunii întreprinderilor feroviare care sunt stabilite în Regatul Unit și care 
utilizează infrastructura transfrontalieră care leagă Uniunea de Regatul Unit prin tunelul de 
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sub Canalul Mânecii ar trebui să fie prelungite cu o perioadă de nouă luni de la data aplicării 
regulamentului. 

Prin prelungirea temporară a valabilității acestor autorizații și certificate de siguranță, 
măsura acordă autorităților franceze mai mult timp pentru a organiza viitoarea administrare 
binațională, astfel încât exploatarea căilor ferate din tunelul de sub Canalul Mânecii să poată 
continua după 1 ianuarie. 

Fără această măsură, traficul în tunelul de sub Canalul Mânecii, o legătură 
fundamentală de conectivitate între UE și Regatul Unit, ar fi întrerupt. 

Procedura: Comisia și-a publicat propunerea la 27 noiembrie 2020. 

Atât Consiliul, cât și Parlamentul European vor trebui să convină asupra textului final. 
Negocierile dintre colegiuitori referitoare la propunere au loc în regim de urgență. 

 

3. Consiliul aprobă concluzii privind drepturile omului și munca decentă în 
lanțurile de aprovizionare globale (Consiliul UE din 1 decembrie a.c. – ocuparea 
forţei de muncă) 

Consiliul a aprobat concluzii prin care statele membre și comisia sunt îndemnate să 
promoveze drepturile omului în lanțurile de aprovizionare globale și munca decentă la nivel 
mondial. 

Pentru prima dată, Consiliul i-a cerut Comisiei să lanseze, până în 2021, un plan de 
acțiune al UE axat pe modelarea durabilă a lanțurilor de aprovizionare globale, pe promovarea 
drepturilor omului, a transparenței și a standardelor obligației de diligență în ceea ce privește 
protecția mediului și chestiunile sociale. Aceasta include solicitarea unei propuneri din partea 
Comisiei pentru un cadru al UE privind guvernanța corporativă durabilă, care să includă 
obligațiile corporative transsectoriale de diligență la nivelul lanțurilor de aprovizionare 
globale. 

Mai mult, Consiliul îi cere Comisiei să își actualizeze comunicarea din 2006 intitulată 
„Promovarea muncii decente pentru toți – Contribuția Uniunii la punerea în aplicare a agendei 
privind munca decentă în lume”. 

Consiliul solicită totodată statelor membre ca, în conformitate cu competențele lor și 
cu circumstanțele lor naționale, să își intensifice eforturile de punere în aplicare efectivă a 
Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv prin planuri 
naționale de acțiune noi sau actualizate, care să conțină un mix de măsuri voluntare și 
obligatorii. 

Concluziile Consiliului reamintesc că actuala criză a înrăutățit situația unor segmente 
ale forței de muncă din lanțurile globale de aprovizionare și a condus la o scădere accentuată 
a numărului de ore lucrate și la pierderi considerabile de venituri din muncă la nivel mondial. 

 

4. Mandatul european de arestare: Consiliul adoptă concluzii privind provocările 
actuale și calea de urmat (Consiliul UE din 1 decembrie a.c. – Justiţie) 

Consiliul a adoptat astăzi concluzii privind provocările actuale și calea de urmat în ceea 
ce privește mandatul european de arestare și procedurile de extrădare. 

Mandatul european de arestare este un instrument-cheie în lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere și a terorismului. Acesta a simplificat și a accelerat cooperarea 
judiciară dintre statele membre și continuă să aducă o contribuție esențială la securitatea 
cetățenilor UE. 
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Cu toate acestea, în cursul discuțiilor privind modalitățile de îmbunătățire în 
continuare a aplicării sale, a devenit mai clar modul în care eficacitatea mecanismului de 
predare din cadrul mandatului european de arestare ar putea fi sporită și mai mult în anumite 
domenii. 

În concluziile sale, Consiliul este de acord că se pot aduce îmbunătățiri în cinci domenii: 

✓ îmbunătățirea transpunerii la nivel național și a aplicării practice a Deciziei-cadru 
privind mandatul european de arestare; 

✓ sprijinirea autorităților de executare în ceea ce privește evaluările privind drepturile 
fundamentale; 

✓ abordarea anumitor aspecte ale procedurii în statul membru emitent și în statul 
membru de executare, inclusiv drepturile procedurale, traducerile, transferurile de 
proceduri și conflictele de competență și promovarea alternativelor la detenție; 

✓ tratarea cererilor de extrădare a cetățenilor UE către țări terțe; 

✓ consolidarea procedurilor de predare pe baza mandatului european de arestare în 
perioadele de criză, ca urmare a experienței dobândite în urma pandemiei de COVID-
19. 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a 
Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de 
Investiții 

Având în vedere impactul preconizat al crizei provocate de pandemia de COVID-19 și 
pentru a contribui la răspunsul Uniunii și al FEI la criză prin punerea în aplicare a Programului 
InvestEU preconizat ca parte a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, 
Consiliul de administrație al FEI [a decis] să propună adunării generale o majorare de capital. 

