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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 
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Ioana Cristina Vida 

Andreea Mihai 
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Comisia a prezentat un plan de acțiune1 cu măsurile pe care 

intenționează să le adopte în următoarele 12 luni pentru a asigura o mai bună 

respectare, supraveghere și coordonare a normelor UE privind combaterea 

spălării banilor și a finanțării terorismului.  Planul de acțiune se află în procesul de 

consultare publică până la 29 iulie 2020. 

Planul de acțiune pentru o politică amplă a UE în materie de prevenire a 

spălării banilor și a finanțării terorismului are la bază șase piloni: 

1. aplicarea efectivă a normelor UE; 

2. un cadru unic de reglementare al UE2;  

3. o supraveghere la nivelul UE3;  

                                                           
1
 C(2020) 2800 final. 

2
 Comisia va propune un set armonizat de norme în primul trimestru al anului 2021. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

 

 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR 

Lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
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4. un mecanism de coordonare și de sprijin pentru unitățile de 

informații financiare din statele membre4; 

5. aplicarea dispozițiilor de drept penal și a schimbului de informații 

stabilite la nivelul UE; 

6. rolul UE la nivel mondial. 

În paralel, Comisia a prezentat și o metodologie pentru identificarea 

statelor terțe cu un grad ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării 

banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice, care reprezintă o 

amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al UE. Principalele 

elemente de noutate ale acestei metodologii se referă la: 

 interacțiunea dintre procesul de includere pe listă al UE și cel al 

Grupului de acțiune financiară (GAFI); 

 o cooperare sporită cu țările terțe; 

 consultarea consolidată a experților statelor membre.  

Lista statelor cu un grad ridicat de risc cuprinde Bahamas, Barbados, 

Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, 

Nicaragua, Panama și Zimbabwe. Au fost retrase din listă Bosnia-Herțegovina, 

Etiopia, Guyana, Republica Democrată Populară Laos, Sri Lanka și Tunisia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
3
 Comisia va propune înființarea unei autorități de supraveghere la nivelul UE, în primul trimestru al anului 2021. 

4
 Comisia va propune instituirea unui mecanism al UE care să contribuie la o mai bună coordonare și sprijinire a activității 

unităților  de informații financiare, în primul trimestru al anului 2021. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan-methodology_en.pdf
https://www.fatf-gafi.org/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_371_RO_ACTE_f.pdf
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Previziunile economice din primăvara anului 2020      

 Comisia Europeană publică în fiecare an două seturi de previziuni detaliate (în primăvară și în 

toamnă) și două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară). Previziunile intermediare 

cuprind valorile anuale și trimestriale ale PIB-ului și ale inflației tuturor statelor membre pentru 

anul în curs și pentru anul următor, precum și date agregate pentru UE și zona euro. 

Dl Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în 

serviciul cetățenilor, a declarat: „(...) În această etapă, nu putem decât să 

măsurăm cu aproximație amploarea și gravitatea șocului provocat de coronavirus 

asupra economiilor noastre. Consecințele imediate vor fi mult mai grave pentru 

economia mondială decât cele ale crizei financiare, însă amploarea impactului va 

depinde de evoluția pandemiei, de capacitatea noastră de a relansa activitatea 

economică în condiții de siguranță și de a ne reveni ulterior. Asistăm la un șoc 

simetric: toate statele membre ale UE sunt afectate și se preconizează că toate 

vor cunoaște o recesiune în acest an. UE și statele membre au convenit deja 

asupra unor măsuri extraordinare pentru atenuarea impactului. Redresarea 

noastră colectivă va depinde de menținerea unor reacții ferme și coordonate la 

nivelul UE și la nivel național. Împreună suntem mai puternici.” 

 

Previziunile economice din primăvara acestui an au fost influențate de 

pandemia de coronavirus. Aceasta a afectat grav cheltuielile de consum, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
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producția industrială, investițiile, comerțul, fluxurile de capital și lanțurile de 

aprovizionare. Relaxarea progresivă a măsurilor de izolare care se anunță ar 

trebui să pregătească terenul pentru redresare. Cu toate acestea, nu se așteaptă 

o recuperare în urma pierderilor suferite anul acesta de economia UE înainte de 

sfârșitul anului 2021. Investițiile vor rămâne modeste, iar piața forței de muncă 

nu se va redresa în totalitate. 

Se preconizează că, în acest an, prețurile de consum vor scădea 

semnificativ pe fondul reducerii cererii și al scăderii puternice a prețului 

petrolului, care, împreună, ar trebui să compenseze din plin creșterile izolate ale 

prețurilor determinate de perturbările aprovizionării în contextul pandemiei. 

 

 

 

Conform unui raport5 anual al Comisiei Europene, măsurile de apărare 

comercială instituite de UE s-au dovedit a fi eficace în diminuarea practicilor 

comerciale internaționale inechitabile. Taxele antidumping sau antisubvenții 

impuse de Comisie au condus, în medie, la o scădere cu 80% a importurilor 

abuzive, astfel încât alte importuri din străinătate nu au fost afectate.  

Comisarul pentru comerț, Phil Hogan, a declarat: „(…) O apărare comercială 

puternică și eficace are o importanță deosebită pentru protejarea întreprinderilor 

și a locurilor de muncă din UE împotriva practicilor comerciale incorecte și pentru 

a asigura diversitatea ofertei. Asigurarea unor condiții de piață echitabile pentru 

întreprinderile noastre va fi și mai importantă în perioadele de redresare 

economică de pe urma crizei cauzate de noul coronavirus. În timp ce importurile 

oferă o mai mare paletă de opțiuni la prețuri competitive pentru consumatorii și 

întreprinderile noastre, trebuie să asigurăm faptul că ele ajung în Europa în 

condiții echitabile, că nu sunt acte de dumping, că nu sunt subvenționate și că nu 

depindem excesiv de ele. Acestea sunt motivele pentru care mă bucur să constat 

                                                           
5
 COM(2020)164  

COMERȚ  

Raport privind apărarea comercială 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158733.PDF
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că sistemul de care dispunem funcționează și că reformele din ultimii ani dau 

roade.” 

Raportul evidențiază menținerea la un nivel înalt a activităților de apărare 

comercială ale UE, creșterea numărului de locuri de muncă protejate din UE, 

eficacitatea susținută a măsurilor de apărare comercială ale UE în ceea ce privește 

reducerea importurilor inechitabile, măsurile pentru protejarea pieței de oțel din 

UE, aplicarea legislației și pe combaterea eludării ei, apărarea exportatorilor din 

UE vizați în anchetele de apărare comercială ale unor țări terțe. 

 

 

 

Comisia Europeană a aprobat toate cererile transmise de 18 state 

membre pentru acordarea de sprijin în pregătirea planurilor lor teritoriale pentru 

o tranziție justă.  În cadrul acestor planuri, statele membre vor identifica 

teritoriile care ar fi cel mai afectate de tranziția către o economie neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei, vor stabili provocările în materie 

de dezvoltare ale acestor teritorii și vor planifica tranziția până în 2030, în strânsă 

consultare cu părțile interesate relevante de la nivel național, regional și local.  

