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1. Data adoptării de către Comisie: 24.7.2020. Responsabil: Secretariatul General 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare 

la Strategia UE privind uniunea securității 

3. Date de identificare: COM(2020)605 

4. Tipul documentului: nelegislativ, însă strategia propune atât măsuri legislative, cât și 

nelegislative.  

5. Temei juridic: potrivit art. 4 alin.(2) TFUE, spațiul de libertate, securitate și justiție 

aparține sferei competențelor partajate între Uniune și statele membre. Comisia își justifică 

acțiunea invocând amenințările comune asupra securității, adică cele care au o dimensiune 

transfrontalieră (crima organizată, infracțiunile cibernetice și atacurile teroriste). Acțiunea la 

nivelul UE vizează integrarea instrumentelor și a cadrelor operaționale, în vederea surmontării 

fragmentării administrative de la nivel național și încurajării cooperării.   

6. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond în vederea adoptării 

unui raport este Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), iar pentru aviz a 

fost sesizată Comisia pentru afaceri externe.  

7. Subsidiaritate: nu 
8. Evoluții: la 10 septembrie a.c. strategia a fost dezbătută în Comisia LIBE a Parlamentului 

European, în prezența membrului Comisiei Europene responsabil cu afacerile interne. La 24 

septembrie a.c., în cadrul LIBE vor avea loc dezbateri ca urmare a prezentării de către Comisia 

Europeană a noului pact privind azilul și migrația, așteptându-se ca acesta să pună capăt 

blocajului din Consiliu cu privire la reforma sistemului comun de azil, aflată în așteptare din 

2016.  

 

Context  

Actualul cadru care abordează problemele legate de securitate este stabilit în Agenda europeană 

privind securitatea 2015-2020, al cărei termen se apropie de final. Cu toate acestea, amenințările 

legate de securitate descrise în acest document nu au fost încă soluționate, iar în unele situații 

acestea chiar s-au agravat. În plus, Uniunea Europeană se confruntă și cu aspecte noi legate de 

securitate, ceea ce justifică o mai strânsă cooperare la toate nivelurile în acest domeniu. Nevoia 

pentru o nouă strategie privind securitatea a fost susținută de Parlamentul European, de Consiliu 

și de statele membre. Scopul acesteia ar fi stabilirea acelor domenii în care Uniunea ar putea 

aduce valoare adăugată pentru a sprijini statele membre în asigurarea securității, începând cu 

combaterea terorismului și a crimei organizate și sfârșind cu prevenirea și identificarea 

amenințărilor hibride ori cu securitatea cibernetică și creșterea rezilienței infrastructurilor critice. 

În acest context, programul de lucru al Comisiei pentru 2020 prevede o strategie a UE privind 

uniunea securității care să asigure cadrul necesar inițiativelor Comisiei în această materie, 

inclusiv a acelora deja anunțate pentru 2020, cum ar fi: propunerea de consolidare a mandatului 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=631
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2020/09-10/1212430EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202009/LIBE?meeting=LIBE-2020-0924_1&session=09-24-09-00
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12544-New-Pact-on-Migration-and-Asylum
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-185-RO-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-185-RO-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-185-RO-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/romania/news/20200129_program_de_lucru_CE_ro
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Europol, măsurile suplimentare de protecție a infrastructurii critice și revizuirea directivei 

privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.  

 

Conținutul comunicării 

 

Strategia are în vedere perioada 2020-2025 și asigură o abordare integrată a securității UE, 

acoperind tot spectrul securității și promovând o cooperare consolidată și schimbul de informații 

la nivelul Uniunii. Totodată, aceasta promovează o abordare profund orientată către consolidarea 

securității în acele domenii în care este cea mai mare nevoie de ea în anii următori: 

infrastructurile critice din economie și societate, spațiul cibernetic, democrația, modul de viață 

european.  