FEI a calculat că este necesară imediat o majorare a capitalului autorizat cu 
2 870 000 000 EUR, ceea ce corespunde unei injecții de lichidități în cuantum de 
1 250 000 000 EUR. Pentru a răspunde în mod eficace la criza provocată de pandemia de 
COVID-19, majorarea de capital trebuie să fie aplicată cât mai curând posibil.  

Capitalul suplimentar va contribui la îmbunătățirea competitivității, a convergenței și 
coeziunii socioeconomice a Uniunii și va sprijini, în același timp, redresarea în urma crizei 
economice generate de pandemia de COVID, în special în ceea ce privește sprijinirea IMM-
urilor inovatoare. Sprijinul va include contribuții în domeniul inovării și al digitalizării, 
precum și contribuții la utilizarea eficientă a resurselor în conformitate cu obiectivele 
economiei circulare, la sustenabilitatea și caracterul incluziv al creșterii economice a Uniunii 
și la reziliența și integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv prin soluții care abordează 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii și care diversifică sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În plus, majorarea de capital va permite dezvoltarea în continuare 
a rolului FEI în gestionarea programelor naționale și regionale, contribuind astfel la 
obiectivele de politică ale UE care vizează îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-
uri, stimularea dezvoltării regionale și sprijinirea obiectivelor uniunii piețelor de capital. 

Propunerea nu are implicații bugetare, deoarece votul în cadrul adunării generale privind 
majorarea capitalului FEI nu obligă Uniunea să subscrie acțiuni. Implicațiile bugetare vor 
rezulta doar din Regulamentul InvestEU care oferă temeiul juridic pentru participarea Uniunii 
la majorarea de capital.  
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2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 
294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind 
poziția Consiliului referitoare la adoptarea Regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția 
contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, 
(UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365. 

Contrapărțile centrale de compensare (CPC) sunt o infrastructură a piețelor financiare 
care acționează în calitate de contraparte pentru ambele părți ale unei tranzacții cu un 
instrument financiar.  

Intrarea în dificultate majoră a unei CPC este foarte puțin probabilă, dar, dacă s-ar produce, 
ar avea un impact considerabil asupra stabilității financiare. Pentru a aborda riscurile 
potențiale aferente intrării în dificultate a unei CPC, Comisia a adoptat, la 28 noiembrie 2016, 
o propunere legislativă privind redresarea și rezoluția CPC-urilor. Aceasta se bazează pe 
Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR) și pe cadrul conceptual al 
Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD). Propunerea legislativă 
va transpune în dreptul UE standardele internaționale stabilite în atributele-cheie și 
orientările Consiliului pentru Stabilitate Financiară, conform angajamentelor asumate de UE 
în cadrul G20. 

Scopul propunerii este de a se asigura faptul că atât CPC-urile, cât și autoritățile naționale 
din UE sunt pregătite și dispun de instrumentele necesare pentru a acționa în mod decisiv 
într-un scenariu de criză. Regulamentul propus se bazează pe trei piloni: pregătire (planuri de 
redresare și de rezoluție și competențe de îmbunătățire a posibilității de rezoluție), 
competențe de intervenție timpurie și un set armonizat de instrumente de rezoluție pentru 
autoritățile naționale de rezoluție. Noile norme vor asigura menținerea funcțiilor critice ale 
CPC-urilor, păstrând în același timp stabilitatea financiară și contribuind la evitarea situației 
în care costurile aferente rezoluției CPC-urilor în curs de a intra în dificultate ar trebui 
suportate de contribuabili. 

3. Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic 
și Social European – Evaluarea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.386/2012 din 19 aprilie 2012 

În 2012, Regulamentul nr. 386/2012 a încredințat EUIPO Observatorul, redenumit în 
prezent Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, 
împreună cu un set de sarcini care vizează facilitarea activităților autorităților naționale, 
sectorului privat și instituțiilor UE privind combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI). 

În prezentul raport, Comisia evaluează punerea în aplicare și funcționarea regulamentului, 
evaluând dacă obiectivele inițiale ale acestuia sunt încă valabile și dacă acestea au fost 
îndeplinite într-un mod eficient și coerent. Raportul nu acoperă activitățile EUIPO în afara 
regulamentului, și anume înregistrarea mărcilor, desenelor și modelelor industriale și 
funcționarea generală a EUIPO. Comisia a inițiat evaluarea în 2016, iar un contractant extern 
a realizat un studiu publicat în 2018. 