Comisarul european pentru coeziune și reforme, dna Elisa Ferreira, a 

declarat: „(…) Activitatea noastră, care vizează îndeplinirea obiectivelor Pactului 

verde european, continuă. Schimbările climatice rămân o realitate. Combaterea 

lor este la fel de presantă ca și înainte. Comisia sprijină ferm statele membre în a 

asigura o tranziție justă în toate regiunile europene. Acest sprijin, acordat în 

cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, este un pas important – 

el va contribui la elaborarea unor planuri de tranziție și va permite statelor 

membre să beneficieze de Mecanismul pentru o tranziție justă, asigurând faptul 

că tranziția către o economie verde se realizează într-un mod just, fără a neglija 

pe nimeni.” 

 

COEZIUNE ȘI REFORME  

Tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei 
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4 mai 2020  

COMISIA PENTRU BUGETE (BUDG)  
 

BUGETUL UE PE TERMEN LUNG ȘI  

FONDUL PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ 

Membrii Comisiei pentru bugete (BUDG) au semnalat faptul că actuala 

criză a sănătății poate atrage riscul neintrării în vigoare a următorului buget pe 

termen lung al UE, la 1 ianuarie 20216.  

                                                           
6 Întrucât bugetul actual pe termen lung al UE va expira la 31 decembrie 2020, UE are nevoie de un nou orizont de planificare 
bugetară pentru următorii 7 ani. Astfel, în mai 2018, Comisia Europeană a prezentat planuri pentru următorul cadru financiar 
multianual pe 2021-2027 și a anunțat o nouă propunere pentru mai 2020, pentru a ține seama de criza sanitară și de 
consecințele acesteia. Parlamentul European a adoptat poziția sa în noiembrie 2018 și a reconfirmat-o în octombrie 2019. 
Consiliul UE nu a reușit încă să ajungă la un acord. Documentul va fi supus la vot în plenul Parlamentului, iar dacă este aprobat, 
Comisia Europeană trebuie fie să prezinte o propunere relevantă, fie să informeze Parlamentul cu privire la motivele pentru 
care nu va face acest lucru, în conformitate cu art. 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. După aprobarea de 
către Parlamentul European, în iulie 2019, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a luat angajamentul ca, 
„(...) atunci când acest parlament, hotărând cu majoritate de voturi, adoptă rezoluții prin care solicită Comisiei să prezinte 
propuneri legislative, mă angajez să răspund printr-un act legislativ cu respectarea deplină a principiului proporționalității, al 
subsidiarității și al unei mai bune legiferări.”  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/budg-committee-meeting_20200504-0930-COMMITTEE-BUDG_vd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230
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În acest sens, eurodeputații au evidențiat faptul că, în situația în care 

plafoanele bugetare actuale ar fi prelungite automat, dacă nu ar exista un nou 

cadru financiar multianual („CFM”), multe programe ar expira la sfârșitul anului  

curent. Scopul acestei plase de siguranță, care îi va proteja pe beneficiarii 

programelor UE, cum ar fi cetățenii, regiunile, orașele, agricultorii, universitățile 

sau întreprinderile, va exclude orice risc ca actualul CFM și programele finanțate 

în cadrul acestuia să fie întrerupte sau extinse într-un mod dezordonat. 

Deputații europeni au menționat că planul ar trebui să permită 

reorientarea temporară a bugetului către abordarea și atenuarea consecințelor 

economice și sociale imediate ale izbucnirii focarului COVID-19 și către sprijinirea 

redresării și includerea, în acest scop, a unei flexibilități suplimentare și a unei 

finanțări care să se bazeze pe ceea ce s-a realizat deja în cadrul bugetului din 

acest an. 

 

 

„(…) Situația actuală necesită soluții 

extraordinare. Ne temem că noul CFM 2021-2027 nu 

va fi pregătit la timp din cauza întârzierilor 

considerabile acumulate. Prin urmare, solicităm 

Comisiei Europene să propună un plan de urgență 

pentru bugetul anului viitor. În vremuri de criză și 

instabilitate, beneficiarii bugetului UE ar trebui să aibă 

o viziune clară asupra anului viitor. Membrii 

Parlamentului European caută toate soluțiile posibile 

pentru a asigura stabilitatea bugetului UE.” - Jan Olbrycht, coraportor 
 

 

„(…) Este urgent și necesar un acord pentru ca 

CFM să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021. Dar nu 

vrem să riscăm. De aceea, solicităm Comisiei 

Europene un plan de urgență care nu se limitează la 

extinderea programelor și sumelor actuale, ci care se 

bazează pe imaginația necesară în cadrul tratatelor 

pentru a nu întârzia un răspuns european eficient la 

criză. Cetățenii, întreprinderile, organizațiile societății 

civile nu ar înțelege un deficit de finanțare.” - 

Margarida Marques, coraportor 

https://epthinktank.eu/2020/04/20/plenary-round-up-brussels-april-2020/
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În cadrul reuniunii, au fost prezentate, 

votate și adoptate amendamentele pentru 

stabilirea unui plan de urgență pentru CFM7, 

până la 15 iunie 2020.  

De asemenea, a fost prezentat și votat 

și proiectul de aviz privind instituirea 

Fondului pentru o tranziție justă8. Instituirea 

Fondului pentru o tranziție justă s-a bucurat 

de o susținere pentru creșterea bugetului 

alocat (propunerile sunt de aproximativ 18,7 miliarde euro). Majoritatea 

grupurilor politice nu susțin condiționarea utilizării fondurilor pentru o tranziție 

justă de utilizarea unei sume echivalente/mai mari din fondurilor de coeziune, 

considerând că fondurile de coeziune trebuie să fie menținute și că bugetul 

acestora nu trebuie redus. 

Deputații europeni au considerat că marile companii nu ar trebui 

discriminate, deși, în principal, Fondul pentru o tranziție justă ar trebui utilizat în 

principal la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii („IMM”). De asemenea, aceștia 

au considerat că soluțiile tehnologice care ar putea fi finanțate trebuie să fie și 

posibile pentru a fi puse în aplicare. Totodată, au propus ca pentru cercetare și 

inovare să fie utilizate fonduri din alte programe, precum Orizont Europa și 

Orizont 2020. 

În contextul actualei pandemiei de COVID-19, parlamentarii europeni au 

pus în discuție posibilitatea reevaluării angajamentului UE de a neutralitatea 

climatică până în 2050, având în vedere necesitatea utilizării unor fonduri 

importante pentru redresarea economică.  

 

„(…) Acum este momentul să fim îndrăzneți și ambițioși cu privire la 

acțiunile sprijinite de bugetul UE. Parlamentul dorește să fie un actor-cheie al 

acestui proces, împreună cu alte instituții, pentru a contribui la transformarea 

bugetului în cel mai bun instrument menit să sprijine economia europeană și 

cetățenii săi. Trebuie să se ajungă urgent la un acord cu privire la planul de 

redresare și la următorul buget multianual. Deputații au stabilit obiective foarte 

ambițioase înaintea crizei actuale. Nu este momentul să ne diminuăm ambițiile și 

să acceptăm un plan și un buget care să nu fie la înălțimea problemelor viitoare. 

