
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Nr. 9/2020 

         

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 

1,4 miliarde euro din fonduri UE care vizează 14 proiecte majore de infrastructură 

în 7 state membre, și anume Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România 

și Spania. 

Acestea reprezintă o investiție masivă pentru a stimula economia, pentru a 

proteja mediul și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru a 

promova bunăstarea socială. Proiectele majore sunt investițiile pe scară largă ale 

politicii de coeziune, cu o valoare de peste 50 milioane euro fiecare.  

Având în vedere contribuția financiară mare a UE, proiectele realizate prin 

intermediul Fondului european de dezvoltare regională sau al Fondului de coeziune 

fac obiectul unei proceduri de evaluare specifice. În perioada de programare 2014-

2020, 310 proiecte majore au beneficiat deja de sprijin din partea politicii de 

coeziune.  

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

COEZIUNE ȘI REFORME  

Suma de 1,4 miliarde euro va fi alocată proiectelor ecologice 
din 7 state membre 
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Proiectele acoperă mai multe domenii-cheie, cum ar fi mediul, sănătatea, 

transportul și energia, pentru o Europă mai inteligentă și cu emisii scăzute de 

carbon: 

• îmbunătățirea rețelei feroviare din Croația; 

• aprovizionare cu energie mai fiabilă și mai eficientă în Cehia; 

• creșterea siguranței în caz de inundații și îmbunătățirea gestionării durabile 

a apei în Ungaria; 

• energie curată și servicii de transport mai bune în Polonia; 

• modernizarea transportului public în Portugalia; 

• îmbunătățirea conexiunii feroviare în coridorul atlantic; 

• asigurarea accesului la apă curată și la asistență medicală mai bună în 

România: suma de 486,6 milioane euro din Fondul de coeziune va asigura accesul la 

o mai bună apă potabilă și la tratarea adecvată a apelor reziduale, de care vor 

beneficia peste 400 000 de persoane din sud-vestul României, precum și prevenirea 

contaminării apelor subterane în județul Suceava, de care vor beneficia 220 000 de 

locuitori; ulterior suma de 47 de milioane euro, din Fondul european de dezvoltare 

regională, va fi folosită pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale 

în regiunea de nord-est, care va fi în beneficiul a 90 000 de locuitori. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/major-projects/032020/ro_mp_en.pdf
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Conform Eurostat, în Uniunea Europeană (UE), în anul 2018, cantitatea 

de deșeuri municipale generate de o persoană a ajuns la 492 kg, în scădere cu 5% 

comparativ cu anul 2008 când atingea 518 kg per persoană. 

În total, 220 de tone de deșeuri municipale au fost generate în UE în 2018, 

cantitate ușor mai mare decât cea din anul 2017 (218 milioane tone), dar totuși, 

mai mică decât în 2008 (227 milioane tone). 

Cu o cantitate de 766 kg, Danemarca a generat cele mai multe deșeuri 

municipale per persoană în rândul statelor membre ale UE în 2018. Alte țări care 

au generat peste 600 kg deșeuri municipale per persoană au fost Malta (640 kg), 

Cipru (637 kg), Germania ( 615 kg) și Luxemburg (610 kg). 

La celălalt capăt, România a generat 272 kg de deșeuri municipale per 

persoană în 2018. Trei state membre ale UE au generat, de asemenea, mai puțin 

de 400 kg de persoană: Polonia (329 kg), Cehia (351 kg) și Ungaria (381 kg). 

 

MEDIU  

Suma de 1,4 miliarde euro va fi alocată proiectelor ecologice 
din 7 state membre 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200318-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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Având în vedere că actualul cadru al Parteneriatului estic „20 de rezultate 

pentru 2020” expiră la sfârșitul acestui an este necesară o reflecție mai amplă 

asupra viitorului său.  

Ca urmare, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate au prezentat o propunere privind 

obiectivele de politică pe termen lung ale Parteneriatului estic după 20201. Se 

urmărește intensificarea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea 

integrării economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 

Moldova  și  Ucraina, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, 

asigurarea rezilienței la factorii de mediu și climatici, susținerea transformării 

digitale și promovarea unor societăți echitabile și favorabile incluziunii. 

Pe baza realizărilor din primii zece ani ai parteneriatului, propunerea 

prezintă modalitățile de colaborare cu țările partenere și a consolida reziliența 

acestor țări, ca obiectiv de politică prioritar pentru perioada de după 2020. În acest 

scop, cooperarea dintre UE și partenerii săi va continua să sprijine, prin noi 

priorități politice, transformarea ecologică, transformarea digitală și crearea unor 

economii care să aducă beneficii pentru toți, în special mai multe oportunități de 

angajare pentru tineri și promovarea egalității de gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 JOIN(2020)7, Comunicarea comună: Politica privind Parteneriatul estic după 2020: Consolidarea rezilienței – un 
Parteneriat estic care produce rezultate pentru toți. 

VECINĂTATE ȘI EXTINDERE 

Parteneriatul estic 
 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ky/4080/EU-Armenia%20relations%20-%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations
https://eeas.europa.eu/regions/north-america/35606/eu-belarus-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23634/EU-Georgia%20relations%20-%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4011/eu-moldova-relations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4011/eu-moldova-relations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/4081/eu-ukraine-relations-factsheet_en
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De asemenea, au fost definite 5 obiective de politică pe termen lung flexibile 

și interconectate, care urmăresc să răspundă noilor priorități, să consolideze 

reziliența pentru a face față provocărilor comune, să încurajeze dezvoltarea 

durabilă și să continue să ofere rezultate concrete cetățenilor, și anume: 

• împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate; 

• împreună cu instituțiile responsabile, statul de drept și securitatea; 

• împreună pentru reziliența mediului și a climei; 

• împreună către o transformare digitală rezilientă; 

• împreună pentru societăți reziliente, echitabile și incluzive. 

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009, cu scopul de a consolida și a aprofunda relațiile 
politice și economice dintre UE, statele sale membre și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul a evoluat în funcție de interesele, 
ambițiile și progresele fiecărui partener, permițând diferențierea, într-un mod flexibil și 
favorabil incluziunii, pentru a aborda împreună provocările comune și globale și a promova 
integrarea regională. Obiectivele de politică actuale au fost definite prin agenda celor 20 
de rezultate pentru 2020, convenită în 2017. 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/11/24/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/11/24/
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În urma unei solicitări inițiale din partea autorităților italiene care se 

confruntă cu o criză fără precedent legată de pandemia COVID-19 și situația dificilă 

cu care se confruntă Uniunea Europeană, Comisia Europeană a decis să autorizeze 

prelungirea cu o lună a termenului de depunere a cererilor pentru plăți directe și 

plăți pentru dezvoltare rurală. Această prelungire se aplică tuturor fermierilor 

eligibili din toate statele membre. Totuși, statele membre sunt cele care decid dacă 

doresc să utilizeze această prelugire. Noul termen limită de depunere a cererilor 

este  15 iunie 2020, în loc de 15 mai. 

În fiecare an, fermierii europeni își depun cererile de ajutor pentru venituri 

în cadrul politicii agricole comune . Autoritățile naționale prelucrează aceste cereri 

și efectuează verificările necesare. Plățile din cadrul politicii agricole comune sunt 

distribuite la nivel național sau regional și sunt rambursate de Comisia Europeană 

prin bugetul UE.  

În prezent, Comisia pregătește instrumentele juridice pentru a permite 

această prelungire.  

 

 

AGRICULTURĂ  

Posibilitatea de a prelungi termenul de depunere a cererilor de 
plată în cadrul politicii agricole comune 
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PARLAMENTUL EUROPEAN ESTE PREGĂTIT  SĂ ATENUEZE IMPACTUL LA COVID - 19 

În acest context, Parlementul European se angajează să ajute statele UE să 

combată coronavirusul și să abordeze corect impactul socioeconomic al pandemiei. 

La sfârșitul săptămânii trecute, Conferința președinților din PE a decis ca 

activitățile din perioada 16 – 22 martie a.c. să fie anulate sau amânate din motive de 

siguranță pentru sănătatea membrilor și angajaților Parlamentului European din toate 

sediile acestuia. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

16 – 22 martie 

2020 

 

Din activitatea Parlamentului European 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200310IPR74511/ep-calendar-revised-to-ensure-parliament-can-exercise-its-core-functions
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• Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) a Parlamentului 

European a decis să încheie examinarea propunerii privind inițiativa pentru 

investiții în răspunsul la coronavirus 2 cât mai curând posibil.  

Astfel, Comisia REGI a declanșat procedura de urgență pentru adoptarea 

Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus, iar, în numele acelei, 

președintele Younous Omarjee, de comun acord cu coordonatorii politici, a 

solicitat Parlamentului European să folosească „procedura de urgență” din 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European (definită la articolul 163), 

pentru a permite adoptarea eficientă a măsurilor propuse. Prin urmare, Comisia 

REGI este de acord să accelereze procesul legislativ prin trimiterea propunerii fără 

modificări spre a fi adoptată direct de plen, pentru a canaliza fondurile UE 

disponibile cât mai curând posibil către cetățeni, regiuni și țări lovite cel mai tare 

de pandemia Coronavirus. Modificarea normelor de finanțare ale UE se încadrează 

în procedura de codecizie, deci Parlamentul European și Consiliul vor trebui să le 

adopte. Parlamentul European va anunța în scurt timp detaliile procedurii de 

urgență.3 

„(...) Europa trebuie să manifeste solidaritate acum. 