Evaluarea a analizat regulamentul și punerea în aplicare a acestuia de către EUIPO, 
aplicând cele cinci criterii standard de evaluare: (i) eficacitatea, (ii) eficiența, (iii) coerența cu 
alte politici, (iv) relevanța și (v) valoarea adăugată a UE. 
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Evaluarea, susținută de studiu și de o consultare publică, concluzionează că regulamentul 
funcționează bine și că EUIPO și-a îndeplinit sarcinile în mod satisfăcător. Evaluarea este 
pozitivă cu privire la toate cele cinci criterii de evaluare, chiar dacă pot fi încă realizate 
anumite îmbunătățiri. 

 

III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Plasarea drepturilor femeilor și fetelor în centrul redresării globale, pentru o 
lume caracterizată de egalitatea de gen 

 
 Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate au prezentat planuri ambițioase de promovare a egalității de gen și a emancipării 
femeilor, prin toate acțiunile externe ale Uniunii Europene. Deși s-au realizat câteva progrese 
semnificative, dar inegale, în ceea ce privește promovarea drepturilor femeilor și fetelor, nicio 
țară din lume nu a avansat suficient de mult, pentru realizarea obiectivului egalității de gen și 
al emancipării tuturor femeilor și fetelor, până în 2030. În plus, consecințele sanitare și 
socioeconomice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 afectează, în mod 
disproporționat, femeile și fetele. De exemplu, dat fiind că, procentual, mai multe femei 
lucrează fără forme legale și în sectoare vulnerabile, rata de pierdere a locului de muncă în 
rândul femeilor este de 1,8 ori mai mare decât în rândul bărbaților. Rata sărăciei în rândul 
femeilor ar putea crește cu 9,1%. 

Noul Plan de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile 
externe 2021-2025 (PAEG III) vizează accelerarea progreselor în vederea emancipării 
femeilor și a fetelor și protejarea rezultatelor obținute în ceea ce privește egalitatea de gen, în 
cei 25 de ani de la adoptarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing. 

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Garantarea faptului că 
toată lumea beneficiază de aceleași drepturi sporește capacitățile societăților noastre și le face 
mai bogate și mai sigure. Este un adevăr ce trece dincolo de principii sau obligații morale. 
Participarea femeilor și a fetelor și asumarea de către acestea a unor roluri de lider sunt 
esențiale pentru democrație, justiție, pace, securitate, prosperitate și o planetă mai verde. Prin 
acest nou plan de acțiune pentru egalitatea de gen, susținem realizarea de noi progrese, într-un 
ritm mai accelerat, în vederea garantării egalității de gen.” 

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Un 
angajament mai puternic în ceea ce privește egalitatea de gen este esențial, pentru o redresare 
globală durabilă, în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru construirea unor 
societăți mai echitabile, mai favorabile incluziunii și mai prospere. Femeile și fetele sunt primele 
afectate de pandemie și trebuie să fie la cârma redresării. Suntem o Comisie sensibilă și receptivă 
la dimensiunea de gen și ne dorim să colaborăm mai strâns cu statele noastre membre și cu toți 
partenerii, pentru construirea unei lumi care să asigure cu adevărat egalitatea de gen.” 

Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III, în perioada 2021-2025, îi conferă UE un 
cadru de politică bazat pe cinci piloni de acțiune, care să accelereze progresele, în vederea 
îndeplinirii angajamentelor internaționale și a construirii unei lumi în care toți să avem 
posibilitatea de a prospera. Acest plan face ca promovarea egalității de gen să devină o 
prioritate a tuturor politicilor și acțiunilor externe, prezintă o foaie de parcurs pentru 
colaborarea cu părțile interesate de la nivel național, regional și multilateral, intensifică 
acțiunile în domenii tematice strategice, solicită instituțiilor să conducă prin puterea 
exemplului și asigură transparența rezultatelor. Cei cinci piloni de acțiune sunt următorii: 
 
Până în 2025, 85% din toate acțiunile noi din cadrul relațiilor externe vor contribui la 
egalitatea de gen și la emanciparea femeilor. PAEG III introduce norme stricte, pentru 
aplicarea și monitorizarea integrării perspectivei de gen, în toate sectoarele. Întreaga 
asistență externă în toate sectoarele, inclusiv infrastructura, sectorul digital, energia, 
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agricultura și fondurile mixte etc., ar trebui să integreze o perspectivă de gen și să sprijine 
egalitatea de gen. 
 

