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I. CONTEXT  

 

 Atunci când au adoptat Acordul de la Paris (2016) privind schimbările climatice 

și Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă (2015), Uniunea Europeană și statele din 

întreaga lume s-au angajat să urmărească obiectivul de a promova o economie și o societate 

mai sustenabile. Datorită cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, Planului de 

acțiune pentru economia circulară și punerii în aplicare în UE a Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, UE a înregistrat deja anumite progrese în acest sens. Această premisă stă 

și la baza proiectului Uniunii privind uniunea piețelor de capital (UPC). 

 

 În acest sens, Comisia Europeană a arătat, în luna martie 2018, că nivelurile actuale 

de investiții nu sunt suficiente pentru a promova un sistem economic sustenabil din punct de 

vedere ecologic, care să combată schimbările climatice și epuizarea resurselor. Pentru a 

finanța investițiile suplimentare în valoare de 180 de miliarde euro necesare pentru a 

îndeplini obiectivele asumate de UE pentru anul 2030 prin Acordul de la Paris, trebuie ca mai 

multe fluxuri de capital privat să fie orientate către investiții sustenabile.  

 

 Astfel, prima măsură luată de Comisia Europeană a fost adoptarea, la 8 martie 2018, 

a Planului de acțiune privind finanțarea creșterii durabile. Planul de acțiune a fost elaborat pe 

baza raportului final din ianuarie 2018 al Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea 

sustenabilă, înființat de Comisia Europeană în 2016. De asemenea, Comisia a organizat și 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=576
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_ro
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_ro


2 

o consultare publică cu privire la îndatoririle investitorilor instituționali și ale 

administratorilor de active în ceea ce privește sustenabilitatea. 

 

 La 22 martie 2018, Comisia Europeană a organizat o conferință la nivel înalt pentru a 

discuta cea mai bună modalitate de a pune în practică strategia Comisiei privind finanțarea 

sustenabilă. Conferința a confirmat sprijinul și angajamentul liderilor UE și al actorilor-cheie 

din sectorul privat față de realizarea schimbărilor necesare în sistemul financiar și în 

economie. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

 

 Comisia Europeană susține că această propunere de regulament confirmă 

angajamentul Europei față de rolul său de lider mondial în combaterea schimbărilor 

climatice și față de punerea în aplicare a Acordului de la Paris. Implicarea sectorului 

financiar ar urma să stimuleze eforturile de a reduce amprenta (noastră) de mediu, sporind, în 

același timp, sustenabilitatea și competitivitatea economiei UE. 

 

 Aceste noi propuneri ale Comisiei Europene, elaborate în urma primului Plan de 

acțiune privind finanțarea sustenabilă al UE, ar urma să permită sectorului financiar din 

Europa să sprijine pe deplin lupta împotriva schimbărilor climatice. În această privință, 

Comisia consideră că există argumente convingătoare pentru a pune sectorul financiar în 

slujba planetei noastre:  

 

 În primul rând, impactul schimbărilor climatice amenință deja stabilitatea financiară și 

conduce la pierderi economice majore în caz de inundații, eroziune a solului sau 

secete. Anul trecut, se estimează că valoarea pierderilor legate de catastrofe care a fost 

acoperită de asigurări a atins un nivel fără precedent de 110 miliarde euro; 

 

 În al doilea rând, ar trebui valorificate la maximum și din timp noile oportunități de 

afaceri pe care le prezintă activitățile economice sustenabile. Deoarece sectorul 

financiar al UE are potențialul de a multiplica finanțarea sustenabilă și de a se afirma 

ca lider mondial în domeniu, acesta ar trebui să aibă, de asemenea, un efect pozitiv 

asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă, susținând obiectivul uniunii 

piețelor de capital pentru a pune în legătură sursele de finanțare cu nevoile economiei 

europene și Agenda UE pentru dezvoltare durabilă. 

 

 Comisia Europeană este încrezătoare că, datorită noilor norme care definesc criteriile 

utilizate pentru a determina dacă o activitate economică este sustenabilă din punct de vedere 

ecologic, mai multe investiții urmează să fie redirecționate către activități sustenabile. Acest 

sistem de clasificare armonizată – sau „taxonomie” – la nivelul UE va ajuta mai ales 

investitorii care, adesea, nu dispun de informații suficiente pentru a stabili ceea ce este 

și ceea ce nu este ecologic. Toate entitățile financiare care gestionează investiții în numele 

clienților sau al beneficiarilor lor vor trebui să îi informeze pe aceștia cu privire la modul în 

care activitățile lor afectează mediul lor local. Normele vor oferi astfel o gamă mai largă de 

opțiuni pentru investitorii care doresc să investească în viitorul planetei, obținând, în același 

timp, și profit economic. 

