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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

 
 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Carmen Denisa Ion 

Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 
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În 3 februarie 2020, Comisia Europeană a adoptat două decizii care 

interzic României și Lituaniei să acorde autorizații de urgență nejustificate 

pentru 3 neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam). Întrucât s-a 

dovedit că aceste substanțe le sunt dăunătoare albinelor, utilizarea lor a fost 

deja limitată la nivelul UE. 

România și Lituania au acordat, în mod repetat, autorizații de urgență 

care permit utilizarea acestor substanțe cu scopul de a controla anumiți 

dăunători care afectează unele culturi — autorizații pe care Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) le consideră nejustificate.  

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, a 

declarat: „(...) Este prima dată când Comisia adoptă asemenea decizii. 

Acordarea autorizațiilor de urgență pentru pesticide este posibilă numai dacă 

sunt îndeplinite condiții stricte. Pactul ecologic european subliniază că 

sustenabilitatea lanțului alimentar este o prioritate pentru UE și nu putem 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 
SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  

Pesticide: Comisia interzice Lituaniei și României să acorde 
autorizații de urgență nejustificate pentru substanțe 
dăunătoare albinelor 
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accepta ca statele membre să utilizeze, în continuare, pesticide care dăunează 

mediului și biodiversității, atât timp cât există alternative.” 

 

 

 

 

Comisia Europeană acționează pentru a susține eforturile de 

combatere a coronavirusului, sprijinind statele membre să își repatrieze 

cetățenii și furnizând servicii de urgență autorităților chineze. Costurile 

aferente primelor repatrieri, de care au beneficiat 447 de cetățeni europeni, 

care au decolat din Wuhan către Franța și Germania, au fost cofinanțate prin 

mecanismul de protecție civilă al UE. În plus, UE a contribuit la livrarea a 12 

tone de echipament individual de protecție către China ca prim ajutor de 

urgență.  

Dl Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor, a declarat: (...) 

„Aș dori să mulțumesc Franței și Germaniei pentru că au sprijinit întoarcerea în 

siguranță a sute de cetățeni ai statelor membre UE. Este o reușită în ceea ce 

privește depunerea de eforturi comune la nivel european în domeniul protecției 

GESTIONAREA CRIZELOR  

Coronavirus (2019-nCoV) 
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civile. De asemenea, lucrăm 24h/7z pentru a sprijini autoritățile chineze să 

furnizeze echipamente de protecție. Primele livrări au ajuns deja în acest sfârșit 

de săptămână în China, iar un ajutor suplimentar din partea UE este pe drum.” 
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Fondul BlueInvest va fi gestionat de Fondul European de Investiții1 și va acorda 

finanțare fondurilor destinate economiei albastre inovatoare și celor care  oferă 

sprijin strategic. Acest sector poate juca un rol important în trecerea la o 

economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 

2050, obiectivul ambițios anunțat în Pactul ecologic european. Noul program 

este sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice - pilonul financiar al 

Planului de investiții pentru Europa. 

 

                                                           
1 Fondul European de Investiții (FEI)  face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. Principala sa misiune este 

de a sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa, ajutându-le să acceseze finanțări. FEI 

creează și dezvoltă capital de risc, capital de creștere și instrumente de garantare și de microfinanțare care vizează, 

în mod specific, acest segment de piață. În această calitate, FEI promovează obiectivele UE de sprijinire a inovării, a 

cercetării și a dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă. 

 

MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT  

Comisia Europeană și Fondul European de Investiții au lansat 
fondul BlueInvest în valoare de 75 milioane euro 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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Economia albastră include activități economice legate de oceane, mări și 

zone de coastă, cuprinzând întreprinderi producătoare de bunuri și servicii,  care 

contribuie la dezvoltarea economiei aflate în faza incipientă de dezvoltare, 

perfecționează soluții legate de energia din surse regenerabile, produse de pescuit 

sustenabile, biotehnologia albastră, sisteme informatice maritime ș.a. 

Noul fond al programului este completat de platforma BlueInvest a Comisiei 

Europene. În plus, prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime, Comisia finanțează o schemă suplimentară de granturi în valoare de 40 

milioane euro, pentru a ajuta IMM-urile din cadrul economiei albastre să se 

dezvolte și să introducă pe piață noi produse, tehnologii și servicii inovatoare și 

durabile. 

 

 

 

 

În 5 februarie 2020, Comisia Europeană a prezentat o propunere de 

impulsionare a procesului de aderare la UE2, astfel încât acesta să fie mai 

credibil, mai dinamic și mai previzibil și cu o orientare politică mai puternică. 

Procesul de aderare trebuie să se bazeze atât pe încredere, care trebuie 

să fie reciprocă, cât și pe angajamente clare din partea Uniunii Europene și a 

Balcanilor de Vest. Ar trebui consolidată credibilitatea prin acordarea unei 

atenții și mai mari reformelor fundamentale, începând cu statul de drept, 

funcționarea instituțiilor democratice și a administrației publice, precum și a 

economiei țărilor candidate. Atunci când țările partenere îndeplinesc criteriile 

obiective, statele membre convin să treacă la etapa următoare a procesului, 

respectând abordarea bazată pe merite. 