Politica de coeziune este intrinsec legată de solidaritate și 

acum, mai mult ca oricând, trebuie să facă față acestei 

situații, astfel încât să fie pusă în aplicare cât mai eficient. 

Comisia REGI va face tot posibilul să se asigure că banii 

sunt disponibili acolo unde este cea mai mare nevoie.” 4 

„(...)Trebuie să răspundem cât mai urgent, prin 

canalizarea tuturor mijloacelor disponibile în cadrul 

politicii de coeziune, pentru a atenua situația catastrofală cauzată de pandemia de 

 
2 COM(2020)113  - 2020/0043(COD) - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 
508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale 
statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la pandemia de COVID-19 [Inițiativa pentru 
investiții în răspunsul la coronavirus]. 
3 La 13 martie a fost publicată o propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind dispozițiile comune, 
a Fondului european de dezvoltare regională și a reglementărilor Fondului european maritim și pentru pescuit. 
Comisia Europeană și-a propus să direcționeze 37 miliarde euro în cadrul politicii de coeziune pentru a lupta 
împotriva crizei Coronavirus, prin renunțarea la obligația din acest an de a solicita restituirea prefinanțării pentru 
fondurile structurale. Aceasta se ridică la aproximativ 8 miliarde euro din bugetul UE, pe care statele membre vor 
putea să le folosească pentru a suplimenta 29 miliarde euro din finanțarea structurală în întreaga UE. 
4 A se vedea comunicatul de presă al PE.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_RO.html
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200113.do
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
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Coronavirus. Orice întârziere ar duce la pierderea mai multor vieți și la dificultăți 

suplimentare pentru regiunile, întreprinderile și cetățenii europeni. Comisia REGI 

este complet informată despre situație și este gata să acționeze. Toate grupurile 

politice sunt unite. Deschidem calea și sunt convins că același spirit va predomina 

în cadrul Consiliului. În acest moment critic, mai binele poate fi dusmanul binelui.”5 

- Younous Omarjee, președintele Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) 

• Comisia pentru bugete (BUDG)  a Parlamentului European s-a 

angajat să lucreze rapid la toate inițiativele de atenuare a impactului pandemiei. 

Președintele BUDG și coordonatorii au salutat măsurile Comisiei Europene, dar 

deplâng simpla „reutilizare” a fondurilor existente și insistă asupra unor noi 

mijloace financiare și suplimentare pentru a aborda criza coronavirusului. 

 „(...) Pandemia instalată de COVID-19 este o provocare excepțională și 

globală pentru noi toți și pune sub presiune sistemele de sănătate și afacerile 

noastre. În acest moment dificil credem că Europa trebuie să acționeze împreună și 

să dea dovadă de solidaritate. (...) Salutăm măsurile Comisiei Europene privind 

mobilizarea resurselor disponibile în cadrul politicii de coeziune destinate să 

strângă și mai multe fonduri pentru sistemele noastre de sănătate, IMM-uri și 

piețele muncii afectate. Cu toate acestea, aceste măsuri sunt insuficiente, deoarece 

propun doar reutilizarea fondurilor deja disponibile pentru statele membre pentru 

un alt scop. Credem că, în această situație, statele membre trebuie să fie pregătite 

să ofere noi mijloace financiare pentru a aborda această criză și pentru a contribui 

la atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19. Prin urmare, pe lângă 

măsurile anunțate la 13 martie a.c., Comisia BUDG îndeamnă Comisia Europeană 

să propună o mobilizare a creditelor noi, care sunt disponibile în bugetul 2020 prin 

marje și instrumente de flexibilitate. (...) Impactul asupra economiei noastre este 

acum tangibil. Comisia BUDG este pregătită să proceseze rapid toate inițiativele 

bugetare destinate să atenueze impactul negativ asupra sistemelor noastre de 

sănătate, asupra economiei noastre și asupra cetățenilor UE.”6 – parlamentarii din 

Comisia BUDG. 

 

 
5A se vedea comunicatul de presă al PE.   
6 A se vedea comunicatul de presă al PE.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74912/budget-meps-ready-to-adopt-all-necessary-measures-to-tackle-the-corona-emergency
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• Comisia pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European 

a salutat măsurile Comisiei Europene și s-a angajat să examineze cât mai rapid 

posibil propunerile legislative.  

 „(...) Nu este în interesul nimănui să pilotăm avioane 

goale și este vorba de un mare cost economic și de mediu. 

Trebuie să oprim această practică și să ne asigurăm că 

sectorul aviatic poate face față circumstanțelor 

extraordinare actuale cauzate de pandemia de COVID-19.7  

„(...) Principiul utilizării obligatorii sub sancțiunea 

pierderii definitive a fost deja suspendată temporar în mai 

multe rânduri în trecut, iar Parlamentul European se 

angajează să găsească o soluție rapidă împreună cu Consiliul.”8 - Karima Delli, 

președintele Comisiei pentru transport și turism (TRAN) 

Regulile de alocare a sloturilor9 se referă întotdeauna la următorul sezon 

corespunzător. Sloturile pentru vara anului 2020 au fost deja confirmate anul 

trecut. Acest lucru înseamnă că va fi suficient timp pentru a lucra și a vota acest 

dosar prioritar. Parlamentul European va analiza propunerea Comisiei Europene și 

va anunța detaliile exacte ale următorilor pași procedurali pentru a începe 

activitatea legislativă împreună cu Consiliul.   

• Președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE), dl Juan Fernando López Aguilar, a susținut  reintroducerea controalelor la 

frontieră la unele granițe interne ale Schengen, în contextul extinderii pandemiei 

cu COVID 19. 

 
7 A se vedea comunicatul de presă al PE. 
8 A se vedea comunicatul de presă al PE. 
9 Slot înseamnă permisiunea dată de un coordonator în conformitate cu prevederile prezentei reglementări pentru 
utilizarea tuturor elementelor infrastructurii aeroportuare necesare pentru operarea unui serviciu aerian pe un 
aeroport coordonat la o dată și oră specificate, în scopul aterizării sau decolării, alocate de un coordonator în 
conformitate cu prevederile prezentei reglementări. În conformitate cu normele actuale, Regulamentul UE privind 
sloturile pentru sloturile aeroportuare (CEE 95/93), sloturile de decolare și aterizare a aeronavelor sunt alocate în 
UE numai de către coordonatori independenți pentru sezoanele de planificare ale verii sau iernii. În cazul în care un 
transportator aerian a utilizat o serie de sloturi pentru cel puțin 80% din timp, în decursul unui anumit sezon, acesta 
îl va păstra în următorul sezon corespunzător. În caz contrar, sloturile se întorc pentru realocare. În consecință, 
sloturile care sunt utilizate în mod insuficient de transportatorii aerieni sunt realocate (cunoscute sub numele de 
regula „utilizați-o sau o pierdeți"). Cu toate acestea, regula a mai fost suspendată temporar în trecut, de exemplu în 
urma evenimentelor din 11 septembrie 2001, în timpul războiului din Irak, în timpul pandemiei SARS din 2003 și, în 
2009, ca răspuns la criza economică și la impactul acesteia asupra transportatorilor aerieni. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200313IPR74902/comisia-tran-se-angajeaza-sa-opreasca-zborurile-goale-cauzate-de-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
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 „(...) În ultimele zile, mai multe state membre ale UE 

au reintrodus controale de frontieră la frontierele interne 

ale spațiului Schengen sau chiar le-au închis pentru 

anumite categorii de călători, în timp ce alte state membre 

iau în considerare astfel de măsuri. În calitate de 

președinte al Comisiei LIBE, împărtășesc pe deplin 

necesitatea măsurilor de politici publice care 

restricționează interacțiunea socială pentru a încetini 

răspândirea Coronavirusului. Îndemn statele membre să ia 

măsuri respectând pe deplin principiile proporționalității și, mai ales, solidaritatea 

între statele membre ale UE, nediscriminarea și normele Schengen aplicabile. Este 

esențial că atunci când luăm măsuri să nu se facă discriminare între cetățenii UE. 

Numai printr-o abordare coordonată, și nu prin acțiuni individuale întreprinse de 

statele membre, vom reuși să abordăm corect provocarea cu care ne confruntăm 

toții. Comisia LIBE monitorizează îndeaproape situația și se așteaptă ca președinția 

Consiliului, Comisia Europeană, precum și statele membre să protejeze toate 

beneficiile spațiului Schengen.”10 - Juan Fernando López Aguilar, președintele 

Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

 De amintit că Regulamentul (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind 

regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) 

prevede în mod explicit riscul de sănătate publică drept motiv pentru a refuza 

intrarea la frontiera Schengen externă (titlul II), dar nu prevede posibilitatea de a 

reintroduce temporar controlul de frontieră la frontierele interne pe motive de 

sănătate publică (titlul III). 