 

 Așadar, regulamentul propus urmărește să standardizeze criteriile pentru a determina 

dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere ecologic în scopul stabilirii 

gradului de sustenabilitate ecologică al unei investiții financiare. 

 

 Propunerea prevede criterii de durabilitate ecologică pentru activitățile economice și o 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5524115_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5524115_ro
https://ec.europa.eu/info/events/finance-180322-sustainable-finance_ro
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_ro.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
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procedură pentru identificarea investițiilor durabile din punct de vedere ecologic, pentru a 

evita denaturările pieței unice a UE din cauza diferențelor de interpretare a acestui concept 

între statele membre. 

 

 Conform acestor criterii, activitatea economică ar trebui să contribuie în mod 

substanțial la unul sau mai multe obiective de mediu fără a provoca daune semnificative 

oricărui altul.  

  

 Aceste obiective de mediu sunt:  

 (1) atenuarea schimbărilor climatice;  

 (2) adaptarea la schimbările climatice;  

 (3) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;  

 (4) trecerea la o economie circulară, prevenirea și reciclarea deșeurilor;  

 (5) prevenirea și controlul poluării; 

 (6) protecția ecosistemelor sănătoase. 

 

 Totodată, ca o recunoaștere a principiilor consacrate în Pilonul european al 

drepturilor sociale - prezentat în anul 2017 în cadrul dezbaterii generale privind „viitorul 

Europei” - activitatea economică ar trebui să fie urmărită, de asemenea, în conformitate cu 

standardele minime internaționale sociale și de muncă. 

 

 Comisia Europeană poate adopta acte delegate care să specifice criteriile tehnice de 

selecție pentru a determina ce reprezintă o contribuție substanțială la un obiectiv de mediu și 

ce reprezintă un prejudiciu substanțial adus altor obiective de mediu. 

 

 Propunerea de regulament impune participanților la piața financiară, care fac obiectul 

obligațiilor de publicare privind divulgarea nivelului sau caracteristicilor durabilității (de 

exemplu, administratorii de fonduri) să dezvăluie gradul de sustenabilitate ecologică a 

produselor financiare pe care aceștia le utilizează. 

 

 Dacă un administrator de fonduri oferă o finanțare despre care susține că este „verde”, 

atunci managerul va trebui să indice în documentul de informare precontractual al 

finanțării modul și măsura în care au fost utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punct de vedere ecologic pentru a determina durabilitatea 

ecologică a investiției. 

 

 Propunerea de regulament mai prevede un proces care implică o platformă 

multipartită pentru a stabili la nivelul UE un sistem uniform de clasificare bazat pe un set de 

criterii clare pentru a determina ce activități economice pot fi considerate durabile. Această 

platformă va sprijini Comisia în dezvoltarea progresivă și în actualizarea sistemului de 

clasificare al UE. 

 

 Autoritățile europene de supraveghere financiară (AES) vor juca un rol esențial în 

dezvoltarea taxonomiei europene de sustenabilitate pentru a se asigura că aceasta este 

utilizabilă de instituțiile financiare, aplicabilă produselor financiare și compatibilă cu 

legislația financiară a UE. Agenția Europeană de Mediu (AEM) va fi, de asemenea, implicată 

îndeaproape în activitatea de finanțare durabilă. 

 

 Elementele principale ale măsurilor propuse de Comisia Europeană: 

 

 Un sistem de clasificare unificată („taxonomie”) la nivelul UE: Propunerile 

stabilesc criterii armonizate pentru a determina dacă o activitate economică este 
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sustenabilă din punct de vedere ecologic. Comisia Europeană se angajează să 

identifice activitățile considerate „sustenabile”, ținând seama de practicile de piață și 

de inițiativele existente și bazându-se pe consilierea oferită de un grup de experți 

tehnici care este în prezent în curs de înființare. Clasificarea ar trebui să le indice clar 

actorilor economici și investitorilor care sunt activitățile considerate sustenabile, astfel 

încât aceștia să își poată lua deciziile de investiții în cunoștință de cauză. Totodată, 

clasificarea ar putea servi drept bază pentru stabilirea, în viitor, a unor standarde și 

etichete pentru produsele financiare sustenabile, astfel cum s-a anunțat în Planul de 

acțiune al Comisiei privind finanțarea sustenabilă; 

 

 Îndatoririle investitorilor și publicarea informațiilor: În accepțiunea Comisiei 

Europene, regulamentul propus ar asigura consecvență și claritate cu privire la modul 