✓ viziune strategică comună și o cooperare strânsă cu statele membre și cu partenerii de 
la nivel multilateral, regional și național: PAEG III invită la elaborarea unei abordări 
comune pentru toți actorii UE la nivel de țară și la concentrarea pe anumite aspecte 
strategice. O analiză de gen aprofundată și o consultare strânsă cu statele membre, cu 
organizațiile societății civile, cu activiștii pentru drepturile femeilor și cu tinerii vor 
oferi o bază solidă, pentru acțiuni pe teren. 

✓ PAEG III vizează accelerarea progreselor, axându-se pe principalele domenii tematice 
de colaborare, inclusiv pe combaterea violenței bazate pe gen și promovarea 
emancipării economice, sociale și politice a femeilor și a fetelor. Planul de acțiune pune 
un nou accent pe accesul universal la asistență medicală, pe sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, pe egalitatea de gen în educație, precum și pe 
promovarea participării și a asumării unor roluri de lider, în condiții de egalitate. 
Totodată, acesta integrează, pe deplin, cadrul de politici al UE privind femeile, pacea și 
securitatea și include perspectiva de gen în noi domenii de politică, precum tranziția 
către o economie verde și transformarea digitală. 

✓ Conducând prin puterea exemplului: Planul de acțiune îndeamnă Uniunea Europeană 
să conducă prin puterea exemplului, inclusiv prin lideri receptivi la dimensiunea de 
gen, care să reprezinte în mod echilibrat ambele genuri, la cele mai înalte niveluri 
politice și de conducere. 

✓ Măsurarea rezultatelor. PAEG III adoptă o nouă abordare, în ceea ce privește 
monitorizarea, evaluarea și învățarea, punând mai mult accentul pe măsurarea 
rezultatelor. UE va institui un sistem de monitorizare cantitativ, calitativ și incluziv 
care să asigure un nivel mai ridicat de răspundere publică, precum și transparența și 
accesul la informații privind asistența pe care o acordă pentru egalitatea de gen, în 
întreaga lume. Comisia, în cooperare cu SEAE, va monitoriza în fiecare an progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a PAEG III. 

Un obiectiv-cheie al noului plan de acțiune este să contribuie la capacitarea femeilor, a 
fetelor și a tinerilor, astfel încât aceștia să își exercite pe deplin drepturile și să participe mai 
mult la viața politică, economică, socială și culturală. PAEG III sprijină cu fermitate 
participarea fetelor și a femeilor și asumarea de către acestea a unor roluri de lider, 
promovându-le, de exemplu, prin programe de guvernanță și reforme ale administrației 
publice. 

PAEG III va promova o abordare transformatoare și intersecțională și va integra 
perspectiva de gen, în toate politicile și acțiunile. Planul de acțiune vizează abordarea cauzelor 
structurale ale inegalității de gen și ale discriminării bazate pe gen, inclusiv prin implicarea 
activă a bărbaților și a băieților în combaterea rolurilor și a stereotipurilor de gen. În sfârșit, 
pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, planul de acțiune urmărește să abordeze toate 
dimensiunile intersecționale ale discriminării, acordând o atenție deosebită, de exemplu, 
femeilor cu handicap, femeilor migrante și discriminării pe criterii de vârstă sau orientare 
sexuală. 
 

2. Măsuri de stimulare a schimbului de date și de sprijinire a spațiilor europene ale 
datelor 

 
Comisia propune noi norme privind guvernanța datelor, pentru mai buna exploatare a 

potențialului datelor aflate în continuă creștere, în contextul unui cadru european de 
încredere. Regulamentul va facilita schimbul de date în întreaga UE și între sectoare, pentru 
crearea bunăstării pentru societate, sporirea controlului și încrederii, atât pentru cetățeni, cât 
și pentru întreprinderi, în ceea ce privește datele lor, precum și pentru punerea la dispoziție 
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a unui model european alternativ, pentru practica în materie de tratare a datelor utilizată de 
principalele platforme tehnologice. 

Volumul de date generate de organismele publice, de întreprinderi și de cetățeni este 
în continuă expansiune. Se așteaptă ca acesta să crească de cinci ori, între 2018 și 2025. Aceste 
noi norme vor permite valorificarea datelor și vor deschide calea pentru spații europene 
sectoriale ale datelor, în beneficiul societății, al cetățenilor și al întreprinderilor. În strategia 
privind datele adoptată de Comisie, în luna februarie a acestui an, au fost propuse nouă astfel 
de spații ale datelor în domenii diferite, de la industrie la energie și de la sănătate la Pactul 
verde european. Acestea vor contribui, de exemplu, la tranziția verde, prin îmbunătățirea 
gestionării consumului de energie, vor transforma medicina personalizată în realitate și vor 
facilita accesul la serviciile publice. 

Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv și comisar responsabil cu o Europă 
pregătită pentru era digitală, a declarat: „Nu sunteți obligați să puneți la dispoziție toate datele, 
dar dacă faceți acest lucru, iar datele respective sunt sensibile, ar trebui să puteți proceda într-
un mod care să asigure faptul că datele sunt protejate și inspiră încredere. Dorim să le oferim 
întreprinderilor și cetățenilor instrumentele care să le permită să mențină controlul asupra 
datelor și să consolideze încrederea în faptul că datele sunt tratate conform valorilor europene 
și drepturilor fundamentale.” 

Regulamentul, ce dă curs planurilor anunțate în strategia privind datele, va pune bazele 
unui nou mod european de guvernanță a datelor, care să fie în concordanță cu valorile și 
principiile UE, precum protecția datelor cu caracter personal (RGPD), protecția 
consumatorilor și normele în materie de concurență. Acesta oferă un model alternativ pentru 
practicile de tratare a datelor utilizate de platformele tehnologice mari, ce pot dobândi multă 
putere pe piață, datorită modelelor lor de afaceri, ce presupun controlul unor volume mari de 
date. Noua abordare propune un model bazat pe neutralitatea și transparența intermediarilor 
de date, ce organizează schimburile de date sau punerea în comun a datelor, în vederea 
consolidării încrederii. Pentru asigurarea acestei neutralități, intermediarii care facilitează 
schimbul de date nu pot utiliza datele pe cont propriu (de exemplu, prin vânzarea datelor 
către o altă întreprindere sau utilizarea acestora, pentru dezvoltarea produselor proprii, 
bazate pe datele respective) și vor trebui să respecte cerințe stricte. 
 
Regulamentul include: 

- serie de măsuri de consolidare a încrederii în schimburile de date, întrucât lipsa 
încrederii constituie în prezent un obstacol major și generează costuri ridicate; 

- crearea unor noi norme la nivelul UE în materie de neutralitate, care să le permită 
noilor intermediari de date să funcționeze ca organizatori demni de încredere ai 
schimburilor de date; 

- măsuri de facilitare a reutilizării anumitor date deținute de sectorul public; de 
exemplu, reutilizarea datelor privind sănătatea ar putea sprijini cercetarea în vederea 
găsirii unor tratamente pentru bolile rare sau bolile cronice; 

- mijloacele necesare, ce le oferi europenilor controlul asupra utilizării datelor pe care 
le generează, prin introducerea unor modalități mai ușoare și mai sigure prin care 
întreprinderile și persoanele fizice să își poată pune la dispoziție datele în mod 
voluntar, pentru binele public, în condiții clare. 

3. Strategia farmaceutică pentru Europa 

 
Comisia a adoptat o Strategie farmaceutică pentru Europa, ce vizează asigurarea 

disponibilității pentru pacienți a unor medicamente inovatoare și accesibile financiar, precum 
și sprijinirea competitivității, a capacității de inovare și a sustenabilității industriei 
farmaceutice din UE. Strategia va permite Europei să își satisfacă nevoile farmaceutice, 
inclusiv în perioade de criză, prin intermediul unor lanțuri de aprovizionare solide. O 
componentă esențială a construirii unei Uniuni Europene a sănătății mai puternice, astfel cum 
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a menționat-o președintele von der Leyen, în discursul ei privind starea Uniunii, strategia va 
contribui la instituirea unui sistem farmaceutic al UE, care să fie adaptat exigențelor viitorului 
și rezistent la crize. 
 
Strategia farmaceutică pentru Europa are patru obiective principale: 

- asigurarea disponibilității pentru pacienți a unor medicamente accesibile financiar și 
abordarea nevoilor medicale nesatisfăcute (de exemplu, în domeniul rezistenței la 
antimicrobiene, al cancerului, al bolilor rare); 

- sprijinirea competitivității, a inovării și a sustenabilității industriei farmaceutice din 
UE și crearea unor medicamente de înaltă calitate, sigure, eficace și mai ecologice; 

- îmbunătățirea mecanismelor de pregătire și răspuns la crize și abordarea securității 
aprovizionării; 

- asigurarea unei voci puternice a UE pe plan mondial, prin promovarea unui nivel înalt 
al standardelor în materie de calitate, eficacitate și siguranță. 

Deși strategia reprezintă mult mai mult decât un simplu instrument de răspuns la crize, ea 
este inspirată din răspunsul inițial la pandemia de COVID-19 și face ca sectorul farmaceutic 
din Europa să fie mai bine pregătit și mai rezistent. Strategia prezintă acțiuni concrete, pentru 
asigurarea existenței, disponibilității și accesibilității financiare a medicamentelor. Ea susține 
lanțuri de aprovizionare diversificate și sigure, asigurând o autonomie strategică deschisă a 
UE pe plan mondial și, promovează produse farmaceutice sustenabile din punct de vedere 
ecologic. 