• Președinții Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

(IMCO) și Comisiei pentru transporturi și turism (TRAN) au salutat decizia rapidă 

a miniștrilor transporturilor din UE de a sprijini coridoarele prioritare de 

aprovizionare („green lane supply rutes”) - care oferă acces direct transportului de 

bunuri vitale, precum alimentele și echipamente medicale și de protecție. 

Obiectivul acestor măsuri noi și urgente este de a proteja sănătatea și de a pune la 

dispoziție bunuri și servicii esențiale pe piața internă a UE. 

 
10 A se vedea comunicatul de presă al PE.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
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„(...) Închiderea completă a frontierelor ar putea 

părea cea mai sigură cale de protejare a cetățenilor 

noștri, dar toți depindem de importurile din alte state 

membre pentru ca aprovizionarea noastră să rămână 

neîntreruptă. Garantarea transportului neobstrucționat 

al produselor esențiale, cum ar fi alimentele, și 

garantarea unei aprovizionări neîntrerupte cu 

echipamente medicale și de protecție, sunt menite să 

asigure faptul că această criză nu se va transforma într-o 

catastrofă. Depindem unii de alții atunci când vine vorba de sănătatea noastră 

publică.” 

„(...) Crearea acestor coridoare prioritare, în special pentru echipamentele 

medicale și de protecție, este extrem de importantă în următoarele zile și 

săptămâni.”11 – a declarat Petra De Sutter, președintele IMCO, referindu-se la 

angajamentul statelor membre față de furnizarea de echipamente medicale,așa 

cum s-a stabilit în Concluziile formulate de președintele Consiliului European după 

videoconferința cu membrii Consiliului European referitoare la Covid-19 

 

„(...) Trebuie să găsim modalități de a ne menține 

sistemele de transport și de a reduce cozile pentru a 

economisi timp și bani. Suntem pregătiți să acționăm 

coordonat și rapid, și să susținem șoferii și întregul sector 

al transporturilor, care acționează neobosit pentru a 

menține fluxul mărfurilor în timpul acestei crize. 

Reamintesc necesitatea urgentă de a pune în aplicare 

măsuri pentru a pune capăt «zborurilor fantomă». 

Companiile aeriene trebuie să primească garanții pentru 

sloturile orare viitoare. Aceasta este singura modalitate de a evita zborurile fără 

pasageri în UE.” - a declarat Karima Delli, președintele Comisiei pentru 

transporturi și turism (TRAN), concluzionând că  trecerea fără probleme a 

 
11 A se vedea comunicatul de presă al PE.  
 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusions+by+the+President+of+the+European+Council+following+the+video+conference+with+members+of+the+European+Council+on+COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200318IPR75201/furnizarea-transfrontaliera-piata-unica-protejeaza-sanatatea-cetatenilor
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frontierelor și coordonarea între statele membre vor fi esențiale pentru depășirea 

acestei crize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniștrii de finanțe s-au reunit, prin videoconferință, începând în 

configurație deschisă (toate statele membre ale UE) și încheind în configurație 

obișnuită (miniștrii din zona euro). 

 În configurație deschisă, Eurogrupul a trecut în revistă situația economică a 

statelor membre și a adoptat o declarație privind răspunsul la nivel de politică 

economică ca urmare a pandemiei de Covid-19.  

În acest context, Mário Centeno, președintele Eurogrupului, a 

declarat:  „(...) Ne vom proteja cetățenii și moneda cu toate 

mijloacele disponibile, indiferent ce se va întâmpla. Angajamentul 

nostru de a oferi sprijin în această perioadă dificilă este nelimitat”.  

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea Eurogrup 

 

16 martie 

2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
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De asemenea, cu privire la aprofundarea uniunii economice și monetare a 

UE, miniștrii au discutat despre situația actuală a pachetului de reforme privind 

Mecanismul european de stabilitate (MES) și despre introducerea timpurie a 

mecanismului comun de sprijin. 

În configurație obișnuită, Eurogrupul a început pregătirile pentru reuniunile 

internaționale la care va participa, în sensul că a prezentat un bilanț al evoluțiilor 

în ceea ce privește inflația și cursul de schimb din ultimele luni, în vederea 

următoarei reuniuni a FMI din primăvară. 

De asemenea, Eurogrupul a discutat, pe scurt, despre cel de al cincilea raport 

privind supravegherea consolidată referitor la Grecia.  

„(...) Grecia a reușit să depășească obiectivele sale bugetare pentru al 

cincilea an consecutiv, atingând un excedent primar de 4 % în 2019. Suntem cu toții 

de acord că Grecia va fi, de asemenea, în măsură să utilizeze pe deplin flexibilitatea 

privind normele fiscale pentru a face față consecințelor coronavirusului”. (Mário 

Centeno) 

Nu în ultimul rând, Eurogrupul a fost informat cu privire la următoarele etape 

referitoare la proiectul de plan bugetar al Austriei. 

 

Președinția croată a convocat o  videoconferință în cadrul căreia a avut loc 

o discuție constructivă și amplă despre cum poate fi asigurată cel mai bine 

continuitatea economică, fluxul 

bunurilor esențiale (inclusiv alimente și 

medicamente), sănătatea și siguranța 

lucrătorilor din transport, precum și 

libera lor circulație peste granițe, 

concentrându-se în același timp și pe 

evoluția pandemiei de coronavirus.  

Videoconferința informală la nivel înalt a 

miniștrilor transporturilor din UE 

18 martie 

2020 

  

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/emu-deepening/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6403-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6403-2020-INIT/ro/pdf
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=219
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Miniștrii transporturilor din UE împreună cu membrii Comisiei Europene au 

convenit, la 18 martie 2020, să colaboreze îndeaproape pentru a reduce la 

minimum perturbările traficului, în mod special pentru transportul esențial de 

marfă. În momentul de față, sectorul transporturilor este puternic afectat de o 

gamă largă de măsuri luate la nivel național, în vederea combaterii pandemiei. 

Oleg Butković, ministrul Afacerilor Maritime, Transporturilor și 

Infrastructurii, reprezentând președinția croată a Consiliului UE, a concluzionat 

faptul că a fost făcut un pas important spre o abordare coordonată și a subliniat că 

activitatea trebuie să continue în strânsă cooperare între statele membre, Comisia 

Europeană și părțile interesate. 

„(...) Statele membre trebuie să continue să comunice măsurile naționale și, 

de asemenea, să le menționeze pe cele mai eficiente măsuri. Este important să 

găsim soluții pentru obligațiile financiare ale întreprinderilor și ale operatorilor de 

transport. Trebuie să oferim companiilor marjele financiare de care au nevoie 

pentru a supraviețui perioadei cruciale, evitând, în același timp, ca soluția unei 

companii să devină problema altei companii. Am convenit că este important să 

menținem transportul transfrontalier de marfă pentru a ne asigura că bunurile 

esențiale și materialele medicale ajung la cetățenii noștri (...)” – a declarat Oleg 

Butković. 
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Comisia Europeană a indicat o listă clară de acțiuni în cadrul intervenției sale 

menite să protejeze buna funcționare a pieței unice. Aceasta include libera 

circulație a lucrătorilor din transport, „coridoarele verzi” - benzi prioritare pentru 

transportul de marfă, flexibilitatea normelor privind timpul de conducere și de 

odihnă și notificarea prealabilă a măsurilor către Comisie. 

„(...) Este timpul pentru măsuri concrete și o coordonare puternică între 

statele membre și am convenit să desemnăm puncte de contact naționale pentru o 

mai bună coordonare. Am cerut să se creeze „coridoare verzi” esențiale pentru a 

păstra libera circulație a mărfurilor și a persoanelor care trebuie să treacă 

frontierele. Am subliniat importanța protejării lucrătorilor din transport (...)” – a 

declarat comisarul european pentru transport, Adina Vălean. 

Comisia Europeană s-a angajat să își arate toată flexibilitatea necesară 

pentru relaxarea cerințelor relevante și a invitat statele membre să facă același 

lucru pentru a reduce încordarea asupra unui sector aflat în criză, permițându-i, în 

același timp, să se concentreze asupra sarcinilor sale principale de livrare a 

mărfurilor esențiale pentru public. 

 

În vederea cooperării strânse 

în lupta împotriva coronavirusului, a 

avut loc o videoconferință în prezența 

comisarilor europeni,, Ylve Johansson 

(afaceri interne), Stella Kyriakides 

(sănătate și siguranța alimentară) și 

Janez Lenarčič (gestionarea crizelor). 

Ylva Johansson a reiterat că 

sarcinile cele mai importante sunt limitarea infecțiilor și protejarea facilităților 

existente. Ea a subliniat că statele membre ar putea refuza intrarea în țările lor, dar 

este important ca astfel de decizii să fie proporționale și să fie luate în coordonare 

cu sistemul de sănătate. În niciun caz nu pot fi realizate doar la nivel național. 