Comisia sugerează că natura procesului de aderare impune o orientare 

politică mai puternică și o implicare la cele mai înalte niveluri. Comisia 

propune creșterea oportunităților de dialog politic și în materie de politici la 

                                                           
2 COM(2020)57 - Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de 

Vest 

VECINĂTATE ȘI EXTINDERE  

Un proces de aderare la UE mai credibil, mai dinamic, mai 
previzibil și mai politic 

 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
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nivel înalt prin intermediul organizării periodice de summituri între UE și 

Balcanii de Vest, precum și prin contacte ministeriale intensificate. Mai 

mult, statele membre ar trebui să fie implicate în mod mai sistematic în 

monitorizarea și revizuirea procesului. Toate organismele instituite în temeiul 

Acordului de stabilizare și de asociere se vor concentra pe aspectele și pe 

reformele politice-cheie, în timp ce conferințele interguvernamentale vor oferi 

o orientare politică mai puternică pentru susținerea negocierilor. 

Pentru a imprima un nou dinamism procesului de negociere, Comisia 

propune gruparea capitolelor de negociere în 6 clustere tematice: elemente 

fundamentale; piața internă; competitivitatea și creșterea economică 

favorabilă incluziunii; agenda verde și conectivitatea durabilă; resursele, 

agricultura și coeziunea; relațiile externe. Negocierile vor fi deschise la nivel de 

cluster - după îndeplinirea criteriilor de deschidere - și nu la nivel de capitol 

individual. Capitolele privind elementele fundamentale vor fi abordate pe tot 

parcursul procesului, iar progresele înregistrate vor determina ritmul global al 

negocierilor. Intervalul de timp dintre deschiderea unui cluster și închiderea 

capitolelor în mod individual ar trebui să fie limitat, de preferință la un an, 

depinzând în totalitate de progresul reformelor. 

Comisia va oferi mai multă claritate cu privire la ceea ce așteaptă UE de 

la țările implicate în procesul de aderare în diferitele etape ale procesului. 

Aceasta va clarifica aspectele cu privire la consecințele pozitive ale progreselor 
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în materie de reforme și, totodată, efectele negative atunci când negocierile 

nu ajung la un rezultat.  

Pentru a încuraja reformele care necesită eforturi, Comisia va defini 

riguros condițiile stabilite pentru evaluarea progresului candidaților și va oferi 

stimulente clare și concrete de interes direct pentru cetățeni. Stimulentele ar 

putea include integrarea accelerată și integrarea progresivă („phasing-in”) în 

politici distincte ale UE, pe piața UE și în programele UE - asigurându-se condiții 

echitabile, precum și creșterea finanțării și a investițiilor. Cu cât candidații 

avansează pe calea reformelor interne, cu atât mai temeinic vor avansa în 

procesul de aderare. În același timp, Comisia propune măsuri mai ferme de 

sancționare, în mod proporțional, a oricărei stagnări sau a oricărui regres 

considerabil ori prelungit pe calea punerii în aplicare a reformelor și a 

îndeplinirii criteriilor procesului de aderare. Negocierile ar putea fi suspendate 

în anumite domenii sau, în cazurile cele mai grave, ar putea fi suspendate 

complet, iar capitolele deja închise ar putea fi redeschise. Ar putea fi întrerupt 

sau retras accesul la beneficiile care decurg dintr-o integrare mai strânsă, cum 

ar fi accesul la programele UE, iar domeniul de aplicare și intensitatea finanțării 

UE ar putea fi reduse. 

 

 

 

Comisia a prezentat, în data de 5 februarie 2020, o evaluare a 

eficacității cadrului de supraveghere economică3 și a lansat o dezbatere publică 

privind viitorul acesteia. 

Pachetul privind guvernanța economică și pachetul privind 

supravegherea și monitorizarea bugetară au fost elaborate pentru a aborda 

vulnerabilitățile evidențiate de ultima criza economică și financiară4. De atunci, 

                                                           
3 COM(2020)55 -  Comunicarea privind evaluarea guvernanței economice 
4 UE a luat o serie de măsuri de consolidare a cadrului său de guvernanță și de supraveghere economică ca răspuns 

la vulnerabilitățile evidențiate de criza economică și financiară din perioada 2008-2009. Pachetul privind guvernanța 

economică și pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetară au fost introduse pentru a spori 

coordonarea politicilor economice și pentru a promova convergența susținută a performanțelor economice prin 

consolidarea  supravegherii bugetare în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere (PSC). De asemenea, legislația a 

introdus o serie de cerințe pentru cadrele bugetare naționale și a extins sfera supravegherii pentru a include 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  

Evaluarea guvernanței economice a UE 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_en
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contextul economic a evoluat semnificativ. Economia europeană a cunoscut 7 

ani consecutivi de creștere. Niciun stat membru nu mai face obiectul 

componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, așa-numita 

procedură de deficit excesiv, în condițiile în care, în 2011, 24 state membre se 

aflau în această situație. Cu toate acestea, potențialul de creștere al multor 

state membre nu a revenit la nivelurile crizei anterioare, iar ratele datoriei 

publice au rămas ridicate în unele dintre ele. Dinamica reformelor s-a 

estompat, iar progresele au devenit inegale de la o țară la alta și de la un 

domeniu de politică la altul. 