Strategia va asigura, de asemenea, faptul că politica farmaceutică a UE continuă să 
servească sănătății publice, într-un mediu în continuă schimbare, caracterizat de transformări 
științifice și comerciale. Ea va susține inovațiile centrate pe pacienți și va permite adaptarea 
la schimbările digitale și tehnologice. 
 

4. Comisia aprobă contractul cu Moderna, pentru asigurarea accesului la un 
potențial vaccin 

 
Comisia Europeană a aprobat un al șaselea contract în cadrul Strategiei UE privind 

vaccinurile, de data aceasta cu societatea farmaceutică Moderna. Contractul prevede 
achiziționarea inițială a 80 de milioane de doze, în numele tuturor statelor membre ale UE, 
plus o opțiune de a solicita până la 80 de milioane de doze suplimentare, ce urmează să fie 
furnizate odată ce vaccinul s-a dovedit a fi sigur și eficace împotriva COVID-19. 

Contractul cu Moderna va extinde portofoliul deja larg de vaccinuri care urmează să fie 
produse în Europa, incluzând contractele semnate cu AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 
Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer și contractul aprobat cu CureVac. Acest portofoliu 
diversificat de vaccinuri va asigura faptul că Europa este bine pregătită pentru vaccinare, de 
îndată ce vaccinurile se vor dovedi a fi sigure și eficace. Statele membre pot decide și să doneze 
vaccinul unor țări cu venituri medii și inferioare sau să îl redirecționeze către alte țări 
europene. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Mă bucur foarte 
mult să anunț acordul încheiat astăzi cu societatea Moderna de a achiziționa până la 160 de 
milioane de doze din viitorul lor vaccin. Acesta este cel de-al șaselea contract încheiat de noi cu 
un producător de vaccinuri și în prezent lucrăm la un nou contract. Am instituit unul dintre cele 
mai cuprinzătoare portofolii de vaccinuri împotriva COVID-19 din lume, oferindu-le europenilor 
accesul la cele mai promițătoare vaccinuri actualmente în curs de dezvoltare. Un vaccin sigur și 
eficace ne poate ajuta să punem capăt pandemiei și să revenim treptat la o viață normală.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: 
„Acordul de astăzi cu Moderna reprezintă încă o etapă importantă a Strategiei UE privind 
vaccinurile. Mă bucur că, până în prezent, am încheiat șase acorduri de achiziționare a 
vaccinurilor. Aceasta este o demonstrație clară a Uniunii Europene a Sănătății în acțiune: o 
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Uniune Europeană care obține rezultate tangibile pentru cetățenii săi și un model pentru 
cooperarea noastră, în domeniul sănătății în viitor. Un vaccin sigur și eficace este mai important 
ca niciodată, pentru a contribui la restabilirea normalității și la depășirea acestei pandemii. 
Nimeni nu va fi în siguranță, până când nu vom fi cu toții în siguranță.” 

Moderna este o societate cu sediul în SUA, ce desfășoară o activitate de pionierat, în 
vederea dezvoltării unei clase noi de vaccinuri, bazate pe ARN mesager (ARNm), transportat 
în celule de nanoparticule lipidice. Platforma vaccinului a fost dezvoltată în cursul ultimilor 
zece ani. Principiul de bază constă în utilizarea acestei molecule ca suport de date cu ajutorul 
căruia organismul însuși poate produce proteine și poate activa o imunitate durabilă la 
COVID-19. Comisia a luat decizia sprijinirii acestui vaccin, pe baza unei evaluări științifice 
temeinice, a tehnologiei utilizate și a capacității sale de producție din Europa, pentru 
aprovizionarea întregii UE. 
 

5. Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală 

 
Comisia a publicat, la 25 noiembrie, un nou plan de acțiune privind proprietatea 

intelectuală, în vederea sprijinirii întreprinderilor, în special a celor mici și mijlocii (IMM-
urilor), să profite la maximum de invențiile și de creațiile lor și, în vederea asigurării faptului 
că acestea pot aduce beneficii economiei și societății noastre. 