 

Strategia privind uniunea securității 2020-2025 reliefează mai întâi motivele care au dus la 

instaurarea unui climat de insecuritate în cadrul Uniunii: 

- creșterea atacurilor rău intenționate asupra serviciilor (energie, transport, finanțe, 

sănătate), care au devenit evidente în mod special în timpul pandemiei de COVID-19; 

- sporirea sensibilității gospodăriilor, băncilor, serviciilor financiare și întreprinderilor la 

insecuritatea cibernetică, precum și noile riscuri legate de dezvoltarea internetului obiectelor și a 

inteligenței artificiale; 

- dezvoltarea unei economii subterane bazate pe infracțiuni cibernetice, din cauza 

dependenței tot mai crescute a societății de mediul online; 

- accentuarea amenințărilor de la nivel global legate de furtul de proprietate intelectuală și 

spionaj industrial; 

- riscurile mari legate de terorism, cu o tendință actuală către atacurile cu tehnologie de 

bază (minimă) ale indivizilor radicalizați; 

- evoluția crimei organizate în noile circumstanțe, de ex. creșterea traficului de persoane și 

a comerțului cu produse farmaceutice ilicite.  

Având în vedere acest cadru, strategia privind securitatea accentuează necesitatea unui răspuns 

coordonat pentru întreaga societate și stabilește următoarele obiective comune: crearea 

capacităților de identificare, prevenire și răspuns rapid la crize; concentrarea asupra rezultatelor, 

incluzând evaluările riscurilor, informațiile strategice fiabile și punerea efectivă în aplicare; 

conectarea tuturor actorilor din mediile public și privat, în vederea unui efort comun.  

Astfel, acțiunile cheie care vor fi întreprinse vizează: 

- realizarea unui mediu de securitate rezistent la schimbările viitoare (prin consolidarea 

securității cibernetice și protecția infrastructurilor critice și a spațiilor publice); 

- abordarea amenințărilor care sunt în evoluție constantă (de ex. infracțiunile cibernetice, 

conținutul ilegal online și amenințările hibride); 

- protecția europenilor împotriva crimei organizate și a terorismului; 

- construirea unui ecosistem de securitate european (prin cooperare și schimb de informații, 

prin cercetare în domeniul securității și inovare, dar și prin deținerea unor competențe de bază în 

materie de autoprotecție împotriva criminalității cibernetice). 

 

Având în vedere aceste priorități, noua strategie trimite atât la inițiativele legislative și 

nelegislative anunțate deja pentru 2020, dar vizează și măsuri suplimentare.  

Propunerile legislative includ consolidarea mandatului Europol, îmbunătățirea protecției 

infrastructurilor critice și revizuirea directivei privind securitatea rețelelor și sistemelor 

informatice.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016L1148
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În plus, Comisia urmează să prezinte prioritățile strategice în materie de securitate cibernetică 

menite să asigure faptul că UE poate să anticipeze amenințările aflate în continuă evoluție și să 

răspundă acestor amenințări. De asemenea, este vizată instituirea unei unități cibernetice 

comune care să aibă rolul unei platforme de cooperare structurată și coordonată.  

 

Mai mult, Comisia intenționează să revizuiască legislația privind înghețarea și confiscarea 

activelor și privind birourile de recuperare a activelor, să evalueze directiva privind protecția 

mediului prin intermediul dreptului penal și legislația privind infracțiunile cibernetice, dar și să 

exploreze măsurile împotriva furturilor de identitate.  

 

Între inițiativele nelegislative se numără o nouă agendă a UE privind drogurile, un plan de 

acțiune privind traficarea armelor de foc și o strategie a UE care vizează combaterea abuzurilor 

sexuale asupra copiilor. Aceste ultime documente au fost prezentate împreună cu strategia 

privind uniunea securității, în timp ce o nouă agendă privind crima organizată și un plan de 

acțiune pentru combaterea traficului de migranți vor fi anunțate într-o etapă ulterioară.   

 

Pe de altă parte, strategia are în vedere noile tehnologii (cum ar fi inteligența artificială și rețelele 

5G) și potențialul acestora de a fi utilizate în mod abuziv la săvârșirea de infracțiuni, dar și 

oportunitățile pe care acestea le oferă în modernizarea tehnicilor de anchetă polițienești și în 

consolidarea cooperării.  