                                                           
7
 2020/2051(INL) 

8
 COM(2020)22 - 2020/0006 (COD) 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2051(INL)
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200022.do
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De asemenea, Pachetul de redresare trebuie să fie semnificativ și să aducă 

valoare adăugată, și trebuie integrat într-un CFM puternic. Nu trebuie uitate 

investițiile pe termen lung și obiectivele strategice. Criza a agravat dezechilibrul 

dintre regiunile europene, iar planul de redresare trebuie să contribuie la 

reducerea acestui decalaj. Trebuie să punem acum la dispoziție mijloacele 

necesare statelor membre, companiilor și lucrătorilor afectați. Aceste acțiuni nu 

trebuie întârziate. În calitate de autoritate bugetară, Parlamentul European 

trebuie să fi implicat în elaborarea planului de redresare. De asemenea, vom 

analiza cu atenție propunerea revizuită privind CFM și reiterăm solicitarea unui 

plan de urgență. Deputații europeni trebuie să aibă un cuvânt puternic asupra 

direcției în care vor fi investiți banii, deoarece aceștia reprezintă cetățenii și 

binele comun. După cum a demonstrat încă de la începutul acestui mandat, 

Parlamentul nu are doar un rol decorativ. Majorarea plafoanelor pentru resursele 

proprii anunțată de Comisie este un lucru pozitiv, însă ar trebui să devină 

permanentă și să fie însoțită de noi tipuri de resurse proprii, aspect ce rămâne o 

condiție prealabilă pentru orice acord privind CFM. Întreaga Europă este foarte 

afectată de criza actuală. Este nevoie ca liderii europeni să se ridice la înălțimea 

așteptărilor. Trebuie să îi protejăm pe cei mai vulnerabili dintre noi. Mai mult ca 

niciodată, Europa trebuie să fie mai puternică și să acționeze în beneficiul tuturor 

europenilor, care își îndreaptă ochii către noi în această perioadă critică,” se arată 

în declarația președintelui David Sassoli privind planul UE de redresare ce va fi 

ancorat în următorul buget european multianual 

 

4 mai 2020 

COMISIA PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE (CULT)   
 

SALVAȚI CULTURA ȘI VALORILE EUROPENE 

Deputații europeni au participat la o dezbatere organizată prin 

videoconferință, în cadrul căreia au semnalat că, în Europa, revitalizarea 

sectoarelor cultură și mass-media, afectate puternic de pandemia de COVID-19, 

trebuie să constituie un obiectiv major al planului de redresare al UE. au 

considerat  

În discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene, Mariya Gabriel și 

Thierry Breton, parlamentarii CULT au subliniat că daunele aduse sectorului 

cultural și creativ, în special pentru întreprinderile mici și pentru actorii care 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cult-committee-meeting_20200504-1500-COMMITTEE-CULT_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cult-committee-meeting_20200504-1500-COMMITTEE-CULT_vd
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prestează activități individuale, înseamnă mai mult decât pierderea unor locuri de 

muncă. 

Deputații europeni au susținut că Europa nu trebuie să permită ca lucrurile 

care o definesc (creativitatea, cultura și producțiile generate de acestea) să 

dispară. Prin urmare, Sabine Verheyen, președintele CULT, a deschis lucrările 

menționând că UE trebuie să îi sprijine rapid și direct pe cei afectați. Comisarii 

europeni au împărtășit opinia reprezentanților CULT, conform căreia cultura și 

valorile UE trebuie păstrate cu orice preț, și au precizat există sprijin pentru 

sectorul cultural și creativ, în cadrul unui plan mai amplu de redresare a UE 

ulterior COVID-19. 

Pe lângă o mai mare flexibilitate pentru programele actuale și fondurile 

structurale, dl Thierry Breton, responsabil cu portofoliul piață internă, a anunțat 

că sunt luate în considerare și măsuri de sprijin direct - un plan de reparații, care 

ar oferi persoanelor vulnerabile din acest sector lichidități, dar și un plan de 

investiții, care ar sprijini întregul segment pe termen lung.  

La rândul său, dna Mariya Gabriel, responsabil cu portofoliul pentru  

inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a adăugat că acest tip de plan de 

solidaritate trebuie să transmită tuturor părților beneficiare o asigurare că UE îi va 

susține.  

Deputații europeni au mai solicitat Comisiei Europene să prezinte planurile 

de susținere directă a sectorului mass-media. Atât instituțiile de presă mici, cât și 

cele mai mari și-au pierdut cea mai mare parte a veniturilor din publicitate, iar 

sprijinirea sectorului este esențială pentru o democrație sănătoasă și pentru 

combaterea dezinformării. 

De asemenea, s-a luat în dezbatere faptul că turismul UE este legat de 

cultură și de siturile patrimoniului cultural. În acest context, parlamentarii CULT   

au dorit să cunoască intențiile și planurile specifice de sprijinire a acestui sector, 

grav afectat de pandemie. Tot în cadrul dezbaterilor s-a mai discutat despre 

planurile de redresare și de ajustare în domeniul educației, accesul la sistemele 

digitale, industria sportivă, proiectul „Capitale europene ale culturii”, despre 

sprijinul industriei cinematografiei europene și al producției audiovizuale, precum 

și al inițiativelor culturale ale grupurilor minorităților. 
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  „(…) Fără îndoială, 

Comisia Europeană depune 

eforturi susținute pentru a 

aborda amenințarea existențială 

cu care se confruntă în prezent 

sectoarele cultural, creativ și 

mass-media. Se împărtășește 

opinia noastră conform căreia 

aceste sectoare trebuie să fie 

vibrante, deoarece sunt piloni 

esențiali ai societății și 

democrației europene. (…) Cu 

toate acestea, ele se confruntă aproape cu faliment  și Uniunea Europeană trebuie 

să facă ceva mai mult. Trebuie să adaptăm pachetul actual de ajutor, respectiv   

documentele aferente inițiativei de investiții pentru reacția la coronavirus prin 

intermediul fondurilor structurale. Trebuie să sprijinim persoanele implicate direct 

și să le ajutăm să aibă acces la aceste fonduri. (…) De asemenea, trebuie, fără 

întârziere, să stimulăm și să adaptăm mecanismul de garantare pentru sectoarele 

culturale și creative din cadrul programului Europa creativă pentru a obține noi 

finanțări. Totodată, avem nevoie de sprijin special și pentru sectorul mass-media.” 