Între timp, Europa urmărește să devină primul continent neutru din 

punct de vedere climatic din lume și să valorifice noile oportunități oferite de 

era digitală, astfel cum se prevede în Strategia anuală privind creșterea 

durabilă. 

Evaluarea cadrului european de guvernanță economică 

Evaluarea se axează pe examinarea eficacității cadrului de supraveghere 

economică în atingerea a trei obiective-cheie: 

 asigurarea sustenabilității finanțelor publice și a creșterii 

economice, precum și evitarea dezechilibrelor macroeconomice; 

                                                           
dezechilibrele macroeconomice. Supravegherea macroeconomică și bugetară revizuită a fost integrată în Semestrul 

european, cadrul de coordonare a politicilor economice, instituit în același context. 
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 facilitarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice;  

 promovarea convergenței performanțelor economice ale statelor 

membre. 

În urma evaluării, se constată că acest cadru de supraveghere a sprijinit 

corectarea dezechilibrelor macroeconomice existente și reducerea datoriei 

publice. De asemenea, cadrul a contribuit la crearea condițiilor pentru o 

creștere durabilă, consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilităților la 

șocurile economice și a promovat, totodată, o convergență susținută a 

performanțelor economice ale statelor membre, precum și o coordonare mai 

strânsă a politicilor bugetare în zona euro. 

În același timp, orientarea bugetară la nivelul statelor membre este 

adesea prociclică. În plus, structura finanțelor publice nu a devenit mai 

favorabilă creșterii, statele membre optând, în mod consecvent, pentru 

creșterea cheltuielilor curente, mai degrabă decât pentru protecția 

investițiilor. 

Potrivit concluziilor evaluării, cadrul bugetar a devenit excesiv de 

complex ca urmare a necesității de adaptare la o mare varietate de 

circumstanțe aflate în continuă evoluție, urmărindu-se, concomitent, obiective 

multiple. Această complexitate înseamnă un cadru care a devenit mai puțin 

transparent și previzibil, iar acest lucru împiedică comunicarea și asumarea 

responsabilității politice. 

Comisia Europeană a invitat părțile interesate, inclusiv celelalte instituții 

europene, autoritățile naționale, partenerii sociali și mediul academic, să se 

implice în dezbatere pentru a-și exprima opiniile cu privire la modul în care a 

funcționat până în prezent cadrul de guvernanță economică și să identifice  

soluțiile posibile de ameliorare a eficacității sale.  Acest proces ar urma să se 

încheie până la sfârșitul anului 2020. 
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REDISTRIBUIREA MANDATELOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DUPĂ BREXIT 

 

Începând cu 1 februarie 2020, numărul și distribuția mandatelor în 

Parlamentul European (PE) se schimbă, ca urmare a retragerii Regatului Unit 

din UE; vor fi 705 membri, comparativ cu 751 (numărul maxim permis de 

tratatele UE). 

Din cele 73 de mandate care au aparținut Regatului Unit, 27 au fost 

redistribuite altor state, în timp ce restul de 46 vor fi păstrate pentru potențiale 

extinderi.  

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

3 – 9 februarie 

2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE  
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CINE SUNT NOII DEPUTAȚI EUROPENI? 

Toți deputații au fost aleși cu ocazia alegerilor europene din mai 2019. În 

funcție de reglementările naționale, numele unor deputați au fost confirmate, 

în timp ce pentru alții încă se așteaptă confirmarea.  

  

Redistribuirea se face astfel încât niciun stat UE să nu piardă vreun 

mandat, în timp ce altele vor avea între 1 și 5 mandate suplimentare, din cauza 

subreprezentării, ca urmare a schimbărilor demografice. Noua distribuție ține 

cont de mărimea populației statelor membre, precum și de necesitatea unui 

nivel minim de reprezentare a cetățenilor europeni din țările mai mici. În 

acelașii timp, Brexit a afectat și compoziția comisiilor parlamentare și a 

delegațiilor interparlamentare5.  

Principiul „proporționalității degresive” înseamnă că țările mai mici au 

mai puțini deputați decât țările mai mari, dar și că deputații dintr-o țară mai 

mare reprezintă mai mulți cetățeni decât omologii lor din țările mai mici. 

PE va continua să aibă influență asupra negocierilor UE - UK privind 

viitoarele relații.  

 

                                                           
5 A se consulta publicația Sinteza activităţilor europene nr. 1/2020, capitolul BREXIT, pagina 47, materialul referitor 

la dimensiunea post-Brexit a celor 20 de comisii ale PE și ale celor două subcomisii. 

Componența 

Parlamentului 

European  

post BREXIT 

https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2861.pdf
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DEZBATERE PRIVIND FOCARUL DE CORONAVIRUS ȘI  
REALIZAREA CU SUCCES A PACTULUI ECOLOGIC EUROPEAN 

 

În cadrul întâlnirii anuale cu Centrul european pentru prevenirea și 

controlul bolilor (ECDC)6, membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară (ENVI) au discutat, în 3 februarie a.c., despre focarul 

noului Coronavirus și despre măsurile care trebuie luate pentru protejarea 

sănătății publice în cadrul UE. La discuții a participat și directorul executiv al 

ECDC, dna Andrea 

Ammon.  