Videoconferința miniștrilor de interne și 

comisarilor europeni 

16 martie 

2020 

  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=215
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Circulația mărfurilor (alimente, medicamente, echipamente medicale) este extrem 

de importantă și este crucial să nu existe întreruperi la granițe. De aceeas trebuie 

depuse toate eforturile necesare pentru a se permite lucrătorilor transfrontalieri 

să meargă la muncă. 

Stella Kyriakides a subliniat că, în prezent, este esențial să fie încetinită 

răspândirea virusului, ceea ce ar permite sistemelor de sănătate ale statelor 

membre să facă față situației. Totodată, a  menționat faptul că este extrem de 

important să nu fie perturbat lanțul de aprovizionare și că trebuie să fie manifestată 

solidaritatea. 

„(...) Este bine pentru noi toți să vedem cum acționează colegii noștri în toate 

domeniile relevante - de la granițe, spații publice, servicii medicale, pentru că, de 

fiecare dată, ne confruntăm cu o astfel de provocare și putem învăța unul de la 

celălalt.” – a declarat Davor Božinović, viceprim-ministru și ministru de Interne al 

Croației. 

          Potrivit lui Stella Kyriakides Comisia Europeană va asculta nevoile statelor 

membre și va încerca să acționeze cât mai rapid și adecvat posibil. De asemenea, 

participanții au evidențiat că este necesară asumarea rolului de lider în această 

situație de către Comisia Europeană, precum și importanța păstrării integrității 

pieței unice europene prin facilitarea fluxului de mărfuri. 
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La inițiativa președinției 

croate a avut loc o videoconferință la 

nivel înalt cu privire la consecințele 

crizei COVID-19 asupra sistemelor de 

politică socială și de ocupare a forței 

de muncă.  

Miniștrii muncii și protecției 

sociale au discutat despre provocările 

cu care se confruntă UE și întreaga 

lume, au făcut schimb de opinii și au 

împărtășit experiențe cu privire la 

modalitățile de depășire a efectelor 

crizei. 

Videoconferința a fost 

prezidată de dl Josip Aladrović, 

ministrul muncii și al sistemului de 

pensii, și de dna Vesna Bedeković, 

ministrul demografiei, familiei, 

tineretului și politicii sociale din 

Croația, cu participarea 

vicepreședintelui Comisiei Europene, 

dl Valdis Dombrovskis, și al 

comisarului european, responsabil 

pentru portofoliul ocuparea forței de 

muncă, dl Nicolas Schmit. 

Participanții și-au prezentat 

pozițiile și planurile pentru o posibilă 

realocare a fondurilor UE privind noile 

inițiative „corona”, ținând cont de 

propunerea Comisiei Europene 

referitoare la inițiativa pentru 

investiții (Coronavirus Response 

Investment Initiative). 

 „(...) Președinția croată a decis 

să aibă un schimb de opinii și de  

experiențe între miniștri, în lupta cu 

pandemia Covid-19, care are 

consecințe nu numai pe piețele 

noastre de muncă, dar și în societățile 

noastre. Am discutat o serie întreagă 

de măsuri care vizează asigurarea 

locurilor de muncă și păstrarea 

siguranței și sănătății lucrătorilor 

noștri.” - Josip Aladrović, ministrul 

muncii și al sistemului de pensii din 

Croația. 

Videoconferința la nivel înalt a miniștrilor 

muncii și protecției sociale 

19 martie 

2020 

  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=220
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Mai multe state membre au 

luat deja măsuri de anvergură pentru 

a limita răspândirea virusului prin 

distanțare socială. În multe țări, 

școlile, universitățile, instituțiile 

culturale, restaurantele și barurile 

sunt închise temporar. 

 „(...) Este deosebit de 

important să protejăm, împreună, pe 

cât posibil, toți cetățenii, în special pe 

cei mai vulnerabili și pe cei mai 

afectați de această criză. Această 

videoconferință ar trebui să fie un 

exemplu de bune practici în schimbul 

de informații și să ofere un răspuns 

coordonat la nivelul UE.”  - Vesna 

Bedekovi, ministrul demografiei, 

familiei, tineretului și politicii sociale 

din Croația. 

Este necesar, printre altele, să 

le permitem părinților care lucrează 

să găsească soluții adecvate pentru 

îngrijirea copiilor. De asemenea, 

trebuie să se acorde ajutor și protecție 

corespunzătoare persoanelor în 

vârstă, care sunt un grup deosebit de 

vulnerabil. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Consiliului European au discutat, prin videoconferință, acțiunile 

UE de combatere a răspândirii COVID-19. Charles Michel, președintele Consiliului 

European, a prezentat elementele-cheie asupra cărora s-au concentrat liderii 

europeni în cadrul discuțiilor: 

• limitarea răspândirii virusului la nivel global; 

 Liderii au convenit să consolideze frontierele externe aplicând o restricție 

temporară coordonată a călătoriilor neesențiale în UE pentru o perioadă de 30 de 

zile.  

După încheierea reuniunii, președintele Michel a declarat „Trebuie să 

asigurăm aprovizionarea cu medicamente, produse alimentare și bunuri, iar 

cetățenii noștri trebuie să poată călători în țările lor de origine”. 

• furnizarea de echipamente medicale, în special măști și aparate 

respiratorii; 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

17 martie 2020  Reuniunea Consiliului European  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
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 Liderii au susținut eforturile Comisiei Europene de a sprijini industria, de a 

derula achizițiile publice comune pentru cumpărarea și furnizarea de echipamente 

de protecție prin cadrul mecanismului de protecție civilă. 

• promovarea cercetării, inclusiv asupra identificării unui vaccin; 

 Membrii Consiliului European au subliniat importanța comunicării privind 

dezvoltarea unui vaccin pentru toți cei care au nevoie.  

• abordarea consecințelor socio-economice; 

 Liderii au aprobat declarația Eurogrupului din 16 martie a.c. și au invitat 

Eurogrupul să monitorizeze continuu și îndeaproape evoluțiile economice și 

financiare și să adapteze, fără întârziere, un răspuns politic coordonat referitor la 

acestea. Aceștia au susținut, de asemenea, diversele inițiative luate de Comisie în 

domeniile pieței unice. 

• ajutorarea cetățenilor în țări terțe; 

 Liderii s-au angajat să coordoneze ambasadele lor și delegațiile UE din țările 

terțe. Președintele Michel a declarat: „(...) Vom aranja împreună repatrierea 

cetățenilor UE, acolo unde este necesar și posibil, și vom folosi mecanismul de 

protecție civilă al Uniunii". 

Președintele Consiliului European a declarat: „(...) Am reafirmat necesitatea 

de a lucra împreună și de a face tot ceea ce este necesar pentru a combate criza și 

consecințele acesteia. Prioritatea este sănătatea cetățenilor noștri." 

Liderii au decis să amâne reuniunea Consiliului European planificat pentru 

26 și 27 martie ac.; în schimb se va  organiza o altă videoconferință săptămâna 

viitoare. 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
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Comisia Europeană a prezentat un proiect de acord cu valoare juridică 

pentru viitorul parteneriat dintre UE și Regatul Unit. Acest proiect transpune într-

un text cu valoare juridică directivele de negociere aprobate de statele membre în 

cadrul Consiliului afaceri generale din 25 februarie 2020, în concordanță 

cu declarația politică asupra căreia UE și Regatul Unit au convenit în octombrie 

2019. 

Acesta este rezultatul consultărilor cu Parlamentul European și Consiliul și se 

dorește a fi un instrument care să servească drept bază a negocierilor și să permită 

înregistrarea de progrese în dialogul cu Regatul Unit.  

Proiectul acoperă toate domeniile de negociere, printre care cooperarea 

comercială și economică, cooperarea autorităților de aplicare a legii și cooperarea 

judiciară în materie penală, participarea la programele Uniunii, precum și alte 

domenii tematice de cooperare. Un capitol dedicat guvernanței conturează un 

cadru general care să vizeze toate domeniile cooperării în materie de economie și 

securitate. 

Regatul Unit a anunțat că va prezenta o serie de propuneri care acoperă o 

parte dintre elementele viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit, menționate în 

declarația politică. 

Având în vedere evoluțiile legate de COVID-19, negociatorii UE și cei ai 

Regatului Unit analizează, în prezent, modalități alternative de continuare a 

BREXIT 

Viitorul parteneriat dintre UE și Regatul Unit 
18 martie 2020 

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A384I%3ATOC
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discuțiilor, printre care se numără și eventuala utilizare a videoconferințelor. Cele 

două părți rămân în strânsă legătură. În săptămânile care vor urma, cele două părți 

vor continua să lucreze, în mod substanțial, la textele cu valoare juridică. 

Declarația dlui David McAllister, președintele grupului de coordonare al 

Parlamentului European pentru Regatul Unit, privind publicarea unui proiect de acord 

juridic privind viitorul parteneriat UE-Marea Britanie. 