- Sabine Verheyen, președintele Comisiei pentru cultură și educație (CULT)  

 

 

4 mai 2020 - VICEPREȘEDINȚII PE PENTRU COMUNICARE 
 

EFORTURI SUSȚINUTE DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR 

NAȚIONALE  PRIVIND  ACȚIUNILE  UE 

După două luni de eforturi concertate ale UE pentru abordarea corectă a 

coronavirusului, vicepreședinții PE pentru comunicare au invitat statele membre 

să informeze mai mult publicul despre acțiunile întreprinse și solidaritatea la 

nivelul uniunii, considerând că informarea și comunicarea sunt esențiale pentru 

abordarea actualei crize sanitare și economice. 
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 „(...) În primul rând, este esențial ca toate 

autoritățile naționale să transmită mesaje clare și 

coerente către public, cu privire la toate măsurile 

necesare pentru limitarea răspândirii virusului, în special 

atunci când se are în vedere eliminarea măsurilor de 

carantină. Acest lucru trebuie realizat în mod coordonat 

în întreaga UE. (...) De asemenea, este imperativ, în 

interesul menținerii unității și solidarității UE, ca 

autoritățile naționale să depună eforturi pentru a 

comunica acțiunile colective la nivelul UE de sprijin al statelor membre în această 

criză, pentru a combate dezinformarea. În acest sens,  conferințele de presă și 

intervențiile președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai ales 

atunci când au loc în incinta Parlamentului European, ar trebui transmise 

publicului larg, deoarece informația crește gradul de sensibilizare. (...) UE și BCE 

au mobilizat în total sute de miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru 

a sprijini finanțele publice și economia, ceea ce este posibil doar datorită 

solvabilității Uniunii Europene și a efectului creat de acțiunea comună.” - Othmar 

Karas, vicepreședintele Parlamentului European 
 

 

 

 „(...) Inițiativele luate la nivelul UE sunt aprobate 

nu numai de deputații europeni din toate statele 

membre, ci și de miniștrii din toate guvernele naționale. 

Cu toții avem un rol în procesul decizional și rezultatul ne 

privește pe toți. (...) Acest lucru este important din 

motive de răspundere, transparență, democrație și 

încredere în structurile noastre de guvernanță. Multe 

aspecte ale crizei actuale necesită o abordare comună și 

resurse comune. Am convenit să menținem frontierele 

deschise pentru fluxul de materiale medicale și de 

alimente vitale, să sprijinim întreprinderi, locuri de muncă sau consumatori, să 

punem la dispoziție fonduri pentru promovarea cercetării, pentru crearea de 

vaccinuri viabile, norme comune pentru industria aeronautică, măsuri de sprijin 

pentru agricultură și sectorul turismului, precum și asistență pentru vecini și 

parteneri din țările terțe. (...) Mare parte din acest efort nu se cunoaște suficient 

sau, mai rău, campaniile de dezinformare câștigă teren și alimentează publicul cu 
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știri false, care afectează eforturile reale de sprijin reciproc în aceste vremuri 

foarte dificile și nesigure.” - Katarina Barley, vicepreședintele Parlamentului 

European 
 

 

7 mai 2020 
COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 
(LIBE) 
 

SCHENGEN, MIGRAȚIE, AZIL ȘI SECURITATE  

ÎN VREME DE PANDEMIE 
 

Membrii Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE) au dezbătut, prin intermediul 

unei videoconferințe, alături de Ylva 

Johansson, responsabilul pentru 

portofoliul afaceri interne, viitorul 

zonei Schengen fără frontiere, politica 

comună în domeniul migrației și 

azilului, precum și securitatea în 

contextul pandemiei.  
Deputații europeni au încercat să clarifice modul în care Comisia Europeană 

intenționează să asigure ridicarea în mod coordonat a acelor controale temporare 

la frontierele interne, reintroduse după pandemia de COVID-19 .  

La 17 aprilie a.c., Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care 

sublinia faptul că aceste controalele de la frontieră și restricțiile privind circulația 

trebuie să rămână proporționale și excepționale și că orice libertate de circulație 

trebuie să fie restabilită de îndată ce acest lucru este considerat fezabil. 

Deputații europeni au examinat și situația generală a securității în UE, în 

contextul pandemiei. Într-un raport al Europol, din luna martie a.c., se atrăgea 

atenția că infractorii își adaptează deja modul de operare în vremea pandemiei de 

COVID-19 și se angajează în noi activități infracționale. 

Despre  utilizarea datelor cu caracter personal în lupta împotriva COVID-19, 

membrii LIBE au dezbătut cu Wojciech Wiewiórowski, șeful Autorității europene 

pentru protecția datelor, și cu Andrea  Jelinek, președintele Comitetului european 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
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pentru protecția datelor. Parlamentarii europeni s-au concentrat, în special, pe 

instrumentele dezvoltate care sunt deja utilizate în unele state membre pentru a 

combate răspândirea pandemiei pe baza datelor de telefonie mobilă ale 

persoanelor fizice. Parlamentul European a subliniat, în  rezoluția sa din 17 aprilie 

a.c., că, în ceea ce privește aplicațiile de detectare a contactelor, autoritățile 

naționale și ale UE trebuie să respecte pe deplin legislația privind protecția 

datelor și confidențialitatea și că datele aferente coordonatelor spațiale pot fi 

procesate numai în conformitate cu Directiva privind confidențialitatea în sectorul 

comunicațiilor publice și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor s-a discutat și despre propunerea 

privind un nou Pact pentru azil și migrație, situația migranților și a refugiaților la 

frontierele externe ale UE și despre principalele rute de migrație. 

 

7 mai 2020 

COMISIA PENTRU AFACERI JURIDICE (JURI)  

 

SPRIJINIREA SISTEMULUI JUDICIAR 

Inițiativele recentele aplicate în unele state 

membre care riscă să submineze statul de drept, 

precum și măsurile de sprijin a sistemului judiciar au 

fost principalele teme discutate de membrii 

Comisiei pentru afaceri juridice (JURI) și Didier 

Reynders, comisarul european, responsabil cu 

portofoliul pentru justiție.  

În timpul dezbaterii s-au examinat efectele 

pandemiei asupra funcționării sistemului european de justiție, asupra condițiilor 

de muncă din instituțiile judiciare, precum și inițiativele aplicate și care ar putea 

submina sistemul judiciar și care ar putea reprezenta o amenințare la adresa 

statului de drept. 

Comisarul european a apreciat că lucrările la dosarele-cheie, precum acțiune 

colectivă în despăgubire, au continuat, și i-a asigurat pe parlamentarii europeni că 

inteligența artificială (IA) și strategia pentru date rămân priorităţi de prim plan  

pentru Comisia Europeană. 

Deputații europeni au dorit să cunoască măsurile pe care Comisia 

Europeană le ia pentru a sprijini întreprinderile aflate în dificultate în timpul crizei 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-new-pact-on-migration-and-asylum
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202005/JURI?meeting=JURI-2020-0507_1P&session=05-07-12-15
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0066&l=en
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actuale, și care ar fi  rolul instrumentelor digitale în combaterea dezinformării și 

în recuperarea de după pandemie. De asemenea, ei au fost preocupați de 

creșterea insolvenței și a concedierilor din cauza epidemiei de COVID-19 care va 

genera creșterea presiunii și a întârzierilor în procedurile judiciare, subliniind că 

vor sprijini guvernele naționale în digitalizarea sistemelor judiciare. 