în care investitorii instituționali, precum administratorii de active, societățile de 

asigurare, fondurile de pensii sau consilierii de investiții, ar trebui să integreze factorii 

ecologici, sociali și de guvernanță (denumirea generică: environmental, social and 

governance - ESG) în procesul lor de luare a deciziilor de investiții. Mai departe, 

cerințele exacte urmează a fi precizate în detaliu prin intermediul unor acte delegate, 

care vor fi adoptate de Comisie într-o etapă ulterioară. În plus, administratorii de 

active și investitorii instituționali ar trebui să demonstreze că investițiile efectuate sunt 

conforme cu obiectivele ESG și să facă public modul în care își îndeplinesc 

îndatoririle în acest sens; 

 

 Indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

de carbon: Comisia Europeană își propune ca aceste norme să creeze o nouă 

categorie de indici de referință, cuprinzând versiunea „decarbonizată” sau cu emisii 

scăzute de carbon a indicilor standard, precum și indicii de referință pentru activitățile 

cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon. Acest nou standard de piață 

ar trebui să reflecte amprenta de carbon a întreprinderilor și să le ofere investitorilor 

mai multe informații cu privire la amprenta de carbon a unui portofoliu de investiții. 

În timp ce indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește 

emisiile de carbon ar urma să se bazeze pe un indice de referință standard de 

„decarbonizare”, indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 

privește emisiile de carbon ar permite o mai bună aliniere a unui portofoliu de 

investiții la obiectivul Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la mai puțin 

de 2° Celsius; 

 

 O mai bună consiliere a clienților cu privire la sustenabilitate: Comisia Europeană 

a lansat o consultare cu scopul de a evalua cele mai bune modalități de a include 

preocupările legate de guvernanța ESG în consilierea pe care firmele de investiții și 

distribuitorii de asigurări o oferă clienților individuali. Scopul este de a modifica 

actele delegate în temeiul Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID 

II) și al Directivei privind distribuția de asigurări. Conform normelor propuse, atunci 

când evaluează dacă un produs de investiții corespunde nevoilor clienților lor, firmele 

de servicii financiare ar trebui să țină seama și de preferințele în materie de 

sustenabilitate ale fiecărui client. Acest lucru ar trebui să permită unei game mai largi 

de investitori să aibă acces la investiții sustenabile. 

 

 Evaluarea impactului: opțiunea aleasă de Comisia Europeană este cea a unui sistem 

unificat de clasificare (taxonomie) a UE. Comisia consideră că o clasificare uniformă la nivel 

european ar contribui la determinarea activităților care pot fi considerate durabile și la 

transmiterea semnalelor corecte către actorii economici, deoarece ar transforma obiectivele 

politicii UE în orientări concrete pentru identificarea proiectelor și investițiilor relevante. Prin 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_ro.htm
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=RO
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/idd/5018-directiva-ue-2016-97-privind-distributia-de-asigurari-idd
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urmare, această taxonomie ar putea contribui la direcționarea mai multor capitaluri către 

investiții durabile. 

 

 Implicații bugetare: Comisia Europeană va fi responsabilă de gestionarea platformei 

de finanțare durabilă (de exemplu, organizarea reuniunilor principale și a reuniunilor 

subgrupurilor, raportarea rezultatelor, pregătirea propunerilor legislative, colaborarea cu AES 

și AEM, mentenanța unui instrument IT de colaborare, rambursarea experților în domeniu, 

sarcini de secretariat, etc.). Pentru a îndeplini aceste sarcini, Comisia Europeană ar avea 

nevoie de 10 angajați cu normă întreagă începând cu 2020. 

 

 Impactul total asupra cheltuielilor este estimat la 10,496 milioane euro pentru 

perioada 2020-2023, implicând astfel și alocările pentru CFM 2021-2027. 

 

 Propunerea de regulament este publicată de Comisia Europeană împreună cu: 

 

 [COM(2018)354] - propunere de regulament de a determina investitorii instituționali, 

[respectiv: societățile de administrare ale organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare (OPCVM), administratorii fondurilor de investiții alternative (AIF), 

societățile de asigurări, instituțiile de furnizare de pensii ocupaționale, administratorii 

fondurilor europene de capital de risc (EuVECA), administratorii fondurilor europene 

de antreprenoriat social (EuSEF)], să integreze în procedurile lor interne 

considerentele de mediu, sociale și de guvernare, (cunoscute sub denumirea: «ESG»), 

și să-și informeze clienții în acest sens; 

 

 [COM(2018)355] - propunere de regulament pentru a ajuta investitorii să compare 

amprenta de carbon a investițiilor. 