Proprietatea intelectuală este un factor determinant, esențial pentru creșterea 
economică, deoarece ajută întreprinderile să își valorifice activele necorporale. Planul de 
acțiune urmărește să permită industriei creative și inovatoare din Europa să rămână un lider 
mondial și, de asemenea, urmărește să accelereze dubla tranziție verde și digitală a Europei. 
În special, planul de acțiune stabilește pașii esențiali, pentru îmbunătățirea protecției 
proprietății intelectuale, sporirea gradului de utilizare a proprietății intelectuale de către 
IMM-uri, facilitarea partajării proprietății intelectuale, în vederea sporirii gradului de 
adoptare a tehnologiilor în cadrul industriei, combaterea contrafacerii și îmbunătățirea 
asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pentru promovarea 
condițiilor de concurență echitabile, la nivel mondial. De asemenea, criza provocată de 
coronavirus a evidențiat anumite tipuri de dependență de inovare și de tehnologii; prin 
urmare, planul de acțiune abordează aceste provocări, asigurând în același timp faptul că 
proprietatea intelectuală critică poate fi pusă la dispoziție, în momente de criză. 

Activele necorporale, precum mărcile, desenele și modelele industriale, brevetele și 
datele, sunt din ce în ce mai importante în economia bazată pe cunoaștere din ziua de astăzi. 
Sectoarele industriale ce utilizează intensiv proprietatea intelectuală reprezintă 45% din 
totalul PIB-ului și 93% din totalul exporturilor UE, iar valoarea adăugată a proprietății 
intelectuale este în creștere în majoritatea ecosistemelor industriale europene. La nivel 
mondial, cererile de protejare a proprietății intelectuale sunt în creștere, deoarece activele 
necorporale joacă un rol din ce în ce mai important, în cursa mondială pentru poziția de lider 
tehnologic. Planul de acțiune se bazează pe punctele forte ale cadrului european privind 
proprietatea intelectuală, cu scopul asigurării faptului că sprijină redresarea și reziliența 
noastră economică, în domenii esențiale ale economiei. 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Europa găzduiește unele 
dintre inovațiile de prim rang din lume, însă întreprinderile nu sunt încă pe deplin capabile să își 
protejeze invențiile și să își valorifice proprietatea intelectuală. Astăzi, propunem revizuirea 
sistemului nostru de proprietate intelectuală, pentru consolidarea capacității Europei în 
dezvoltarea tehnologiilor de nouă generație și reflectarea progreselor în domeniul datelor și al 
inteligenței artificiale; pentru a le permite întreprinderilor să își pună rapid în comun 
cunoștințele, în momente de criză și pentru sprijinirea Europei, pe calea sa către redresarea 
economică și către tranziția verde.” 
 
Planul de acțiune publicat astăzi anunță măsuri în cinci domenii esențiale: 
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✓ Îmbunătățirea protecției proprietății intelectuale 

Planul de acțiune propune modernizarea unei serii de instrumente existente privind 
proprietatea intelectuală și adaptarea lor la era digitală, inclusiv îmbunătățirea certificatelor 
suplimentare de protecție (CSP), pentru produsele medicinale și de protecție a plantelor 
brevetate și modernizarea protecției desenelor și modelelor industriale în UE. El urmărește 
să consolideze protecția indicațiilor geografice agricole, analizând și fezabilitatea unui sistem 
de protecție a indicațiilor geografice, pentru produsele neagricole la nivelul UE. De asemenea, 
Comisia lansează un dialog la nivel de industrie, în vederea stabilirii impactului noilor 
tehnologii (cum ar fi inteligența artificială și blockchain-ul) asupra sistemului de proprietate 
intelectuală. Pentru asigurarea faptului că întreprinderile au acces la instrumente de protecție 
rapide, eficace și accesibile ca preț și pentru reducerea fragmentării și a complexității ce 
persistă în sistemul actual, planul de acțiune invită statele membre să introducă rapid sistemul 
de brevete unitare, în vederea creării unui ghișeu unic pentru protecția brevetelor și pentru 
asigurarea respectării acestora în UE. 
 

✓ Stimularea adoptării proprietății intelectuale de către întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) 

Deseori, inovatorii și creatorii europeni, în special IMM-urile, nu sunt conștienți de beneficiile 
integrării proprietății intelectuale în strategia lor de afaceri. De exemplu, numai 9% din IMM-
uri depun cereri de protejare a proprietății intelectuale. În scopul sprijinirii întreprinderilor 
mai mici în valorificarea activelor necorporale, Comisia propune măsuri de îmbunătățire a 
informării și consilierii. Aceasta va ajuta IMM-urile afectate de criza provocată de coronavirus 
să își gestioneze mai bine și să își valorifice portofoliile de proprietate intelectuală, printr-o 
nouă schemă de asistență financiară, cu un buget de 20 mil EUR, furnizate din fondurile EUIPO, 
pentru primul an. De asemenea, Comisia va pune la dispoziția tuturor participanților la 
programele de cercetare și inovare finanțate de UE consiliere și asistență privind proprietatea 
intelectuală și va colabora cu toate părțile interesate, pentru îmbunătățirea valorificării 
drepturilor de proprietate intelectuală, în întreaga comunitate a cercetării și inovării. În plus, 
Comisia ia măsuri, în vederea facilitării utilizării proprietății intelectuale ca mijloc de 
stimulare a accesului la finanțare.   
 