Mai mulți deputați europeni au cerut lămuriri despre asigurarea 

lichidităților pentru întreprinderi, despre măsurile luate împotriva celor care 

falsifică produsele și le vând, în special în mediul online, și despre drepturile și 

condițiile deținuților din închisori. 

În cursul dezbaterii au mai abordate subiecte legate de modificările aduse 

programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2020 și proiectul de raport 

privind serviciile digitale - adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru 

entitățile comerciale care operează online. 

 

7 mai 2020 

COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE (AFET) 
 

SUMMITUL UE-BALCANII DE VEST 

Comisia pentru afaceri 

externe (AFET) a analizat rezultatele 

summitului UE-Balcanii de Vest, din 6 

mai a.c., organizat prin 

videoconferință prezidată de 

președintele Consiliului European, 

Charles Michel.  La dezbatere a 

participat comisarul european, 

responsabil pentru portofoliul 

vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi.  

Membrii AFET au urmărit recomandările adoptate recent privind 

consolidarea angajamentului față de Balcanii de Vest și au examinat asistența fără 

precedent a UE acordată regiunii pentru combaterea pandemiei de coronavirus. 
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În vederea contracarării impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra 

sectorului ocupării forței de muncă, președinția croată a organizat o 

videoconferință care a fost 

coprezidată de dl Josip Aladrović, 

ministrul croat al muncii și al 

sistemului de pensii, și dna Vesna 

Bedeković, ministrul croat al  

demografiei, familiei, tineretului și 

politicii sociale. De asemenea, la 

discuții au mai participat și dna 

Dubravka Šuica, vicepreședintele 

Comisiei Europene, responsabil 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 
Videoconferința miniștrilor  responsabili 

pentru ocuparea forței de muncă și politici 

sociale 

 

5 mai       

2020  

ahttps://eu2020.hr/Home/OneNews?id=269
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pentru portofoliul democrație demografie, și dl Nicolas Schmit, responsabilul 

european pentru  locuri de muncă și drepturi sociale.  

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au analizat strategiile de redresare 

economică, punând accentul pe sectorul ocupării forței de muncă și pe 

provocările demografice generate în contextul pandemiei COVID-19. 

În prima parte a videoconferinței, miniștrii au prezentat măsurile sociale 

adoptate la nivel național: programe de lucru redus pe durată determinată, 

măsuri privind concedierea, reducerea sau amânarea încasării impozitului pentru 

IMM-uri, împrumuturi garantate public pentru companii, suspendarea temporară 

a impozitului prevăzut pentru activitățile profesionale, acordarea de împrumuturi 

și plata chiriilor pentru persoanele care desfășoară activități independente,  

acordarea unui sprijin lucrătorilor sezonieri care își desfășoară activitatea în 

domeniul turismului și al agriculturii. 

„(...) Deși toate măsurile 

adoptate până în prezent sunt 

cuprinzătoare și eficiente, cu toții 

putem fi de acord că vor fi 

necesare eforturi suplimentare și 

un răspuns mai puternic pentru a 

se asigura redresarea completă a 

economiilor. Finanțarea UE poate 

juca un rol crucial în acest proces 

și, prin urmare, noi trebuie să 

cooperăm pentru a pune în 

aplicare mecanisme financiare adaptate nevoilor specifice fiecărui stat.” a 

declarat Josip Aladrovic,  ministrul croat al muncii şi al sistemului de pensii. 

În acest sens, Comisia Europeană a  făcut  apel la atingerea unui consens la 

nivelul Consiliului Uniunii Europene cu privire la instrumentul european de sprijin 

temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). 

Totodată, a evidențiat rolul partenerilor sociali în acest proces.  

În continuare, participanții au avut un schimb de opinii pentru a identifica 

modalitatea optimă de gestionarea a problemelor demografice cu care se 

confruntă statele membre. Miniștrii au subliniat necesitatea punerii în aplicare a 

unor strategii guvernamentale adecvate, pentru sprijinirea celor mai 

afectate categorii de grupuri vulnerabile. 
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„(...) Una dintre prioritățile președinției croate este demografia, fiind mai 

mult decât evident faptul că acest subiect este de o importanță deosebită. Toate 

statele membre se confruntă cu probleme demografice semnificative generate de 

pandemia COVID-19. Acum este momentul decisiv pentru a acționa în vederea 

formulării unor soluții adecvate. Având în vedere problemele cu care ne 

confruntăm, cred că putem fi cu toții de acord că este într-adevăr important  ca  

raportul Comisiei privind impactul schimbărilor demografice să fie publicat cât 

mai curând posibil, astfel încât să putem aborda  cu succes schimbările 

demografice” a declarat dna Vesna Bedeković, ministrul croat al demografiei, 

familiei, tineretului și politicii sociale. 

Rezultatul dezbaterilor va contribui la finalizarea Raportului Comisiei 

privind impactul schimbărilor demografice și va stabili orientările  pentru  

dezbaterile viitoare care vor avea loc la nivelul UE. 

Ca răspuns la problemele demografice, Comisia Europeană a anunțat 

finalizarea Raportului privind impactul schimbărilor demografice și adoptarea în 

2020 a  inițiativelor referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea și Strategia 

UE pentru zonele rurale. Nu în ultimul rând, a concluzionat faptul că unul dintre 

trei europeni trăiește într-o regiune din mediul rural care se confruntă cu 

scăderea numărului de locuitori.  

 

Președinția croată a Consiliului UE a organizat o  videoconferință 

informală pe tema impactului pandemiei COVID-19 asupra sectorului 

telecomunicațiilor și al altor sectoare conexe. Reuniunea a fost prezidată de Oleg 

Butković, ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și infrastructurii, în 

prezența dnei Margrethei Vestager, vicepreședinte al Comisiei Europene 

responsabil cu politica digitală, și a dlui Thierry Breton, comisarul european 

responsabil pentru piața internă. 

Miniștrii au discutat despre utilizarea aplicațiilor și a datelor mobile pentru 

a combate pandemia generată de COVID-19. Totodată, au subliniat necesitatea 

Videoconferința informală a miniștrilor  

responsabili pentru telecomunicații  

 

5 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=270
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unei abordări coordonate la nivelul UE și au atras atenția asupra importanței  

aplicațiilor de urmărire a contactelor persoanelor infectate, în contextul aplicării 

graduale a măsurilor de relaxare.  

Comisia Europeană a evidențiat faptul că tehnologia digitală va fi esențială 

pentru buna funcționare a societății în perioada următoare, întrucât, asigură 

infrastructura necesară desfășurării muncii și a învățământului la distanță. 

  „(...) Pandemia generată de COVID-19 a demonstrat caracterul indispensabil al 

infrastructurilor digitale de mare capacitate, implementate atât la nivel național 

cât și la nivel UE. Scopul reuniunii a fost identificarea rolului pe care îl va juca 

digitalizarea în lupta împotriva pandemiei și în dezvoltarea economiei.” a declarat 

dl Oleg Butković, ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și 

infrastructurii. 

  De asemenea, miniștrii au schimbat opinii cu privire la contribuția 

sectorului digital în perioada de redresare post COVID-19, abordând și măsurile 

de stimulare a investițiilor pentru punerea în aplicare a  noilor infrastructuri 

digitale. 