Apariția 

Coronavirusului, originar 

din orașul chinez Wuhan, 

a determinat Organizația 

Mondială a Sănătății 

(OMS) să declare stare 

de urgență 

internațională în 

sănătate publică. 

ECDC a publicat o 

evaluare rapidă a 

riscurilor în 17 ianuarie 

a.c., dar și alte evaluări 

de risc în 22 și 26 ianuarie a.c.  

Întrucât investigarea focarelor este în desfășurare și aceasta este o 

situație emergentă, cu evoluție rapidă, ECDC oferă informații actualizate pe 

măsură ce acestea devin disponibile. 

Schimbul de opinii a creat oportunitatea de a discuta și prioritățile 

programului de lucru multianual al ECDC pentru perioada 2019-2021. 

                                                           
6 ECDC este o agenție a UE care vizează consolidarea apărării Europei împotriva bolilor infecțioase, cu sediul la 

Stockholm, însărcinată să colecteze și să disemineze informațiile despre bolile transmisibile în UE sau despre 

amenințarea din afara UE. Funcțiile de bază acoperă o gamă largă de activități: supraveghere, inteligență epidemică, 

răspuns, sfaturi științifice, microbiologie, pregătire, instruire în domeniul sănătății publice, relații internaționale, 

comunicare în domeniul sănătății și elaborarea revistei științifice „Eurosurveillance”. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/home
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc
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De asemenea, Comisia 

ENVI a avut o dezbatere cu dl 

Thierry Breton, comisarul 

european, responsabil 

pentru portofoliul piața 

internă și pentru  politicile 

care sunt esențiale în 

realizarea cu succes a 

Pactului ecologic european, 

precum produsele chimice 

(REACH), produsele cosmetice, emisiile din sectorul auto, economia circulară 

(eco-proiectare) și biotehnologiile. 
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La reuniunea informală a Consiliului au participat atât miniștrii 

cercetării din statele membre UE, cât și din Asociația Europeană a Liberului 

Schimb (AELS), cu scopul de a aborda una dintre prioritățile președinției croate, 

respectiv mobilitatea în sectorul creativ. Lucrările reuniunii au fost prezidate 

de către Blaženka Divjak, ministrul științei și educației din Croația.  

Președinția croată a prezentat ca tematică-premisă de discuție 

conceptul potrivit căruia ar trebui să se asigure o incluziune a cercetării în 

Europa, cu accent pe sincronizarea sistemelor de cercetare-dezvoltare, 

facilitând legăturile de colaborare și mobilitatea informației. Practic, 

dezbaterea a vizat Strategia privind viitorul spațiului european de cercetare, pe 

baza avizului Comitetului pentru Spațiul european de cercetare și inovare, 

publicat la 23 ianuarie a.c., precum și în temeiul unei note de informare a 

președinției croate. 

REUNIUNEA INFORMALĂ A CONSILIULUI 

COMPETITIVITATE (CERCETARE) 

 

4 februarie 

2020 

ZAGREB 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=165
https://era.gv.at/object/document/5129/attach/14_Agenda.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1201-2020-INIT/en/pdf
https://era.gv.at/object/document/5129/attach/Discussion_paper.pdf
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Cu acest prilej, Mariya Gabriel, responsabilul european pentru inovare, 

cercetare, cultură, educație și tineret, a evidențiat importanța asigurării 

egalității de șanse indiferent de gen, arătând că aceasta este între obiectivele 

tematice importante ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. 

Președinția croată a propus evaluarea politicilor și instrumentelor 

naționale și ale UE, pentru a se garanta mobilitatea echilibrată a cercetătorilor 

în UE și a se contrabalansa posibilele efecte negative ale exodului. Miniștrii au 

convenit cu privire la necesitatea optimizării acestora, oferind exemple de 

bune practici. 

„(…) Ne confruntăm cu o perioadă dificilă în ceea ce privește atragerea și 

păstrarea cercetătorilor (specialiștilor). Aveam specialiști foarte buni în Europa, 

dar este timpul să ne menținem și în cursa globală. Instrumente precum 

Programul Marie Skłodowska-Curie și 

Consiliul European de Cercetare ar trebui 

utilizate pentru a testa măsurile care 

încurajează mobilitatea echilibrată a 

acestora în UE. Avem specialiști în Europa, 

lipsesc însă oportunitățile”  - a declarat 

Blaženka Divjak. 

Din dezbaterile participanților s-au 

identificat obstacolele care stau în calea 

revizuirii spațiului european de cercetare și s-au propus măsuri cu scopul de a 

transpune în practică o piață a forței de muncă destinată cercetătorilor. 

Recunoscând progresele înregistrate, miniștrii au susținut continuarea 

procesului de revizuire a spațiului european de cercetare și crearea unui 

ecosistem european mai puternic, mai echilibrat și mai competitiv. În 

consecință, așa-numita mobilitate a inteligenței va juca un rol important în 

viitoarea comunicare a Comisiei Europene cu privire spațiul european de 

cercetare.  