✓ Facilitarea partajării proprietății intelectuale 

Planul de acțiune urmărește să protejeze activele necorporale, dar și să îmbunătățească 
accesul la activele necorporale esențiale de care depind economia și societatea noastră. 
Recunoscând rolul important pe care îl poate juca sistemul de proprietate intelectuală, în 
abordarea situațiilor de urgență din domeniul sănătății, precum actuala pandemie de 
coronavirus, Comisia propune măsuri de facilitare a partajării proprietății intelectuale critice, 
în momente de criză, asigurând în același timp randamentul investițiilor. De asemenea, 
Comisia va lucra la o infrastructură îmbunătățită, pentru drepturile de autor și va lua măsuri 
pentru o mai bună mobilizare a datelor protejate de proprietatea intelectuală. În plus, ea va 
propune modalități de ameliorare a transparenței și a previzibilității, în ceea ce privește 
acordarea licențelor pentru brevetele esențiale pentru standarde (BES-uri), deoarece acestea 
sunt elemente importante pentru transformarea digitală a industriei europene, precum 
introducerea autovehiculelor conectate și a altor produse conectate la internetul obiectelor. 
 

✓ Combaterea contrafacerii și îmbunătățirea aplicării drepturilor de proprietate 
intelectuală 

Importul de mărfuri contrafăcute și piratate se ridică la 6,8% din PIB-ul UE. Comisia va 
îmbunătăți aplicarea eficace și echilibrată a drepturilor de proprietate intelectuală. De 



12 

 

exemplu, în completarea viitorului pachet legislativ privind serviciile digitale, Comisia va crea 
un set de instrumente ale UE, pentru combaterea contrafacerilor, în vederea promovării și a 
facilitării unei cooperări eficace, între titularii drepturilor de proprietate intelectuală, 
intermediari (cum ar fi piețele online) și autoritățile de aplicare a legii, precum și în vederea 
integrării celor mai bune practici și a utilizării de instrumente adecvate și de noi tehnologii.   
 

✓ Promovarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial 

Deși sectoarele industriale ce utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală 
reprezintă 93% din exporturile de mărfuri ale UE, întreprinderile noastre se confruntă, în 
continuare, cu provocări majore, atunci când își desfășoară activitatea în țări terțe. în vederea 
abordării acestor provocări, Comisia își propune să consolideze poziția UE, ca entitate care 
stabilește standarde la nivel mondial, în domeniul proprietății intelectuale. De asemenea, ea 
va intensifica răspunsul UE la practicile neloiale ale actorilor din țări terțe, precum spionajul 
industrial sau încercările de a deturna drepturile de proprietate intelectuală, în contextul 
cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării. 
 

6. Un proiect din România, printre câștigătorii ediției din 2020 a concursului 
european pentru inovare socială 

 
 Comisia a anunțat, la 26 noiembrie, câștigătorii ediției din 2020 a concursului 

european pentru inovare socială, un concurs cu premii de stimulare, organizat în toate țările 
din UE și în țările asociate la programul Orizont 2020, ce are scopul găsirii de soluții 
inovatoare, la problemele cu care se confruntă societatea. 

Cele trei proiecte care au fost selectate, pentru că au răspuns, în mod optim, provocării 
de anul acesta, „Reimaginează moda”, vor primi un premiu de 50 000 EUR fiecare. Astfel, 
câştigătorii sunt: 

- un mecanism din România de sprijin juridic pentru artizani și creatori de modă, 
WhyWeCraft: Sustenabilitatea culturală în modă; 

- un start-up belgian, ce contribuie la simplificarea procesului de reutilizare și reciclare 
a materialelor textile, resortecs®; 

- o platformă digitală din Croaţia, ce le permite utilizatorilor să poarte diverse 
costumaţii, în realitatea augmentată, Snake. 

În plus, în fiecare an, juriul acordă un premiu de impact unuia dintre participanții care 
au ajuns în semifinala concursului din anul precedent, pe baza rezultatelor obținute de proiect 
în ultimele douăsprezece luni. Câștigătorul din 2020 este Empower, o companie ce a adoptat 
o nouă tehnologie care sprijină economia circulară, permițând depozitarea și colectarea 
deșeurilor de plastic, în schimbul unei recompense financiare. 
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