„(…) Această pandemie nu cunoaște granițe sau naționalităţi. Răspândirea sa 

rapidă nu poate fi oprită decât dacă acționăm împreună, cu urgență, îndrăzneală, 

responsabilitate, dar mai ales într-un spirit de solidaritate neclintită. Dispunem  de 

toate tehnologiile digitale necesare inclusiv de aplicațiile de urmărire a 

contactelor, care vor permite alertarea UE în cazul unor posibile contaminări 

indiferent de locul sau dispozitivul folosit” a declarat dl Thierry Breton, comisarul 

european responsabil pentru piața internă. 
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Președinția croată a Consiliului UE a organizat o reuniune la nivel înalt 

între șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană, liderii instituțiilor UE și 

liderii statelor din Balcanii de Vest (Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Albania, 

Macedonia de Nord şi Kosovo9), un summit ce a avut loc în sistem de 

videoconferință din cauza pandemiei actuale. 

La reuniunea prezidată de președintele Consiliului European, Charles 

Michel, au participat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, 

Andrej Plenković, premierul Croației, Josep Borrell, Înaltul Reprezentant pentru 

Afaceri Externe și Politica de Securitate, David Sassoli, președintele Parlamentului 

European ș.a. 

 „(...) A fost foarte important, 

după 20 de ani de la primul summit 

de la Zagreb, să organizăm această 

videoconferință, să avem această 

ocazie în care să abordăm probleme 

foarte importante pe care trebuie 

să le gestionăm împreună.” - 

Charles Michel, președintele 

Consiliului European 

 

În acest scop, liderii UE au adoptat declarația de la Zagreb, la care 

partenerii din Balcanii de Vest s-au aliniat. De asemenea, liderii UE și-au reafirmat 

sprijinul fără echivoc pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest. 

În cadrul discuțiilor, s-a subliniat importanța relațiilor de bună vecinătate, a 

stabilității regionale și a cooperării reciproce. Acest fapt include punerea în 

aplicare a acordurilor bilaterale cu bună-credință și cu rezultate tangibile, inclusiv 

Acordul de la Prespa cu Grecia și Tratatul privind relațiile de bună vecinătate cu 

Bulgaria, încheiate de Republica Macedoniei de Nord. 

                                                           
9
 România, alături de alte 3 state membre, nu recunoaște independența Kosovo 

Videoconferința privind Summitul UE-Balcanii 

de Vest 

6 mai 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=274
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/06/zagreb-declaration-6-may-2020/
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Totodată, a fost evidențiat faptul că Uniunea Europeană și Balcanii de Vest 

colaborează împotriva COVID-19, prin ajutorul acordat de către partenerii din 

regiune pentru statele membre ale UE și prin faptul că UE a mobilizat peste 3,3 

miliarde euro pentru a ajuta Balcanii de Vest să facă față crizei provocate de 

coronavirus. 

Liderii politici au făcut schimb de opinii cu privire la noua etapă a unei 

cooperări pentru a aborda impactul socio-economic semnificativ al crizei COVID-

19. Astfel, Comisia Europeană a fost invitată să prezinte un plan economic și de 

investiții pentru regiune, care vizează stimularea economiilor, îmbunătățind 

competitivitatea, pentru a le conecta mai bine. 

În cele din urmă, participanții la summit au discutat despre problemele 

comune de securitate și au solicitat dezvoltarea, în continuare, a cooperării 

pentru a stopa fluxurile de migrație ilegală. De asemenea, și-au îndemnat 

partenerii din Balcanii de Vest să contribuie la misiunile UE și să susțină poziția 

politicii externe a UE.   

 

Reunit în configurație deschisă, Eurogrupul a discutat, în sistem de 

videoconferință, despre caracteristicile principale ale instrumentului de sprijin din 

cadrul Mecanismului european de stabilitate, în contextul crizei provocate de 

pandemie, pentru ca acesta să devină operațional până la 1 iunie a.c. În urma 

dezbaterilor, miniștrii de finanțe din zona euro au ajuns la un acord asupra unei 

linii de creditare de 240 de miliarde de euro pentru sprijinirea statelor lovite de 

pandemia de coronavirus. 

 „(...) Am convenit asupra tuturor 

caracteristicilor şi termenilor 

Programului de asistenţă în criza 

pandemiei, disponibil pentru toate 

statele din zona euro până la nivelul de 

2% din valoarea PIB-ului de la sfârşitul 

Reuniunea Eurogrup 

 

 

8 mai 2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/05/08/
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lui 2019, pentru susţinerea finanţării asistenţei medicale directe şi indirecte, 

tratamentelor şi costurilor asociate prevenţiei generate de criza Covid-19”.  - 

Declarația Eurogrupului privind sprijinul pentru criza pandemică. 

 De asemenea, miniștrii au schimbat opinii cu privire la situația economică a 

zonei euro pe baza previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene. Aceste 

discuții au completat eforturile Eurogrupului, atât în abordarea crizei provocate 

de pandemia de COVID-19, cât și în redresarea economiei zonei euro. 

La finalul videoconferinței Eurogruplui, Mário Centeno a declarat: „(...) 

Odată cu previziunile economice ale Comisiei discutate astăzi în cadrul 

Eurogrupului, ni s-a reamintit urgența în care ne aflăm și urgența acestor măsuri 

care trebuie luate pe teren. Perspectiva economică este foarte grăitoare pentru 

situația actuală și stă la baza tuturor acțiunilor pe care le-am făcut în calitate de 

miniștri de finanțe și în cadrul Eurogrupului în această criză. Previziunile sumbre 

pentru acest an confirmă amploarea provocării. De exemplu, o diferență de 850 

miliarde euro în investiții pe care trebuie să o abordăm. În acest scop, avem 

nevoie de un plan solid de redresare pentru Europa. Cele trei mecanisme de 

protecție sunt departe de a asigura condiții echitabile pentru faza de urgență, dar 

trebuie să facem același lucru pentru redresarea pieței unice și pentru proiectul 

european.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/08/eurogroup-statement-on-the-pandemic-crisis-support/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/08/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-8-may-2020/
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Comisia a propus noi măsuri pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor 

agricole și alimentare afectate de criza provocată de coronavirus, în completarea 

pachetului de măsuri excepționale anunțat la 22 aprilie 2020. 

Măsurile excepționale includ ajutoare pentru depozitarea privată pentru 

sectorul produselor lactate și al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din 

sectoarele grav afectate să-și autoorganizeze măsurile de piață și flexibilitate în 

ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieței. În plus 

față de aceste măsuri de piață, Comisia a propus să se permită statelor membre 

să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale pentru despăgubirea fermierilor și 

a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de până la 

5.000 euro și, respectiv, de până la 50.000 euro. 