Potrivit comisarului european responsabil pentru cercetare, Mariya 

Gabriel, excelența rămâne obiectivul, dar tuturor talentelor trebuie să li se 

ofere șanse egale în cadrul spațiului european de cercetare. De asemenea, 

aceasta a evidențiat următoarele elementele-cheie ale noului spațiu european 

de cercetare: servicii de creare comună interactivă, angajamentul civic, 

incluziunea și proprietatea. Urmând modelul excelenței, acesta ar trebui să se 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
file:///C:/Users/ioana.vida/Downloads/Consiliul%20European%20de%20Cercetare
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bazeze pe o deschidere mai largă și pe o abordare echilibrată în implicarea 

părților interesate ce provin din diferite zone ale Europei. 
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Începând cu 1 februarie 

2020, se scurge timpul afectat 

perioadei de tranziție  

convenită în partea a 4-a a 

Acordului de retragere, până la 

31 decembrie 20207.  

Până atunci, nu se va 

schimba nimic pentru 

cetățenii, consumatorii, 

întreprinderile, investitorii, 

studenții și cercetătorii din UE 

și din Regatul Unit.  

Regatul Unit nu mai 

este  stat membru al Uniunii 

Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice începând cu 1 

                                                           
7 Perioada de tranziție poate fi prelungită o singură dată cu 1 până la 2 ani. O decizie, în acest sens, trebuie luată în 

comun de UE și Regatul Unit înainte de 1 iulie 2020. 

 

Viitorul parteneriat dintre UE și Regatul Unit 
3 februarie 

2020 



22 
 

februarie 2020. Ca țară terță, nu va mai participa la procesele decizionale ale 

UE.  

Regatul Unit nu va mai fi reprezentat în instituțiile europene, 

Parlamentul European și Consiliu, agențiile, organele și oficiile UE, însă dreptul 

UE se va aplica la fel până la sfârșitul perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 

pe tot parcursul perioadei de tranziție, toate instituțiile, organele, oficiile și 

agențiile Uniunii Europene își mențin competențele care le sunt conferite de 

dreptul UE în ceea ce privește Regatul Unit și persoanele fizice și juridice 

rezidente sau stabilite în Regatul Unit. 

UE și Regatul Unit vor profita de aceste luni pentru a conveni asupra unui 

nou parteneriat echitabil pentru viitor, pe baza Declarației politice asupra 

căreia au convenit în octombrie 2019. 

La 3 februarie 2020, s-a adoptat un proiect cuprinzător de directive de 

negociere8. Directivele se referă la toate domeniile de interes pentru negocieri, 

printre care se numără cooperarea comercială și economică, cooperarea 

autorităților de aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală, 

politica externă, securitatea și apărarea, participarea la programele Uniunii ș.a. 

Un capitol dedicat guvernanței conturează un cadru general care să vizeze 

toate domeniile cooperării în materie de economie și securitate. 

Printr-o recomandare, Comisia Europeană a invitat Consiliul Uniunii 

Europene să autorizeze deschiderea negocierilor pentru un nou parteneriat cu 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Recomandarea se bazează pe 

orientările și concluziile deja existente ale Consiliului European, precum și pe 

declarația politică din octombrie 2019 ce vizează UE și Regatul Unit. 

Documentul include o propunere cuprinzătoare de directive de negociere, prin 

care se definește domeniul de aplicare și condițiile viitorului parteneriat pe 

care Uniunea Europeană îl are în vedere cu Regatul Unit, directive care acoperă 

toate domeniile de interes pentru negocieri, inclusiv cooperarea comercială și 

economică, aplicarea legii și cooperarea judiciară în materie penală, politica 

externă, securitatea și apărarea, participarea la programele Uniunii și alte 

domenii tematice de cooperare. După prezentarea proiectului cu privire la 

planul de negociere, acesta trebuie aprobat de către țări la nivel tehnic în 

                                                           
8 A se vedea  Propunerea de directive de negociere pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit. 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200035.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1580734837940&uri=COM:2020:35:FIN
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cadrul unui Consiliu pentru Afaceri Generale care ar urma să aibă loc la 25 

februarie a.c. Din acel moment, negocierile pot demara în mod oficial. 

Grupul operativ pentru relațiile cu Regatul Unit (UKTF) este responsabil 

de pregătirea și desfășurarea negocierilor referitoare la viitoarea relație dintre 

Regatul Unit și Uniunea Europeană. Șeful grupului operativ este Michel Barnier. 

UKTF va coordona activitatea Comisiei Europene cu privire la toate 

aspectele strategice, operaționale, juridice și financiare legate de relațiile cu 

Regatul Unit. 

De asemenea, UKTF își va menține rolul de coordonare cu alte instituții, 

și anume cu Parlamentul European și Consiliul, sub autoritatea directă a 

președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Acordul de retragere stabilește condițiile de retragere, asigură o 

retragere ordonată, oferind securitate juridică după ce tratatele și dreptul UE 

vor înceta să se aplice Regatului Unit. 