 

  

III. EVALUAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂŢII ŞI 

PROPORŢIONALITĂŢII 

 

 Propunerile Comisiei Europene în acest domeniu se prezintă sub forma 

regulamentelor, fiind concepute pentru a standardiza modul în care se determină gradul de 

durabilitate din punctul de vedere al mediului al unei investiții, prin stabilirea criteriilor pe 

care trebuie să le îndeplinească respectiva investiție, astfel încât să se evite abordările 

naționale divergente.  

 

 În acest sens, Comisia Europeană susține că alegerea unui alt tip de instrument, cum 

ar fi o măsură fără caracter legislativ sau o directivă care să prevadă o armonizare minimă, ar 

lăsa statelor membre libertatea de a defini ce înseamnă o investiție durabilă din punctul de 

vedere al mediului pe baza unor clasificări divergente ale activităților economice. 

 

 Referitor la respectarea principiului subsidiarității, Comisia Europeană invocă articolul 

114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă Parlamentului 

European și Consiliului UE competența de a adopta măsurile privind apropierea actelor cu 

putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și 

funcționarea pieței interne.  

 Comisia Europeană consideră că lipsa actuală de claritate cu privire la ceea ce 

constituie o activitate economică durabilă din punctul de vedere al mediului ar putea fi 

exacerbată dacă statele membre ale UE încearcă să ia măsuri individuale în acest domeniu, 

fără să se coordoneze cu politicile Uniunii. Astfel, experții Comisiei Europene arată că 

această propunere respectă principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0354/COM_COM(2018)0354_EN.docx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0355/COM_COM(2018)0355_EN.pdf
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 Referitor la principiul proporționalității, Comisia Europeană arată că propunerea de 

regulament este menită să abordeze divergențele de la nivelul taxonomiilor naționale 

existente și al inițiativelor bazate pe piață de la nivel național, cu scopul de a permite 

operatorilor economici să strângă mai ușor fonduri la nivel transfrontalier pentru activități 

durabile din punctul de vedere al mediului, precum și de a încerca să instituie condiții de 

concurență echitabile pentru toți participanții la piață.Astfel, Comisia Europeană consideră că 

această propunere nu depășește ceea ce este necesar pentru a soluționa problemele la nivelul 

UE și respectă principiul proporționalității, prevăzut, de asemenea, la articolul 5 din TUE. 

 

IV. POZIŢII ALE DIVERSELOR INSTITUŢIILOR UE 

 

 Comisia Europeană arată că această propunere ia în considerare avizele (avizul 

pozitiv cu rezerve emis la 14 mai 2018 și cele două avize negative anterioare) emise de către 

Comitetul de analiză a reglementării
1
. Propunerea și evaluarea impactului revizuită abordează 

observațiile Comitetului de analiză a reglementării, care a concluzionat în avizele sale că este 

nevoie de ajustări înainte de a da curs mai departe acestei inițiative. Comitetul de analiză a 

reglementării a mai exprimat o serie de preocupări cu privire la modul în care vor deveni 

operaționale cele șase obiective de mediu ale taxonomiei. 

  

 Referitor la acest pachet de propuneri de regulamente, dl Valdis Dombrovskis, 

vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru stabilitatea financiară, serviciile 

financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat că: „Ar trebui să investim banii în proiecte 

care sunt compatibile cu obiectivele noastre de decarbonizare și cu lupta împotriva 

schimbărilor climatice. (…) Propunerile urmăresc valorificarea vastului potențial al piețelor 

de capital în lupta împotriva schimbărilor climatice și promovarea sustenabilității.” 

 

 La rândul său, Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru locuri de 

muncă, creștere, investiții și competitivitate, a susținut că: „Pentru realizarea obiectivelor 

climatice ale UE pentru 2030, avem nevoie de investiții suplimentare în valoare de 

aproximativ 180 de miliarde euro pe an în domeniul eficienței energetice și al energiei din 

surse regenerabile. Mobilizarea capitalului privat pentru finanțarea investițiilor sustenabile 

este esențială.(…) Propunerile de astăzi vor contribui la un grad mai mare de transparență a 

finanțării sustenabile și a oportunităților de investiții pe care le oferă aceasta.” 

 

 Consiliul UE a adoptat în luna februarie 2018 o recomandare a Grupului de experți la 

nivel înalt privind finanţele sustenabile, însoţită de o notă tematică.
2
 Astfel, Consiliul 

recomandă Comisiei Europene, Parlamentului European şi statelor membre ale Uniunii 

îndeplinirea a 8 acțiuni prioritare în domeniul guvernanţei finanţelor sustenabile: 

 

1. Introducerea unei taxonomii comune a finanțelor sustenabile pentru a asigura 

consecvența și claritatea pe piață, începând cu schimbările climatice; 

2. Clarificarea obligațiilor investitorilor de a extinde orizonturile de timp și de a se axa 

mai mult pe factorii de mediu, sociali și de guvernanță; 

3. Actualizarea normelor europene în materie de divulgare pentru ca riscurile și 

oportunitățile în materie de schimbări climatice să devină pe deplin transparente; 

                                                 
1 Comitetul de analiză a reglementării este un organism al Comisiei Europene care oferă consiliere Colegiului 

comisarilor. Acest comitet emite avize și recomandări după ce examinează toate proiectele de studii de impact, 

evaluările majore și controalele privind adecvarea legislației existente realizate de Comisia Europeană. 
2 Consiliul UE (formaţiunea ECOFIN): Finanțele sustenabile - notă tematică, (12 februarie 2018, Bruxelles). 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6019-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6019-2018-INIT/ro/pdf
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4. Autonomizarea și conectarea cetățenilor Europei în ceea ce privește aspectele legate 

de finanțele sustenabile; 

5. Elaborarea unor standarde oficiale europene în materie de finanțe sustenabile, pornind 

de la un standard privind obligațiunile ecologice; 

6. Instituirea unei organizații cu denumirea „Sustainable Infrastructure Europe” pentru 

a mări dimensiunea și calitatea investițiilor sustenabile ale UE; 

7. Reformarea guvernanței și a conducerii companiilor pentru a consolida competențele 

în materie de finanțe sustenabile; 

8. Extinderea rolului și a capacităților autorităților europene de supraveghere pentru a 

promova finanțele sustenabile ca parte a mandatelor lor. 

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la finanțele 

sustenabile, (2018/2007(INI)) subliniază potențialul unei tranziții sustenabile mai rapide, ca 

oportunitate de orientare a piețelor de capital și a intermediarilor financiari către investiții pe 

termen lung, inovatoare și eficiente și cu beneficii sociale și de mediu.  

 

 Totodată, Parlamentul European subliniază că sectorul financiar în ansamblu ar trebui, 

potrivit obiectivelor UE, să fie guvernat de valorile echității și incluziunii și de principiul 

sustenabilității și ar trebui să includă indicatori de tip ESG, precum și costul non-acțiunii 

(inacţiunii) în analiza investițiilor în acest domeniu. 

 

V. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

 Ministerul Mediului a adoptat în luna septembrie a.c. „Strategia națională pentru 

dezvoltarea durabilă 2030” (SNDD 2030). În cadrul acestui document se precizează
3
 că 

România, ca membră a comunității internaționale și a UE, își asumă responsabilitatea de a se 

implica în efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun 

soluții globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională 

și internațională) pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030. În vederea sprijinirii acestui 

obiectiv, prin strategie (SNDD 2030), România înțelege să-și susțină angajamentele 

internaționale, aderarea la zona euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare 

și Cooperare Economică (ODCE) și să joace un rol proactiv pe plan european și internațional. 

 

 În ceea ce privește reglementarea sectorului serviciilor financiare din România, 

autoritățile de resort competente pentru evaluarea impactului acestor propuneri legislative ale 

UE sunt Autoritatea de supraveghere financiară (ASF) și Ministerul Finanțelor Publice. 

 

VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 

Comisia Europeană (mai 2018): Transformarea sectorului financiar într-un actor 

puternic în lupta împotriva schimbărilor climatice: 

 Comunicat de presă; 

 Fișă informativă; 

 Informații suplimentare despre creșterea durabilă; 

 Grupul de experți la nivel înalt prezintă o foaie de parcurs pentru o economie mai 

verde și mai curată, (Bruxelles, 31 ianuarie 2018):  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_ro.htm; 

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en; 

  

                                                 
3 Ministerul Mediului: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă, pag. 74, [14 septembrie 2018]. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2007(INI)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180524-sustainable-finance-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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 Consiliul UE (formaţiunea ECOFIN): Finanțele sustenabile - notă tematică, (12 

februarie 2018, Bruxelles): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6019-

2018-INIT/ro/pdf; 

 Rezoluţia Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la finanțele 

sustenabile, 

(2018/2007(INI)):http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0215+0+DOC+XML+V0//RO; 

 Ministerul Mediului: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă, [14 

septembrie 2018]:  

http://www.mmediu.ro/articol/strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-

2030/2752. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Filip Clem 

24 septembrie 2018 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6019-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6019-2018-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2007(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0215+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0215+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.mmediu.ro/articol/strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-2030/2752
http://www.mmediu.ro/articol/strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-2030/2752