  

 

 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 

CORONAVIRUSULUI 

Un pachet de măsuri pentru a oferi mai mult sprijin 

sectorului agroalimentar 

4 mai 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_722
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_ro#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_ro#sectorspecificaidschemes
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SECTORUL CONȚINUTUL EFECTUL DORIT TEMEIUL JURIDIC 

Lapte și 
produse 
lactate 

Permisiunea ca 
organizațiile de 
producători 
recunoscute și alte 
organisme 
recunoscute să 
gestioneze oferta 
Durată de 6 luni 

Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 222 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Cartofi 
prelucrați 

Permisiunea ca 
organizațiile de 
producători 
recunoscute și alte 
organisme 
recunoscute să 
gestioneze oferta 
Durată de 6 luni 

Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 222 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Flori, bulbi 
etc. 

Permisiunea ca 
organizațiile de 
producători 
recunoscute și alte 
organisme 
recunoscute să 
gestioneze oferta 
Durată de 6 luni 

Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 222 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Fructe și 
legume, vin 

Flexibilitate sporită în 
ceea ce privește 
gestionarea 
programelor 
sectoriale (bugete 
naționale gestionate 
de statele membre) 

Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolele 37, 53 și 173 
coroborate cu articolul 227 
din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 
[adoptat astăzi, urmează 
publicarea în Jurnalul 
Oficial] 

Fructe și 
legume, vin 

Flexibilitate financiară 
sporită în cadrul 
programelor 
sectoriale ale Uniunii, 
pentru a retrage 
produse de pe piață 
(distrugere, distilare, 
depozitare sau 
recoltare înainte de 
coacere) 

Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 219 coroborat cu 
articolul 228 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Fructe și 
legume, vin, 
apicultură și 

Flexibilitate sporită 
pentru diferite 
scheme de sprijinire a 

Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 

Articolul 25 [programul 
pentru școli], articolul 38 
[fructe și legume], articolul 
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programul 
pentru școli 

programelor 
sectoriale 

consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19, acordarea de 
flexibilitate în ceea ce 
privește programele în 
desfășurare 

54 [vin], articolul 57 
[apicultură], articolul 70 
litera (a) și articolul 219 
coroborate cu articolul 228 
din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor)* 

Măsline de 
masă și ulei 
de măsline 

Flexibilitate sporită 
pentru diferite 
scheme de sprijinire a 
programelor 
sectoriale 

Acordarea de flexibilitate 
în ceea ce privește 
programele în 
desfășurare, în special în 
cazul celor afectate de 
criză 

Articolul 31 (măsline de 
masă și ulei de măsline) din 
Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Ovine și 
caprine 

Depozitare privată Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 18 alineatul (2) și 
articolul 223 alineatul (3) 
litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013 
(organizarea comună a 
piețelor) 

Vin Flexibilitate sporită în 
privința normelor 
referitoare la 
drepturile de plantare 

Mai mult timp pentru ca 
producătorii să își 
îndeplinească obligațiile 

Articolul 221 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Carne de vită Depozitare privată Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 18 alineatul (2) și 
articolul 223 alineatul (3) 
litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013 
(organizarea comună a 
piețelor) 

Brânză Depozitare privată Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 219 alineatul (1) 
coroborat cu articolul 228 
din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Lapte praf 
degresat 

Depozitare privată Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 18 alineatul (2) și 
articolul 223 alineatul (3) 
litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013 
(organizarea comună a 
piețelor) 
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Unt Depozitare privată Reechilibrarea ofertei 
pentru a o adapta la 
schimbarea cererii 
consumatorilor în 
contextul măsurilor de 
izolare legate de COVID-
19 

Articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 (organizarea 
comună a piețelor) 

Dezvoltare 
rurală 

Măsură temporară 
nouă 

Sprijin pentru fermierii și 
IMM-urile afectați de 
criză 

Propunerea Comisiei de 
modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 (sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat 
din FEADR) – de adoptat de 
către Parlamentul 
European și Consiliu 
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Cu ocazia conferinței donatorilor, organizate în cadrul răspunsului 

mondial la coronavirus, Comisia Europeană a înregistrat angajamente financiare 

în valoare de 7,4 miliarde euro. Scopul acestei conferințe a fost colectarea 

fondurilor pentru a asigura dezvoltarea și distribuirea universală a metodelor de 

diagnosticare, a tratamentelor și a vaccinurilor împotriva coronavirusului. În 

această sumă sunt incluse și cele 1,4 miliarde euro furnizate de Comisie.  

Conferința donatorilor a fost convocată în comun de Uniunea Europeană, 

Canada, Franța, Germania, Italia (viitoarea deținătoare a președinției sub egida 

G20), Japonia, Regatul Arabiei Saudite (actuala deținătoare a președinției G20), 

Norvegia, Spania și Regatul Unit. Inițiativa reprezintă un răspuns 

la solicitarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a unor reprezentanți ai  

domeniului sănătății referitoare la dezvoltarea, producerea și asigurarea unui 

acces echitabil, la nivel mondial, într-un ritm accelerat, la noile tehnologii 

medicale esențiale privind coronavirusul.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsul mondial la coronavirus 

4 mai 2020  

Comisia 

Europeană 

https://global-response.europa.eu/index_ro
https://global-response.europa.eu/index_ro
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator


31 
 
 

 

La 9 mai 1950, în contextul Războiului rece, Robert Schuman, ministrul 

francez de externe, a emis o declarație care a marcat începutul procesului de 

construire a Comunității Europene. Scopul propus a fost înființarea unei noi 

organizații supranaționale în vederea creării unei piețe comune a cărbunelui și 

oțelului între Franța și Germania, care să fie deschisă și altor țări europene. 

Aceasta a devenit, ulterior, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului sau 

CECO.  

Începând cu 1985, în fiecare an, Ziua Europei este sărbătorită la 9 mai.  

 

 

 

70 de ani de solidaritate 9 mai 2020 
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* * * 
În 2020, la 70 de ani de la declarația Schuman, Europa se confruntă cu o 

criză care o face să fie mai importantă ca niciodată.  

În acest an, sărbătoarea a avut un caracter aparte. Evenimentul s-a 

desfășurat online prin intermediul paginii #EuropeansAgainstCovid19.  

 

Cetățenii europeni au putut fi informați despre cum funcționează 

instituţiile europene și despre măsurilor care se vor lua ulterior crizei COVID-19. 

În acest an, accentul este pus pe cetățenii UE, în special pe cei care ajută direct în 

această criză, precum și pe informarea cetățenilor și dezbaterea solidarității UE ca 

răspuns la pandemia COVID-19.  

Ziua Europei s-a sărbătorit „împreună”, atât prin rețelele de socializare și 

prin canalele media ale instituțiilor europene, cât și prin gesturi festive ale 

cetățenilor europeni – fotografii, desene, comentarii ș.a. în spiritul aniversării.   

Parlamentul European a oferit, în această zi,  o serie de programe virtuale, 

inclusiv documentare, și a organizat  o  expoziție online. 

https://www.facebook.com/hashtag/europeansagainstcovid19
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
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Declarația președintelui Parlamentului European și a liderilor grupurilor politice cu privire la 

aniversarea Declarației Schuman 
 

Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a Declarației Schuman vine într-un moment în care Europa se 

confruntă cu cea mai dificilă provocare de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial - o criză sanitară, 

economică și socială declanșată de izbucnirea pandemiei de COVID-19.  