Acordul acoperă următoarele domenii:  

 dispoziții comune, care stabilesc clauze standard pentru înțelegerea 

și funcționarea corespunzătoare a Acordului de retragere; 

 drepturile cetățenilor, menite să protejeze alegerile de viață ale 

celor peste 3 milioane de cetățeni ai UE din Regatul Unit și a celor de peste 1 

milion de resortisanți ai Regatului Unit din țările UE, să le apere dreptul de 

ședere și să le garanteze posibilitatea de a contribui, în continuare, la 

comunitățile lor; 

 aspecte legate de separare prin care se asigură încetarea fără 

probleme a aplicării dispozițiilor actuale și retragerea ordonată (permițând, de 

exemplu, continuarea traseului spre destinație al mărfurilor introduse pe piață 

înainte de încheierea perioadei de tranziție, protejarea drepturilor de 

proprietate intelectuală existente, inclusiv a indicațiilor geografice, încetarea 

acțiunilor de cooperare polițienească și judiciară în materie penală aflate în 

curs de desfășurare și a altor proceduri administrative și judiciare, utilizarea 

datelor și a informațiilor care au făcut obiectul unor schimburi înainte de 

încheierea perioadei de tranziție, aspectele legate de Euratom, ș.a.); 

 o perioadă de tranziție în care UE va trata Regatul Unit ca și când ar 

fi stat membru, cu excepția participării la instituțiile și la structurile de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A384I%3ATOC
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guvernanță europene, perioadă care va ajuta, în special, administrațiile, 

întreprinderile și cetățenii să se adapteze la retragerea Regatului Unit; 

 decontul financiar prin care se asigură faptul că Regatul Unit și UE 

își vor onora toate obligațiile financiare asumate în perioada în care Regatul 

Unit a fost membru al Uniunii; 

 structura de guvernanță globală a Acordului de retragere, care 

asigură gestionarea, punerea în aplicare și executarea eficace a acordului, 

inclusiv mecanismele adecvate de soluționare a litigiilor; 

 o soluție viabilă din punct de vedere legal prin care se evită o 

frontieră strict controlată pe insula Irlanda, se protejează economia insulei în 

integralitatea sa și Acordul din Vinerea Mare (Acordul de la Belfast) în toate 

dimensiunile sale și se asigură integritatea pieței unice a UE; 

 un protocol privind zonele de suveranitate din Cipru, prin care sunt 

protejate interesele ciprioților care locuiesc și lucrează în zonele de 

suveranitate după retragerea Regatului Unit din Uniune; 

 un protocol privind Gibraltarul, care prevede cooperarea strânsă 

dintre Spania și Regatul Unit în ceea ce privește punerea în aplicare a 

dispozițiilor din Acordul de retragere referitoare la drepturile cetățenilor și 

vizează cooperarea administrativă dintre autoritățile competente într-o serie 

de domenii de politică. 

 

 

 

 



25 
 

 

De peste 10 ani, deputații solicită un încărcător comun pentru 

dispozitive mobile, tablete, e-boks  ș.a.  

În Directiva privind echipamentele radio, din 2014, se cerea dezvoltarea 

unui încărcător comun, acest lucru conferind Comisiei Europene atribuții să 

îndeplinească acest obiectiv printr-un act delegat. Abordarea Comisiei 

Europene de a „încuraja” industria să creeze încărcătoare comune nu a atins 

obiectivele așteptate de co-legislatori. Cu toate acestea, s-au înregistrat unele 

progrese, afirma reprezentantul Comisiei Europene în  cadrul unei dezbateri 

din 13 ianuarie a.c. Cu acest prilej, s-a amintit că în 2009 existau peste 30 de 

soluții de încărcare, iar în prezent mai există 3 tipuri de încărcătoare. 

În cadrul rezoluției referitoare la Pactul Ecologic European, din ianuarie 

2020, Parlamentul European a solicitat un nou și ambițios plan de acțiune 

referitor la economia circulară, care să își propună reducerea impactului cauzat 

de producție și consum asupra resurselor și mediului.  

Prin Programul de lucru pentru anul 2020, adoptat în 29 ianuarie a.c., 

Comisia Europeană și-a propus obiectivul de a prezenta, în al treilea trimestru, 

o inițiativă legislativă privind încărcătoarele comune.  Există o nevoie urgentă 

pentru o acțiune a UE de reglementare pentru reducerea deșeurilor electronice 

și pentru a da posibilitatea consumatorilor să facă alegeri sustenabile, au 

PARLAMENTUL EUROPEAN SOLICITĂ STANDARDE 

PENTRU UN ÎNCĂRCĂTOR COMUN LA DISPOZITIVELE MOBILE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_37_RO_ACTE2_f.pdf
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stabilit deputații într-o rezoluție9 votată cu 582 de voturi pentru, 40 împotrivă 

și 37 de abțineri. Astfel, s-a solicitat  introducerea obligatorie a încărcătoarelor 

comune pentru toate dispozitivele mobile. 

Parlamentul  European dorește de la Comisia Europeană  adoptarea 

până în iulie 2020 a actului delegat prevăzut în Directiva privind echipamentele 

radio din 2014, sau, dacă este necesar, propunerea unei măsuri legislative până 

la aceeași dată, cel târziu. Fără să afecteze inovarea, Comisia Europeană 

trebuie să se asigure că acel cadru legal pentru un încărcător comun va fi 

„evaluat constant, pentru a se ține cont de progresul tehnologic”. Deputații au 

reiterat că cercetarea și inovarea sunt vitale pentru îmbunătățirea 

tehnologiilor existente și dezvoltarea unora noi. 