 

Securitatea - o prioritate a Președinției germane a Consiliului UE 

Președinția germană și-a stabilit ca obiectiv, între altele, realizarea unei Europe a securității și a 

valorilor comune, care s-ar baza pe consolidarea principiilor și drepturilor fundamentale, 

consolidarea securității cetățenilor și actualizarea politicii europene privind migrația și azilul. În 

acest context, președinția germană s-a angajat să promoveze o abordare comună și constructivă 

privind statul de drept, să sprijine punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului 

penal, continuarea programului Europa creativă, îmbunătățirea cooperării între autoritățile 

polițienești, consolidarea cooperării judiciare pentru combaterea infracțiunilor transfrontaliere, 

extinderea instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă, dar și adoptarea rapidă a 

regulamentului privind combaterea diseminării de conținut terorist online.    

În cadrul reformei sistemului european comun de azil, președinția germană va susține acele 

modificări care vizează răspunderile și solidaritatea, care respectă standardele umanitare, care 

evită suprasolicitarea statelor membre, prin asigurarea unei bune distribuiri a acelora care caută 

protecție, potrivit unui regim de partajare a responsabilității și care abordează eficient migrația 

secundară. Pe de altă parte, se va urmări instituirea unor standarde pentru cooperarea în domeniul 

repatrierii și punerea rapidă în aplicare a noului mandat Frontex.  

 

Concluziile Consiliului privind viitorul digital al Europei, din 9 iunie 2020 a dedicat una din 

secțiuni securității cibernetice, evidențiind importanța protejării integrității, securității și 

rezilienței infrastructurilor critice, rețelelor, serviciilor și echipamentelor terminale de 

comunicații electronice. În acest context, Consiliul și-a exprimat sprijinul pentru intensificarea 

cooperării strategice, operaționale și tehnice dintre nivelul european și statele membre, pentru 

consolidarea pieței unice a produselor, serviciilor și proceselor de securitate cibernetică, precum 

și pentru consolidarea capacității tehnologice și industriale a Uniunii de a se proteja împotriva 

amenințărilor cibernetice.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-606-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-608-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-608-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://www.eu2020.de/blob/2360248/e0312c50f910931819ab67f630d15b2f/06-30-pdf-programm-en-data.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2360248/e0312c50f910931819ab67f630d15b2f/06-30-pdf-programm-en-data.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/ro/pdf
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Totodată, având în vedere realizarea obiectivelor UE pentru 2025 în materie de conectivitate 

(5G/6G), Consiliul a invitat Comisia să revizuiască regulamentul privind roaming-ul, să prezinte 

un pachet de măsuri suplimentare pentru a sprijini punerea în aplicare a rețelelor până la sfârșitul 

anului 2021 și să prezinte un plan de acțiune revizuit pentru tehnologiile 5G și 6G, sprijinit cu 

măsuri de finanțare adecvate, bazate pe fonduri provenite din cadrul financiar multianual și 

Fondul de redresare al UE.  

 

Pe de altă parte, la 30 iulie 2020, Consiliul a decis pentru prima oară aplicarea de măsuri 

restrictive (interzicerea intrării pe teritoriul UE și înghețarea activelor) împotriva a șase persoane 

și trei entități răspunzătoare de atacuri cibernetice, aplicând cadrul juridic adoptat în 2019 și 

reînnoit recent.  

 

Adrese utile: 

 Studiu - Peace and Security in 2020. Overview of EU action and outlook for the future: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652041/EPRS_STU(2020)652041_EN.pdf  

 

 Raportul Comisiei Europene - Asset recovery and confiscation: Ensuring that crime does not pay: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200602_commission-adopts-report-asset-recovery-confiscation-

ensuring-crime-does-not-pay_en  

 Raportul Europol privind situația terorismului: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2019_final.pdf  

 Lupta UE împotriva criminalității organizate: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-

organised-crime-2018-2021/#  
 Reforma normelor UE în materie de azil: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/ceas-reform/  

 

Mihaela Banu 

22 septembrie 2020 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652041/EPRS_STU(2020)652041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200602_commission-adopts-report-asset-recovery-confiscation-ensuring-crime-does-not-pay_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200602_commission-adopts-report-asset-recovery-confiscation-ensuring-crime-does-not-pay_en
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2019_final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/ceas-reform/