  „(...) Salut inițiativa Comisiei Europene de a 

transmite Regatului Unit un proiect de acord privind un nou 

parteneriat cu Uniunea Europeană, aliniat la 

recomandările Parlamentului European, enumerate în  

rezoluția adoptată în februarie a.c., și la directivele de 

negociere, aprobate de statele membre ale UE, pe 25 

februarie a.c. Parlamentul European susține, cu tărie, 

activitatea constructivă a negociatorilor Uniunii Europene 

cu echipa Regatului Unit, într-un spirit deschis și pozitiv, 

întrucât aceste negocieri au drept scop construirea – sau, mai degrabă, 

reconstruirea - unui parteneriat ambițios. Pentru Parlamentul European este 

esențial ca Uniunea Europeană să facă tot posibilul atunci când negociază cu Marea 

Britanie pentru a garanta interesele UE; ambele părți împărtășesc o dorință 

puternică de a conveni asupra unui nou parteneriat, bazat pe un echilibru bun de 

drepturi și obligații și cu respectarea suveranității ambelor părți. De asemenea, 

salut Comisia Europeană pentru dispozițiile date pentru cooperarea în domeniile 

afaceri externe, securitate și apărare, chiar dacă a făcut acest lucru într-un 

document separat din proiectul de tratat cuprinzător. Prin urmare, Comisia 

Europeană își propune să clarifice o serie de domenii care depășesc ceea ce UE 

implică, de obicei, cu țările terțe. Cooperarea în aceste domenii este în mod evident 

benefică atât pentru cetățenii UE, cât și pentru cei din Marea Britanie. În această 

privință, UE oferă, cu adevărat, o cooperare fără precedent.” 

 

VIITOARE RELAȚII UE-REGATUL UNIT:  

UE OFERĂ „COOPERARE FĂRĂ PRECEDENT” 

18 martie 2020 

Parlamentul 

European 

https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0018_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/?fbclid=IwAR3cN_Yo0i7eHWdH1dwCBwy-KCe6Ed9SAQwgjiBqdSkqNWiUe-VWR6ZnoSo
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/?fbclid=IwAR3cN_Yo0i7eHWdH1dwCBwy-KCe6Ed9SAQwgjiBqdSkqNWiUe-VWR6ZnoSo
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COVID-19 este o urgență majoră în materie de sănătate publică pentru 

cetățenii, societățile și economiile europene, în condițiile în care s-au înregistrat 

infecții în toate statele membre, și reprezintă, de asemenea, un șoc economic 

major pentru UE. Comisia a conturat un răspuns12 imediat pentru atenuarea 

impactului socioeconomic al pandemiei de COVID-19, axat pe un răspuns 

coordonat la nivel european. 

Comisia Europeană va utiliza pe deplin toate instrumentele de care dispune 

pentru a face față acestei situații dificile și ia măsuri pentru a aborda și a atenua 

consecințele socioeconomice ale pandemiei. Aceste măsuri se referă: 

• la integritatea pieței unice și la menținerea lanțurilor valorice de 

producție și de distribuție, pentru a asigura aprovizionarea sistemelor de sănătate 

cu bunurile de care au nevoie; 

•  la sprijinirea cetățenilor pentru a asigura faptul că veniturile și locurile 

de muncă nu sunt afectate în mod disproporționat de pandemie; 

 
12 A se vedea COM(2020) 112 - Comunicare a Comisiei, Răspunsul economic coordonat la pandemia de COVID-19 

 Evoluții privind 

CORONAVIRUS 

Un răspuns coordonat la nivel european pentru a 

contracara impactul economic al coronavirusului 

13 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584601507254&uri=CELEX:52020DC0112
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• la sprijinirea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și 

mijlocii; 

• la asigurarea lichidității sectorului financiar și la contracararea unei 

recesiuni amenințătoare prin acțiuni la toate nivelurile; 

•  la asigurarea unui cadru care să permită statelor membre să 

acționeze cu hotărâre și în mod coordonat; 

• la pregătirea unei redresări rapide în urma acestui șoc economic. 

Comisia va colabora cu Parlamentul European, cu Consiliul UE, cu Banca 

Europeană de Investiții (BEI) și cu statele membre pentru punerea rapidă în aplicare 

a acestor măsuri și a altora care vor fi necesare. Comisia sprijină, totodată, 

organizarea unui răspuns internațional pentru a aborda consecințele so-                   

cio-economice mondiale ale pandemiei prin intermediul cadrului multilateral, 

acordând o atenție specială țărilor partenere cu sisteme de sănătate vulnerabile. 

Piața unică este elementul central al Uniunii Europene. În vremuri de criză, 

este instrumentul de solidaritate, menit să asigure faptul că bunurile esențiale 

necesare pentru atenuarea riscurilor în materie de sănătate generate de pandemie 

pot să ajungă la toți cei care au nevoie de acestea. Sunt prevăzute măsuri pentru 

furnizarea de echipamente medicale, siguranța transportului, pentru a diminua 

presiunea asupra industriei turismului. 

Pentru a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, 

bugetul UE va utiliza instrumentele sale existente pentru a sprijini întreprinderile 

cu lichidități, în completarea măsurilor luate la nivel național. În săptămânile 

următoare, suma de 1 miliard euro va fi redirecționată de la bugetul UE ca garanție 

pentru Fondul European de Investiții pentru a stimula băncile să furnizeze lichidități 

IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie.  

Sunt necesare măsuri specifice pentru a atenua impactul asupra ocupării 

forței de muncă pentru persoanele fizice și pentru sectoarele cele mai afectate, în 

cazul în care producția este întreruptă sau vânzările scad. Trebuie protejați 

lucrătorii împotriva șomajului și a pierderii de venituri, acolo unde este posibil. 

Sistemele de șomaj parțial s-au dovedit a fi eficace în mai multe state membre, 
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permițând o reducere temporară a timpului de lucru și sprijinind, în același timp, 

veniturile lucrătorilor. În prezent, 17 state membre au instituit sisteme de acest tip. 

Ar putea fi utilă extinderea acestor sisteme în întreaga UE. În plus, prelungirile 

temporare ale plăților prestației de boală sau modificările aduse regimurilor de 

prestații de șomaj pot servi la sprijinirea veniturilor gospodăriilor. Promovarea 

telemuncii ar putea, de asemenea, să atenueze impactul. 

Prin intermediul Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus13, 

Comisia propune direcționarea sumei de 37 de miliarde euro în cadrul politicii de 

coeziune pentru pandemia de COVID-19 și punerea, pe deplin, în aplicare a acestei 

inițiative, în 2020, prin intermediul unor proceduri excepționale și accelerate.  Un 

element-cheie al propunerii este acela că, începând cu 1 februarie 2020, toate 

cheltuielile potențiale pentru combaterea pandemiei de COVID-19 sunt eligibile 

pentru finanțare din fondurile structurale, astfel încât statele membre să poată 

cheltui banii cât mai repede posibil pentru combaterea pandemiei. Comisia 

propune, de asemenea, să se ofere posibilitatea de a transfera fonduri 

semnificative în cadrul programelor într-un mod simplificat. Aceste măsuri ar 

trebui să le permită tuturor statelor membre să restabilească ordinea priorităților 

și să orienteze sprijinul în următoarele săptămâni către sectoarele unde este cel 

mai necesar. Maximizarea impactului Inițiativei pentru investiții în răspunsul la 

coronavirus depinde de asigurarea de către statele membre a punerii în aplicare 

rapide a acestor măsuri, precum și de reacția rapidă a colegiuitorilor. Având în 

vedere circumstanțele fără precedent, Comisia a solicitat Consiliului UE și 

Parlamentului European să aprobe rapid propunerea Comisiei. 

Având în vedere dimensiunea limitată a bugetului UE, principalul răspuns 

bugetar la coronavirus va proveni din bugetele naționale ale statelor membre și , 

în acest context, Comisia Europeană a propus o mai mare flexibilitatea a cadrului 

privind ajutoarele de stat. Statele membre pot concepe măsuri de sprijin, în 

conformitate cu normele UE existente. În primul rând, acestea pot decide să ia 

măsuri cum ar fi subvenții salariale și suspendarea plății impozitului pe profit și a 

 
13 COM(2020) 113- Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în 
ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor 
membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la pandemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții 
în răspunsul la coronavirus]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584601579265&uri=CELEX:52020PC0113
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taxei pe valoarea adăugată sau a contribuțiilor sociale. Statele membre pot acorda 

sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu în cazul serviciilor anulate sau 

al biletelor care nu sunt rambursate de către operatori. De asemenea, normele UE 

privind ajutoarele de stat le permit statelor membre să sprijine întreprinderile care 

au nevoie de ajutoare urgent pentru salvare e pentru a face față deficitelor de 

lichidități. 

Comisia propune Consiliului să aplice flexibilitatea totală prevăzută de 

cadrul bugetar al UE, astfel încât să se poată pune în aplicare măsurile necesare 

pentru limitarea pandemiei de coronavirus și pentru atenuarea efectelor sale 

socio-economice negative. Recomandările specifice fiecărei țări formulate de 

Comisie, care urmează să fie emise în această primăvară, vor ține seama și de cele 

mai recente evoluții economice, adaptând eforturile fiscal-bugetare care trebuie 

întreprinse de statele membre atunci când este necesar pentru a ține seama de 

situația economică. 