De asemenea, Parlamentul European a solicitat ca executivul european: 

 să ia măsuri pentru a asigura, în modul cel mai eficient, 

interoperabilitatea între diferite încărcătoare wireless și diferite dispozitive 

mobile; 

 să ia în considerare inițiative legislative care să crească volumul 

de cabluri și încărcătoare colectate și reciclate în statele UE; 

 să se asigure că nu vor mai fi obligați consumatorii să cumpere 

încărcătoare noi cu fiecare dispozitiv nou; strategii de decuplare a cumpărării 

de încărcătoare de cumpărarea dispozitivelor noi ar trebui introduse împreună 

cu soluția unui încărcător comun, consideră deputații, menționând că „orice 

măsură care își propune decuplarea trebuie să evite prețuri potențial crescute 

pentru consumatori”.  

Conform estimărilor, la nivel mondial se generează, anual, circa 50 de 

milioane de tone de deșeuri electronice, rezultând media de 6 kg/ persoană. În 

Europa, au fost produse 12,3 milioane de tone de deșeuri electronice în anul 

2016, o medie de 16,6 kg/ persoană.  

De asemenea, ciclul scurt de viață pentru anumite dispozitive contribuie 

la creșterea cantității de deșeuri.  

                                                           
9 A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 30 ianuarie 2020 referitoare la un încărcător comun pentru 

echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP). 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_RO.html
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COMBATEREA CANCERULUI ESTE UNA DINTRE PRIORITĂȚILE UNIUNII 

EUROPENE 

 

UE contribuie la 

îmbunătățirea sănătății 

publice prin finanțare și prin 

reguli pentru alimentație, 

prevenirea unor boli, 

păstrarea aerului  curat ș.a.  

Lansată în urmă cu 20 

de ani, Ziua mondială a luptei împotriva cancerului (4 februarie) este o 

inițiativă globală pentru sensibilizarea populației și intensificarea acțiunilor 

publice și private. Cercetarea și inovarea în domeniul cancerului s-au numărat 

întotdeauna printre prioritățile UE în domeniul sănătății. 

 

 

STATISTICI UE PRIVIND CANCERUL 

ZIUA MONDIALĂ A LUPTEI ÎMPOTRIVA CANCERULUI 

https://www.worldcancerday.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20190705STO56307/imbunatatirea-sanatatii-publice-masurile-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200131STO71517/ziua-mondiala-a-luptei-impotriva-cancerului-cum-combate-ue-aceasta-boala
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În UE, bolile netransmisibile, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul, 

afecțiunile respiratorii cronice și diabetul, reprezintă o cauză majoră în ceea ce 

privește invaliditatea, starea de sănătate precară, pensionarea pe caz de boală 

și moarte prematură, acest lucru având consecințe sociale și economice 

considerabile. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în 

fiecare an, în UE, circa 550.000 de persoane, cu vârsta de până în 65 de ani,  

mor prematur din cauza unei boli netransmisibile.  

Acestea sunt principalele cauze de mortalitate în UE, deși reprezentau 

cea mai mare parte a 

cheltuielilor de asistență 

medicală - 115 miliarde 

euro anual la nivelul UE, cu 

alte cuvinte 0,8% din PIB-ul 

anual. 

Un studiu al Comisiei 

Europene arată că 

aproximativ 3 milioane de 

oameni au fost 

diagnosticați, la nivelul UE, 

în 2018, cu cancer, dintre 

aceștia 1,4 milioane au 

murit (aproape o 

jumătate): . Cancerul este 

cotat ca fiind a doua cauză 

principală a mortalității 

după bolile cardiovasculare. În multe țări din UE, cancerul este cauza principală 

a deceselor pentru persoanele cu vârste cuprinse între 45 - 64 de ani. Însă, 

cancerul poate afecta pe toată lumea, la orice vârstă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancerul 

• în UE, la fiecare 9 secunde 

o persoană este diagnosticată cu 

cancer; 

• până în 2035, numărul de 

cazuri de cancer s-ar putea 

dubla, iar aproximativ 40% din 

populație se va confrunta cu 

această boală la un moment dat 

în viață; 

• există peste 100 de tipuri 

de cancer. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/esn_-_cancer_infographic_v7.pdf
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MĂSURILE UE PENTRU COMBATEREA CANCERULUI 

Din 2007, UE a investit 

aproximativ 3 miliarde euro în 

diverse activități, proiecte de 

cercetare, studii clinice și programe 

de formare în domeniu. 

  UE completează eforturile 

statelor membre prin: 

 facilitarea cooperării și a schimbului de informații; 

 adoptarea de legi pentru abordarea factorilor de risc (cum ar 

fi tutunul, substanțele cancerigene sau pesticidele); 

 derularea campaniilor de creștere a sensibilizării populației. 

Parlamentul European a solicitat, printre altele, prevenirea cancerului, 

depistarea timpurie și accesul la îngrijire de calitate pentru toți pacienții. 

Deputatul european polonez Janina Ochojska (PPE), care este tratată 

pentru cancer la sân, consideră cancerul ca fiind „un lucru care conectează 

oarecum Europa. Pentru că împreună luptăm cu ceva care afectează pe toată 

lumea. Nimeni nu este exclus de la această loterie.” 

 

UN NOU PLAN DE ACȚIUNE AL UE 

Programul de sănătate al UE încurajează cooperarea și promovarea 

strategiilor pentru o stare bună de sănătate și asistență medicală.  