Declarația Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene, a început un proiect politic unic și autentic 

pentru a garanta pacea și prosperitatea și pentru a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor europeni.  

În urmă cu 70 de ani, Declarația Schuman conținea ideea că „Europa nu va fi făcută dintr-odată sau 

conform unui singur plan. Acesta va fi construit prin realizări concrete care să creeze mai întâi o solidaritate de 

facto.” Această abordare pas cu pas a dus la Uniunea Europeană pe care o cunoaștem astăzi. 

De la bun început, proiectul european are ca scop construirea unei comunități politice și economice, 

bazate pe valorile care decurg din istoria europeană comună, precum solidaritatea, deschiderea, libertatea, 

toleranța, egalitatea în diversitate și respectul pentru statul de drept. 

Jean Monnet, autorul Declarației Schuman, a precizat că „oamenii nu se schimbă dacă nu este din 

necesitate și văd doar nevoia în perioadele de criză”. Fiecare criză este o oportunitate de a face un pas înainte. 

De asemenea, actuala criză sporește nevoia ca Uniunea Europeană să înceapă să lucreze printr-un mod care să 

devină eficient, democratic și mai aproape de cetățeni.  

În ultimii 70 de ani, lumea s-a schimbat dramatic, iar rolul Uniunii Europene este mai important ca 

niciodată. Într-o nouă ordine geopolitică emergentă și în contextul unei urgențe ecologice, responsabilitatea 

noastră este să acceptăm să devenim o forță globală de stabilitate și pace, stat de drept, sustenabilitate și 

multilateralism. 

Această criză a demonstrat, cu un cost foarte mare, că UE rămâne un proiect neterminat și că eșecul de 

garanta solidaritatea sau de a contracara atacurile în curs de desfășurare a drepturilor fundamentale și a statului 

de drept nu sunt dezbateri teoretice. 

Deoarece ne aflăm pe umerii giganților, capacitatea instituțiilor europene și a tuturor statelor membre de 

a răspunde provocărilor actuale, în materie de sănătate, socială, economică, de mediu, de securitate și 

instituțională, ar trebui să fie cel puțin proporțională cu ambiția politică inclusă în Declarația Schuman. Trebuie 

să consolidăm și să aprofundăm legitimitatea democratică a Uniunii Europene și să ne asigurăm că politicile și 

conducerea acesteia sunt expresia cetățenilor Europei, într-o democrație parlamentară europeană. 

Considerăm că este timpul să avem o dezbatere ambițioasă privind viitorul Europei cu cetățenii UE și cu 

toate părțile interesate, pentru a contura Uniunea în care dorim să trăim împreună și pentru a găsi un acord între 

cetățenii europeni privind fundațiile politice pe care dorim să le construim pentru redresarea Europei. 

Solidaritatea a devenit principala condiție a viitoarelor noastre realizări comune. 

În acest context, continuăm să credem că proiectul planificat la nivel european - Conferința despre 

viitorul Europei - este forul adecvat pentru a îndeplini această ambiție. Conferința trebuie convocată cât mai 

curând posibil și trebuie să aducă propuneri clare, prin implicarea directă și semnificativă a cetățenilor, pentru a 

realiza o reformă profundă a Uniunii, care să permită, mai presus de toate, să ia decizii în interesul european 

comun, astfel încât UE să devină „mai eficientă, mai unită, mai democratică, mai suverană și mai rezistentă”. 

Reafirmăm poziția Parlamentului European și luăm notă de poziția Comisiei Europene conform căreia 

elementele conferinței - conceptul, structura, calendarul și sfera de aplicare - ar trebui să fie convenite în comun 

de cele trei instituții. Prin urmare, solicităm Consiliului UE să prezinte o poziție ambițioasă cu privire la această 

conferință. 

Dincolo de bucuria și recunoștința de a fi uniți și de pace, care am avut-o timp de 70 de ani, trebuie să ne 

amintim că solidaritatea nu se încheie la granițele noastre. 

Actuala pandemie ne amintește de importanța multilateralismului în abordarea provocărilor comune și a 

crizelor. În loc să se revină la egocentrismul național, calea de urmat ar trebui să fie către o Uniune Europeană 

consolidată, mai integrată, care să colaboreze strâns cu partenerii internaționali în spiritul echității și înțelegerii 

reciproce.  
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Ziua Europei este sărbătorită în fiecare an la 9 mai pentru a marca discursul 

lui Robert Schuman10, discurs care a pus bazele Uniunii Europene.  

În anii anteriori, Parlamentul European a organizat în această zi evenimente 

cu vizitatori în sediile proprii.  

Din cauza pandemiei de COVID-19, în acest an, Parlamentul European și 

celelalte instituții au creat o Zi a porților deschise în mediul online, ocazie cu care 

cetățeni europeni din întreaga Europă au promovat sentimentul de solidaritate şi 

s-au familiarizat cu măsurile UE în depășirea acestei pandemii. 

Printre momentele importante ale zilei s-a numărat și „Curajul de a 

acționa: lecția lui Schuman, după 70 de ani” - întâlnire între președintele Sassoli și 

organizațiile care activează în domeniul solidarității în Europa, în cadrul căreia 

președintele PE a interacționat direct cu oameni care lucrează în prima linie 

pentru a face față consecințelor crizei de COVID-19.  

Cei doi vicepreședinți pentru comunicare, Othmar Karas și Katarina Barley 

au participat la o dezbatere în direct cu cetățenii europeni, iar majoritatea 

președinților grupurilor politice au susținut declarații video.  

Cei de acasă au putut urmării evenimentele prin 2 secțiuni speciale: 

ZIUA EUROPEI 2020: 70 DE ANI DE SOLIDARITATE - trăiți din hemiciclu; 

ZIUA EUROPEI 2020: 70 DE ANI DE SOLIDARITATE - trăiți de acasă. 

                                                           
10

 Ministrul de externe al Franței, în perioada 1948-1952, considerat unul dintre părinţii fondatori ai Uniunii Europene. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-2020-70-years-of-solidarity-live-from-home_20200509-1300-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-2020-70-years-of-solidarity-live-from-home_20200509-1300-SPECIAL-OTHER_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20200429STO78176/ziua-europei-la-parlamentul-european
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În România, Biroul Parlamentului European a organizat, în parteneriat cu 

Reprezentanța Comisiei Europene în România, conferința „EU're here to stay: 

Solidaritatea europeană în acțiune” care a fost transmisă online pe  pagina de 

Facebook a Biroului Parlamentului European în România și a cuprins o sesiune 

de discuții cu deputați din Parlamentul European, un mesaj video al  dnei Adina 

Vălean, comisarului european responsabil pentru portofoliul transporturi și o 

sesiune de prezentări a ideilor despre solidaritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EPIO.Romania/
https://www.facebook.com/EPIO.Romania/
https://www.facebook.com/events/536071187338086/
https://www.facebook.com/events/536071187338086/
https://www.facebook.com/events/885312741969696/
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