În urma măsurilor pe care le-a luat Comisia Europeană referitoare la COVID-

19, președintele Parlamentului European a făcut mai multe declarații, de la locul  

în care s-a autoizolat, despre actuala situație în care se găsește Europa în prezent.  

 

 „(...) Covid-19 ne obligă pe toți să fim responsabili și precauți. Este un 

moment delicat pentru noi toți. PE va continua să lucreze pentru a-și exercita 

atribuțiile. Nici un virus nu poate bloca democrația. (...)De la sfârșitul celui de-Al 

doilea Război Mondial, nu ne-am mai confruntat cu o astfel de criză dramatică. 

Uniunea Europeană ia măsuri. Nu avem nicio îndoială cu privire la acest aspect. 

Situația este atât de gravă, încât niciun guvern nu ar putea acționa singur. Pachetul 

de măsuri prezentat de Comisia Europeană pentru a combate efectele COVID-19 

este orientat în direcția cea bună. Toate țările europene vor primi sprijin pentru 

Declarația președintelui Parlamentului European, 

David Sassoli 

17 martie 2020  

Parlamentul 

European 
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sistemele lor de sănătate. Aceasta 

înseamnă furnizarea de materiale, 

sprijin pentru spitale și finanțarea 

cercetării pentru crearea unui vaccin 

cât mai curând posibil. Prima 

prioritate este salvarea vieților 

omenești. Celălalt angajament este 

de a proteja locurile de muncă, 

întreprinderile și economia. În acest 

sens, s-a terminat cu austeritatea. Țările sunt autorizate să cheltuiască oricât este 

necesar pentru a garanta sprijinirea angajaților, a lucrătorilor independenți, a 

întreprinderilor și a băncilor. În plus față de angajamentele asumate de statele 

membre, cel puțin 37 miliarde euro sunt disponibile din bugetul Uniunii. Este 

important să subliniem că guvernele vor fi în măsură să utilizeze toată flexibilitatea 

prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere, și că ajutoarele de stat vor fi 

permise pentru sectoarele și întreprinderile afectate de criză.Consiliul și 

Parlamentul European trebuie să aprobe aceste prime propuneri. Vă asigur că 

Parlamentul European va face acest lucru cât mai curând posibil. Pentru a ne salva 

propriile țări, trebuie să acționăm împreună în Europa. Trebuie să facem mai mult. 

În momentul de față cuvântul de ordine în Europa este solidaritatea. Nimeni nu va 

fi lăsat  singur și nimeni nu va acționa singur.”14 

  „(…) În urma apelului formulat de președintele Comisiei Europene, 

guvernele statelor membre trebuie să înceteze să limiteze aprovizionarea cu 

echipamente medicale în interiorul UE și să nu mai ia măsuri unilaterale pentru a 

împiedica libera circulație. Această luptă are loc în întreaga Europă și trebuie să fie 

susținută printr-o coordonare puternică între guverne și instituțiile UE. Provocările 

prezentate de răspândirea rapidă a COVID-19 arată că este nevoie acum, mai mult 

ca oricând, de cooperare și de solidaritate. Vor fi depuse toate eforturile posibile 

pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a-i ajuta pe cei aflați în dificultate. 

Trebuie să asigurăm o producție și o aprovizionare adecvate cu echipamente 

medicale, astfel încât acestea să fie disponibile oriunde sunt necesare pe teritoriul 

UE. Acest virus nu respectă nicio frontieră, încercările de a îl combate singuri vor 

 
14 A se vedea comunicatul de presă al PE. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200313IPR74911/sassoli-masuri-pozitive-din-partea-ce-europa-unita-in-fata-provocarii-comune
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eșua. Garantarea faptului că piața noastră internă continuă să funcționeze, iar 

normele sale sunt respectate, este de o importanță vitală. Trebuie să ne asigurăm 

că bunurile și produsele vor putea fi furnizate acolo unde este nevoie de ele. 

Solidaritatea, încrederea reciprocă și cooperarea sinceră ar trebui să ne ghideze 

acțiunile de combatere a acestei pandemii. Consolidarea controalelor la frontierele 

externe ale UE, în conformitate cu normele și obligațiile noastre internaționale, 

poate contribui la asigurarea funcționării eficiente a sistemului Schengen. Cu toate 

acestea, reintroducerea controalelor la frontierele interne, atunci când nu se 

bazează pe sfaturi sau date din partea autorităților din domeniul sănătății, 

provoacă mai mult rău decât bine. Aceasta impune costuri economice majore 

pentru UE în ansamblu și împiedică mărfurile să ajungă acolo unde sunt necesare. 

Trebuie să asigurăm buna funcționare a spațiului Schengen. În acest moment, 

trebuie să consolidăm încrederea reciprocă, cooperarea și solidaritatea. Aceste 

principii stau la baza proiectului european și sunt necesare acum mai mult ca 

oricând.”15 

„(...) Europa încearcă să rectifice acțiunile unilaterale și lipsa de coordonare 

între guvernele naționale în contextul crizei COVID-19. Astăzi, reuniunea 

extraordinară a Consiliului European a dat undă verde propunerilor Comisiei 

Europene, abordare asumată deja de către Parlamentul European, pentru a 

contracara răspândirea virusului și pentru a ajuta țările aflate în dificultate. În cele 

din urmă, dăm dovadă de un sentiment real de solidaritate: rute preferențiale 

pentru transportul echipamentelor medicale, apărarea liberei circulații a mărfurilor 

în UE și primul nostru sprijin economic important pentru familii și mediul de afaceri. 

O Europă unită, dispusă și pregătită să acționeze este, în cele din urmă, gata pentru 

a face față acestei provocări dramatice. Suntem o familie europeană — nimeni nu 

va fi lăsat singur și nimeni nu va trebui să acționeze singur. Parlamentul European 

este pregătit să își îndeplinească atribuțiile pentru a proteja viața și mijloacele de 

subzistență ale tuturor cetățenilor noștri. Nu vom renunța la modul nostru de viață 

european.”16 

 

 
15 A se vedea comunicatul de presă al PE.  
16 A se vedea comunicatul de presă al PE.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200316IPR75008/sassoli-avem-nevoie-de-coordonare-ue-mai-puternica
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200317IPR75103/vesti-pozitive-europa-ne-arata-ca-este-unita-si-pregatita-sa-actioneze
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Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect 

de propunere17 privind un cadru temporar pentru ajutoarele de stat, în vederea 

sprijinirii economiei în contextul pandemiei de COVID-19, în temeiul art. 107 alin. 

(3) lit. b) din TFUE, pentru a remedia perturbările grave ale economiei UE. 

Vicepreședintele executiv al CE, responsabil pentru o Europă pregătită 

pentru era digitală, dna  Margrethe Vestager, a declarat: „(...)Obiectivul nostru este 

ca noul cadru temporar să intre în vigoare în zilele imediat următoare. Pentru 

comparație, în timpul crizei financiare, au trecut trei săptămâni între lansarea 

consultării interne asupra cadrului și adoptarea acestuia. În prezent suntem în 

măsură să acționăm chiar mai rapid decât am făcut-o acum zece ani pentru a 

răspunde crizei financiare, deoarece ne bazăm pe experiența dobândită datorită 

cadrului din 2009.(...) Noul cadru nu înlocuiește, ci completează setul de 

instrumente cu multe alte posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre în 

conformitate cu normele privind ajutoarele de stat – fie că este vorba de măsuri 

generale de acordare de subvenții salariale și de suspendare a plății impozitelor 

pentru toate întreprinderile fie de furnizarea de compensații întreprinderilor pentru 

prejudiciile suferite din cauza pandemiei de COVID-19. Compensațiile pot fi utile în 

special pentru sprijinirea sectoarelor care au fost afectate în mod deosebit.” 

 

 

 

 

 
17 A se vedea C(2020) 1863. 

Proiect de propunere privind un cadru temporar pentru 

ajutoarele de stat în vederea sprijinirii economiei în 

contextul pandemiei de COVID-19 

17 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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Noul cadru temporar propus va permite acordarea a 4 tipuri de ajutoare: 

1. granturi directe și avantaje fiscale selective; 

2. garanții de stat pentru împrumuturi contractate de întreprinderi de la bănci; 

3. împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi; 

4. garanții pentru bănci care direcționează sprijinul către economia reală. 

Ajutor sub formă de grant 

direct sau avantaj fiscal 

Statele membre ar putea să 

instituie scheme de acordare a unei 

finanțări de până la 500 000 euro unei 

întreprinderi pentru a răspunde 

nevoilor sale urgente de lichiditate 

(acest lucru poate fi realizat prin 

intermediul unui grant direct sau al 

unui avantaj fiscal). 

Ajutor sub formă de garanții 

subvenționate pentru împrumuturile 

bancare  

Statele membre pot acorda 

garanții de stat sau pot institui 

scheme de garantare care să sprijine 

împrumuturile bancare contractate 

de întreprinderi; acestea ar beneficia 

de prime subvenționate, cu reduceri 

ale ratei de piață estimate pentru 

primele anuale aferente noilor 

garanții destinate IMM-urilor și altor 

tipuri de întreprinderi. Sunt prevăzute 

anumite limite privind cuantumul 

maxim al împrumutului, care se 

bazează pe nevoile de funcționare ale 

întreprinderilor (stabilite pe baza 

masei salariale sau a nevoilor de 

lichiditate). Garanțiile pot viza atât 

împrumuturile pentru investiții, cât și 

împrumuturile pentru capitalul 

circulant. 

Ajutor sub formă de rate ale 

dobânzii subvenționate 

Statele membre pot permite ca 

întreprinderilor să li se acorde 

împrumuturi publice și private cu rate 

ale dobânzii subvenționate. Aceste 

împrumuturi trebuie acordate cu o 

rată a dobânzii care să fie cel puțin 

egală cu rata de bază aplicabilă la 1 

ianuarie 2020, plus prima de risc de 

credit corespunzătoare profilului de 

risc al beneficiarului, cu rate diferite 

pentru IMM-uri și pentru alte tipuri de 

întreprinderi. Rata de bază este fixă 

pentru a oferi mai multă securitate cu 

privire la condițiile de finanțare în 

acest context volatil. În ceea ce 

privește posibilitatea de a furniza 

garanții subvenționate, sunt 

prevăzute anumite limite pentru 

cuantumul maxim al împrumutului, 
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care se bazează pe nevoile de 

funcționare ale întreprinderilor 

(stabilite pe baza masei salariale sau a 

nevoilor de lichiditate). 

Împrumuturile pot fi atât pentru 

investiții, cât și pentru nevoile 

capitalului circulant. 

Sectorul bancar  deține un rol 

important pentru a face față efectelor 

economice ale pandemiei de COVID-

19. Cadrul temporar precizează că, în 

cazul în care statele membre decid să 

canalizeze ajutoarele către economia 

reală prin intermediul băncilor, acesta 

este un ajutor direct pentru clienții 

băncilor, nu pentru băncile în sine. 

Cadrul oferă, de asemenea, orientări 

privind modul de reducere la 

minimum a oricăror ajutoare 

reziduale necuvenite acordate 

băncilor și de asigurare a faptului că 

ajutorul ajunge, în cea mai mare 

măsură posibilă, la beneficiarii finali 

sub forma unor volume mai mari de 

finanțare, a unor portofolii mai 

riscante, a unor cerințe mai puțin 

stricte în materie de garanții, a unor 

prime de garantare mai mici sau a 

unor rate mai scăzute ale dobânzii. 

În cazul în care este necesar să 

se acorde băncilor ajutoare directe în 

temeiul art. 107 alin. (2) lit. b) din 

TFUE pentru a compensa prejudiciile 

cauzate în mod direct de pandemia de 

COVID-19, aceste ajutoare nu ar fi 

considerate un sprijin public 

extraordinar în temeiul normelor 

privind ajutoarele de stat. În mod 

similar, această dispoziție s-ar aplica și 

oricărui ajutor indirect rezidual 

acordat băncilor în temeiul cadrului 

temporar. 

Printre caracteristicile 

generale ale tuturor măsurilor se 

numără faptul că întreprinderile care 

au început să se confrunte cu 

dificultăți după 31 decembrie 2019 

sunt eligibile pentru a beneficia de 

ajutor în temeiul acestui cadru 

temporar. plus, cadrul temporar 

prevede și obligații generale în 

materie de transparență. 
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Comisia Europeană a decis18 crearea unui grup consultativ privind COVID-

19, format din epidemiologi și virusologi, cu obiectivul de a formula orientări UE cu 

privire la măsurile de gestionare a riscurilor, bazate pe date științifice și 

coordonate. Acest grup, care a fost creat în urma unui mandat din partea statelor 

membre ale UE, va fi prezidat de președintele Comisiei Europene, dna Ursula von 

der Leyen, și coprezidat de comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, dna 

Stella Kyriakides. Grupul:  

• va formula măsuri de răspuns care să fie adresate tuturor statelor 

membre, în funcție de diferitele etape ale pandemiei în UE în ansamblu și luând în 

considerare contextele specifice ale statelor membre; 

• va identifica și atenua lacunele, inconsecvențele sau deficiențele 

măsurilor care au fost luate deja sau care urmează să fie luate în ceea ce privește 

limitarea și gestionarea răspândirii COVID-19, inclusiv în ceea ce privește 

gestionarea și tratamentul clinic, precum și surmontarea efectelor acestuia; 

 
18 A se vedea Decizia C(2020) 1799 

O echipă europeană de experți științifici pentru a 

consolida coordonarea la nivelul UE și răspunsul 

medical 

17 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3719&news=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3719&news=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
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• va ierarhiza resursele de asistență medicală, de protecție civilă și de 

altă natură; 

• va stabili măsuri de sprijin care urmează să fie organizate sau 

coordonate la nivelul UE; 

• va recomanda, ulterior, măsuri de politică pentru abordarea și 

atenuarea consecințelor pe termen lung ale COVID-19. 

Grupul este format din 7 membri, din 6 state membre, care vor acționa în nume 

propriu și în mod independent. Centrul European de Prevenire și Control al 

Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Centrul de 

coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) vor participa în calitate de 

observatori. Membrii vor delibera, cel puțin de două ori pe săptămână, prin 

intermediul videoconferințelor, pe baza întrebărilor adresate de Comisie sau din 

proprie inițiativă.  

 

În eforturile sale continue de a proteja cetățenii și de a coordona răspunsul 

la COVID-19, Comisia a luat măsuri imediate pentru a asigura aprovizionarea cu 

echipamente individuale de protecție, impunând ca exporturile de astfel de 

echipamente în afara Uniunii Europene să facă obiectul unei autorizații de export 

din partea statelor membre. 

Echipamentele individuale de protecție includ măștile, ochelarii și vizierele 

de protecție, dispozitivele de protecție a feței, echipamentele de protecție a 

nasului și gurii și îmbrăcămintea de protecție.  

Acest act de punere în aplicare, adoptat prin procedura de urgență, prevede 

necesitatea unor autorizații pentru exporturile către țări terțe. El va fi valabil timp 

de 6 săptămâni, perioadă în care statele membre vor fi consultate cu privire la 

posibile adaptări și la domeniul de aplicare al măsurii actuale, precum și cu privire 

la etapele viitoare. 

Aprovizionarea cu echipamente individuale de 

protecție și medicale 

15 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.077.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2020:077I:TOC
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În data de 19 martie 2020, Comisia Europeană a decis să creeze 

o rezervă strategică rescEU19 de echipamente medicale. Rezerva va include 

echipamente medicale precum: 

• echipamente medicale de terapie intensivă, cum ar fi ventilatoarele; 

• echipamente individuale de protecție, cum ar fi măștile reutilizabile; 

• vaccinuri și tratamente; 

• materiale de laborator. 

Rezerva va fi găzduită de unul sau mai multe state membre. Statul gazdă va 

fi responsabil cu achiziționarea echipamentelor. 

Comisia va finanța 90 % din rezervă. Centrul de coordonare a răspunsului la 

situații de urgență va gestiona distribuția echipamentelor, pentru a se asigura că 

acestea ajung acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. 

Bugetul UE inițial al rezervei este de 50 de milioane euro, din care 40 de 

milioane euro fac obiectul aprobării de către autoritățile bugetare. 

Măsura a intrat în vigoare în 20 martie 2020. În consecință, un stat membru 

care dorește să găzduiască rezervele rescEU poate solicita un grant direct din 

partea Comisiei Europene. Grantul direct acoperă 90 % dintre costurile rezervei, în 

timp ce restul de 10 % sunt suportate de statul membru. 

În momentul de față, la mecanism participă toate statele membre ale UE, 

precum și Islanda, Norvegia, Serbia, 

Macedonia de Nord, Muntenegru și 

Turcia. De la crearea sa, în 2001, 

mecanismul de protecție civilă al UE a 

răspuns la peste 330 de cereri de 

asistență pe teritoriul UE și în afara 

acesteia.  

 
19 RescEU face parte din mecanismul de protecție civilă al UE, care consolidează cooperarea dintre statele 
participante în domeniul protecției civile, în vederea îmbunătățirii prevenirii dezastrelor, pregătirii în vederea 
acestora și răspunsului la acestea. Propunerea actualizează rezerva de active a mecanismului de protecție civilă al 
UE rescEU, care include deja avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor. Prin intermediul mecanismului, 
Comisia Europeană joacă un rol-cheie în coordonarea răspunsului la dezastre în Europa și dincolo de granițele 
acesteia 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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Comisia Europeană a oferit un sprijin financiar de până la 80 de milioane 

de euro către CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tübingen, 

Germania, pentru a intensifica dezvoltarea și producția unui vaccin împotriva 

COVID-19.  

Înființată în 2000, CureVac este o companie biofarmaceutică germană care 

a dezvoltat o tehnologie nouă pentru a depăși unul dintre cele mai mari obstacole 

în calea utilizării vaccinurilor: nevoia de menținere stabilă fără refrigerare. 

Tehnologia sa pentru vaccinuri se bazează pe molecule de ARN mesager (ARNm), 

care stimulează sistemul imunitar. Studiile preliminare au demonstrat că 

tehnologia poate constitui o reacție rapidă la COVID-19. În cazul în care va fi 

demonstrat acest lucru, milioane de doze de vaccin ar putea fi produse la costuri 

scăzute în unitățile de producție existente ale CureVac. CureVac și-a început deja 

programul de dezvoltare a vaccinurilor împotriva COVID-19 și estimează lansarea 

testelor clinice până în iunie 2020.  

 

 

 

 

Sprijin financiar în valoare de până la 80 de milioane 

de euro către un dezvoltator de vaccinuri inovatoare 

18 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.curevac.com/__;!!DOxrgLBm!SqyVdrRb6cz0HOgdvO1wlaNU--LNt5o6vmvrL1scSGHox_HBVnZZb7vOQ19qhlvQssazKw$
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Ca parte a eforturilor de a atenua impacturile economice ale pandemiei de 

COVID-19, Comisia a prezentat orientări20 pentru a se asigura că drepturile 

pasagerilor din UE sunt aplicate în mod coerent în întreaga UE. 

Guvernele naționale au introdus diferite măsuri21, inclusiv restricții privind 

călătoriile și controale la frontiere. Scopul acestor orientări este de a-i asigura pe 

pasageri că drepturile lor sunt protejate. 

Aceste orientări vor ajuta pasagerii, industria și autoritățile naționale în 

această situație fără precedent, cu restricții semnificative pe care le-au impus 

guvernele naționale în privința călătoriilor pasagerilor și cu efecte de domino 

asupra serviciilor de transport din întreaga UE. Se preconizează că orientările vor 

contribui la reducerea costurilor suportate de sectorul transporturilor, care este 

grav afectat de pandemie. Orientările se referă la drepturile pasagerilor care 

călătoresc cu avionul, cu trenul, cu autobuzul/autocarul sau cu vaporul, pe mare și 

pe căi navigabile interioare, precum și la obligațiile corespunzătoare care le revin 

operatorilor de transport. 

Printr-o comunicare22, Comisia a recomandat Consiliului European să 

adopte rapid o decize coordonată de aplicare a unei restricții temporare a 

călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+. Restricția temporară de 

călătorie ar trebui să se aplice timp de 30 de zile. Prelungirea eventuală a acestei 

perioade ar trebui evaluată în funcție de evoluția situației. 

 
20 A se vedea C(2020) 1830, Orientări interpretative privind reglementările UE în domeniul drepturilor pasagerilor în 
contextul evoluției situației privind Covid-19. 
21 A se vedea prezentarea măsurilor naționale, în funcție de țară. 
22 A se vedea COM/2020/115, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European ȘI Consiliu 
COVID-19: restricția temporară a călătoriilor neesențiale către UE. 

Orientări privind drepturile pasagerilor din UE 
18 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

Restricționarea temporară a călătoriilor neesențiale în 

UE 

18 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
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Având în vedere zona comună de călătorie, Irlanda și Regatul Unit sunt 

încurajate să aplice, la rândul lor, această restricție temporară de călătorie. Statele 

membre ale UE și statele asociate spațiului Schengen ar trebui, de asemenea, să își 

încurajeze în mod ferm resortisanții și rezidenții să nu călătorească în afara 

teritoriului lor, pentru a împiedica răspândirea virusului în alte țări. Pentru ca o 

astfel de restricție temporară de călătorie să aibă efectul scontat, excepțiile trebuie 

limitate la călătoriile în scopuri esențiale. 

În 16 martie a.c., liderii G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, 

Regatul Unit al Marii Britanii și Statele Unite ale Americii) s-au reunit prin 

intermediul unei videoconferințe pentru a discuta despre efectele pandemiei 

COVID-19.  Liderii au descris această pandemie ca fiind o „tragedie umană și o criză 

globală de sănătate" și s-au angajat în coordonarea unui răspuns global de 

combatere a pandemiei de Covid-19 prin masuri de sănătate publică necesare 

pentru a proteja persoanele vulnerabile, restaurarea încrederii, relansarea 

economiei și protejarea locurilor de muncă; sprijinirea comerțului global și a 

investițiilor, precum și încurajarea cooperării în domeniul științei, cercetării și 

tehnologiei. 

„(...) Acționând 

împreună, vom reuși să 

găsim soluții în privința 

riscurilor de sănătate și 

cele economice cauzate 

de pandemia Covid-19 si 

vom pregăti terenul 

pentru relansarea 

puternică și durabilă a 

economiei", au declarat 

liderii G7.  

Reuniunea liderilor G7 18 martie 2020   

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/g7-leaders-statement/
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De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o creștere a 

numărului de comercianți necinstiți care vând online produse înșelătoare și care 

pretind că ar putea preveni sau vindeca noul virus. Afirmațiile false se referă la o 

serie de produse, cum ar fi măști, bonete și dezinfectanți pentru mâini. Astfel de 

comercianți exploatează situația actuală pentru a-și vinde produsele la prețuri 

foarte mari, susținând lucruri neadevărate și inducând, astfel, în eroare 

consumatorii din UE. 

Pentru a soluționa această problemă, Comisia Euroeană și rețeaua 

autorităților naționale pentru protecția consumatorilor la nivelul UE au lansat 

acțiuni comune. Având în vedere caracterul urgent al situației, autoritățile statelor 

membre sunt încurajate să ia rapid măsurile necesare de asigurare a respectării 

legislației la nivel național, în mod prioritar. În același timp, toate platformele 

online trebuie să își intensifice eforturile pentru a detecta și a înlătura informațiile 

false. 

 

 

 

Măsuri împotriva răspândirii de produse înșelătoare în 

mediul online 

18 martie 2020  

Comisia 

Europeană  
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Comisia Europeană consideră că este nevoie de o flexibilitate mult mai 

mare în cadrul  Pactului de stabilitate și creștere (PSC), pentru protejarea 

cetățenilor și a întreprinderilor europene de consecințele acestei crize și pentru 

sprijinirea economiei în urma pandemiei. În acest context, a propus23 activarea 

clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere, ca parte a 

strategiei de a reacționa rapid, ferm și coordonat la pandemia de coronavirus. 

Clauza a fost introdusă în 2011 în cadrul pachetului privind guvernanța economică 

de reformare a Pactului de stabilitate și de creștere, în urma crizei economice și 

financiare. Aceasta facilitează coordonarea politicilor bugetare în perioade de 

recesiune economică gravă. Clauza derogatorie generală nu suspendă procedurile 

Pactului de stabilitate și de creștere. Ea va permite Comisiei și Consiliului să ia 

măsurile necesare de coordonare a politicilor în cadrul pactului, abătându-se însă 

de la cerințele bugetare care s-ar aplica în mod normal. 

Odată aprobată de Consiliu, aceasta va permite statelor membre să ia măsuri 

pentru a face față în mod adecvat crizei, abătându-se însă de la cerințele bugetare 

care s-ar aplica în mod normal în baza cadrului bugetar european. 

 

La 18 martie 2020, dna Elisa Ferreira, responsabil pentru coeziune și 

reforme, și dl Nicolas Schmit, responsabil pentru locurile de muncă și drepturile 

sociale, au trimis scrisori către toate statele member ale Uniunii Europene pentru 

a informa cu privire la sprijinul pe care îl pot primi prin intermediul Inițiativei de 

Investiții privind răspunsul împotriva coronavirusului (IIRC). Scrisorile oferă detalii 

despre sumele disponibile pentru fiecare stat, noile tipuri de cheltuieli eligibile în 

 
23 A se vedea COM(2020) 123- Comunicare a Comisiei către Consiliu privind activarea clauzei derogatorii generale 

din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere 

Activarea clauzei derogatorii generale din cadrul 

bugetar 

20 martie 2020  

Comisia 

Europeană  

Sprijinul financiar oferit de UE pentru lupta 

comunităților naționale, regionale și locale împotriva 

coronavirusului 

18 martie 2020  

Comisia 

Europeană  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
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cadrul fondurilor structurale și de solidaritate ale UE - de exemplu pentru sprijinirea 

sistemelor de sănătate, procurarea de echipamente medicale sau asigurarea 

accesului la asistența medicală pentru grupurile vulnerabile și posibilitățile actuale 

de mobilizare a finanțării prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR) și prin Fondul Social European (FSE). 

În plus, IIRC a pus la dispoziția statelor membre un serviciu de susținere 

integrat prin intermediul  echipelor naționale care vor asigura transmiterea rapidă 

a informațiilor și luarea deciziilor la cel mai practic nivel, precum și abordarea 

discuțiilor despre ajutorul de stat, respectarea reglementărilor financiare sau 

implicarea Fondului European de Investiții. 

Conform scrisorii adresate autorităților române, Comisia Europeană va 

direcționa către România peste 1 miliard de euro pentru combaterea efectelor 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/ro_crii.pdf
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