Actualul program de sănătate elaborat de Comisia europeană , 

„Sănătate pentru creștere”, 2014-2020, cu un buget de 450 milioane euro, 

promovează un stil de viață sănătos prin sănătate în toate politicile:  

 protejează cetățenii UE de amenințări transfrontaliere privind 

sănătatea; 

 facilitează accesul la asistență medicală sigură și de înaltă calitate; 

 contribuie la sistemele de sănătate durabile. 

Finanțarea în domeniul sănătății va fi integrată în Fondul Social European 

Plus (FSE+) în următorul buget pe termen lung al UE (2021-2027).  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/tutunul
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20171023STO86602/substantele-cancerigene-la-locul-de-munca-lucratorii-vor-fi-protejati-mai-bine
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197542/JANINA_OCHOJSKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197542/JANINA_OCHOJSKA/home
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_ro
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf
https://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181129STO20519
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181129STO20519
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Alte fonduri pentru probleme de sănătate sunt furnizate de programul 

de cercetare Orizont 2020, de politica de coeziune a UE și de Fondul european 

pentru investiții strategice. 

În acest sens, Ziua mondială a luptei împotriva cancerului a fost oficiată 

în Parlamentul European, în 4 februarie a.c., pentru a 20-a oară. 

Cu acest prilej, Comisia Europeană a lansat o consultare publică la nivelul 

UE cu privire la Planul de combatere a cancerului în Europa. Scopul consultării 

publice este de a le permite cetățenilor europeni și părților interesate să 

contribuie prin opinii cu privire la cele mai bune modalități de abordare a 

acestei probleme în UE. Rezultatele consultării vor contribui la conturarea 

planului european de luptă împotriva cancerului și la identificarea domeniilor 

și a sferei de aplicare a acțiunilor viitoare. Consultarea va fi deschisă timp de 

12 săptămâni. În plus față de consultarea publică, Comisia Europeană a lansat 

o consultare cu privire la foaia de parcurs pentru plan, care se va derula pe 

perioada a 4 săptămâni.  Planul european de luptă împotriva cancerului, care 

va fi prezentat până la sfârșitul acestui an, va propune acțiuni pentru fiecare 

etapă esențială a bolii. 

Prevenirea este cel mai firesc și mai eficient mod de a lupta pentru a 

reduce incidența cancerului în UE. Măsurile în materie de prevenire ar putea 

include un acces facil la o alimentație sănătoasă și la acoperire vaccinală; 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/health/funding/structural_funds_ro
https://ec.europa.eu/health/funding/investment_plan_ro
https://ec.europa.eu/health/funding/investment_plan_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en
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măsuri de reducere a factorilor de risc de mediu, cum ar fi poluarea și 

expunerea la substanțe chimice; cercetarea și sensibilizarea. 

Măsurile de îmbunătățire a șanselor de a obține rezultate prin 

diagnosticarea precoce ar putea include creșterea gradului de acoperire a 

populației țintă pentru depistarea cancerului; utilizarea intensivă a soluțiilor 

digitale și asistență tehnică pentru statele membre. 

Măsurile de îmbunătățire a rezultatelor îngrijirii și tratamentului 

cancerului ar putea include optimizarea accesului la tratamente de înaltă 

calitate și adoptarea de noi terapii, măsuri de asigurare a disponibilității și 

accesibilității din punct de vedere financiar a medicamentelor esențiale, 

inovare și cercetare. 

Măsurile de asigurare a celei mai bune calități posibile a vieții 

pacienților care suferă de cancer, pentru supraviețuitori și pentru îngrijitori ar 

putea include măsuri de îmbunătățire a reintegrării profesionale; prevenirea 

discriminării; acordarea de îngrijiri paliative și transferurile de bune practici. 

 

Incidența cancerului constituie o povară imensă pentru sistemele de 

sănătate și sociale, exercită presiuni asupra bugetelor guvernamentale și are 

un impact negativ asupra productivității și creșterii economice, inclusiv asupra 

sănătății forței de muncă din UE. Cancerul este o boală complexă cauzată de o 

combinație de factori multipli, inclusiv predispoziția genetică, influențele 

mediului sau ale stilului de viață și agenți infecțioși. Până în 2035, cazurile de 

cancer s-ar putea dubla și, în absența unor măsuri suplimentare, această boală 

ar putea deveni principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Cu toate 

acestea, 40 % din totalul cazurilor de cancer pot fi prevenite dacă toți vor 

implementa recomandările de reducere a riscului, așa cum se prevede în Codul 

european împotriva cancerului. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

©DIRECŢIA PENTRU UE, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: 
Str. Izvor nr. 2-4, 
Sect.5, București 

    Tel: 021 414 21 51 
   Fax: 021 414 2086 

 
    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 

anul 2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția croată 

Site-ul oficial al Uniunii 
Europene 

Parlamentul European 
Comisia Europeană 

Consiliul Uniunii Europene 
Comitetul European al 

Regiunilor 
 
 

Selecția și materialele prezentate în această 

publicație aparțin autorilor și nu reprezintă punctul 

de vedere al Camerei Deputaților 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags
https://eu2020.hr/
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://ec.europa.eu/commission/index_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx

