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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 
Mihaela Gîdei 

Carmen Denisa Ion 
Ioana Cristina Vida 

Andreea Mihai 
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Comisia a prezentat un raport care analizează performanțele UE din 

domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării în context mondial. 

Raportul evidențiază importanța  cercetării și inovării pentru a sprijini potențialul 

de creștere a întreprinderilor, a regiunilor și a țărilor, care să fie sustenabilă și 

favorabilă incluziunii și care să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor 

de inovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă. 

De asemenea, raportul evidențiază atât importanța obținerii de către europeni a 

unor  competențe potrivite, din punctul de vedere al noilor revoluții tehnologice, 

cât și rolul semnificativ al politicii de cercetare și inovare în ceea ce privește 

consolidarea productivității întreprinderilor, care duce în mod sustenabil la 

crearea de valoare și de locuri de muncă. Ediția din 2020 a raportului bienal 

prezintă 11 recomandări de politică menite a veni în sprijinul oamenilor, al 

planetei și al prosperității. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

INOVARE, CERCETARE, CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI 

TINERET  

Raport privind performanțele din domeniul cercetării și inovării 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf
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Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 

tineret, a declarat: „Cercetarea și inovarea constituie esența reacției la criza fără 

precedent cu care ne confruntăm și pot contribui semnificativ la redresarea 

economică. Raportul din 2020 privind performanțele din domeniul științei, din cel 

al cercetării și din cel al inovării demonstrează că cercetarea și inovarea sunt 

esențiale pentru realizarea tranzițiilor către economia verde și către tehnologia 

digitală de care are nevoie Europa. Programul Orizont 2020 și viitorul program 

Orizont Europa au un rol esențial în această transformare.” 

 

Cele 11 recomandări de politică sunt 

grupate în jurul a 3 piloni principali: 

 cercetare și inovare pentru un 

spațiu sigur și echitabil pentru omenire; 

 cercetare și inovare pentru o 

poziție de lider mondial; 

 cercetare și inovare pentru 

impact economic și societal. 

Împreună, recomandările deschid 

calea către îndeplinirea, prin intermediul 

cercetării și al inovării, a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă și către integrarea lor în 

politici și inițiative ale UE care vor contribui 

la o Europă echitabilă, neutră din punct de 

vedere climatic și digitală, sporind totodată 

competitivitatea întreprinderilor și 

regiunilor europene. 
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Cu sprijinul înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați (UNHCR) 

și al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), Uniunea Europeană și 
guvernul spaniol au convocat Conferința internațională a donatorilor pentru a-și 
manifesta solidaritatea cu refugiații și migranții venezueleni.  

Donatorii internaționali s-au angajat să aloce o sumă totală de 2,544 

miliarde euro, iar Uniunea Europeană și statele sale membre au mobilizat granturi 

în valoare de 231,7 milioane euro. Comisia Europeană s-a angajat să furnizeze 

144,2 milioane euro pentru asistență umanitară imediată, asistență pentru 

dezvoltare pe termen mediu și mai lung, precum și intervenții de prevenire a 

conflictelor.  Totodată, Banca Europeană de Investiții a anunțat că va acorda 

regiunii împrumuturi suplimentare în valoare de 400 de milioane euro. 

 

 Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez 

Lenarčič, a declarat: „(…) Pandemia de coronavirus 

riscă să agraveze situația deja critică din regiune. 

Sprijinul umanitar furnizat de UE va contribui la 

acordarea unei asistențe de urgență unui număr de 

aproape 5 milioane de venezueleni care au fost nevoiți 

să își părăsească locuințele.” 

 

 

 

 

 

 

GESTIONAREA CRIZELOR  

Sprijin acordat refugiaților și migranților venezueleni și țărilor din 
regiune 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79328/donors-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-countries-region-amid-covid-19_en
https://www.eib.org/en/press/news/president-hoyer-eib-supports-countries-hosting-venezuelan-migrants-amid-covid-19
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La 29 ianuarie a.c., Comisia Europeană și-a prezentat programul de lucru 

pentru 2020. Acest document a expus cele mai importante inițiative pe care 

actuala Comisie intenționează să le adopte în primul său an de activitate și a 

prezentat modul în care vor fi puse în practică cele șase ambiții emblematice 

schițate în Orientările politice ale președintei von der Leyen, precum și 

principalele priorități ale Parlamentului European și cele din Agenda strategică a 

Consiliului European pentru perioada 2019-2024. 

Până în prezent, Comisia a adoptat, de la începutul pandemiei, un număr 

de 291 de decizii și alte acte. Multe dintre acestea nu au fost planificate și nici nu 

au figurat în programul de lucru al Comisiei pentru 2020.  

În acest context, Comisia și-a adaptat programul său de lucru pentru 20201. 

Această adaptare se bazează pe două principii: 

 îndeplinirea angajamentelor asumate în programul de lucru; 

 revizuirea calendarului și a acțiunilor propuse, având în vedere 

natura și amploarea acestei pandemii și necesitatea de a pune 

accentul pe gestionarea sa. 

Inițiativele care sunt esențiale sau cele care vin în sprijinul acțiunilor 

imediate de redresare economică vor fi adoptate astfel cum s-a prevăzut inițial în 

programul de lucru al Comisiei. Acestea cuprind Strategia pentru o integrare 

sectorială inteligentă, Strategia privind un val de renovări, Strategia pentru o 

mobilitate durabilă și inteligentă, Actul legislativ privind serviciile digitale, 

consolidarea Garanției pentru tineret sau Cartea albă referitoare la un instrument 

privind subvențiile străine.   

                                                             
1
 A se vedea COM(2020) 440. 

Adaptarea programului anual de lucru  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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O serie de inițiative urgente, majore, care au fost amânate din cauza 

pandemiei, vor fi adoptate cât mai curând posibil, în special noul Pact privind 

migrația sau Agenda actualizată pentru competențe în Europa. 

 

Printr-o declarație comună adoptată la 26 martie 2020, membrii 

Consiliului European au invitat Comisia Europeană să elaboreze o strategie 

coordonată de ieșire din criză, un plan de redresare cuprinzător și un plan de 

investiții fără precedent pentru revenirea la funcționarea normală a societăților și 

a economiilor și pentru reluarea unei creșteri durabile, integrând, printre altele, 

tranziția către o economie verde și transformarea digitală.  

Comisia a propus un amplu pachet de propuneri care să exploateze întregul 

potențial al bugetului UE, pentru a mobiliza investiții și a concentra alocarea de 

sprijin financiar în primii ani ai procesului de redresare, ani considerați a fi 

cruciali.  

Propuneri în legătură cu viitorul cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2017 

COM(2020)441 Propunere de regulament al Consiliului de instituire a 

Instrumentului de redresare al Uniunii Europene pentru a 

sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19 

COM(2020)442 Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului 

de redresare pentru Europa   

COM(2020)443 Propunere modificată de regulament al Consiliului de stabilire 

a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 

COM(2020)444 Propunere modificată de acord interinstituțional între 

Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune 

financiară 

Un plan de redresare pentru Europa 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079452061&uri=CELEX:52020PC0441R(01)
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0443
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0444
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COM(2020)445 Propunere modificată de decizie a Consiliului privind sistemul 

de resurse proprii ale Uniunii Europene 

COM(2020)446 Propunere de regulament al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului 

de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 

2014-2020  

 

Propuneri sectoriale 

COM(2020)223 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 

în ceea ce privește introducerea de măsuri specifice pentru 

abordarea crizei COVID-19 

COM(2020)460 Propunere modificată de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de înființare a Fondului de tranziție 

justă 

COM(2020)408 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituirea unui mecanism de redresare și 

reziliență 

COM(2020)409 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a unui instrument de sprijin tehnic 

COM(2020)404 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în 

ceea ce privește crearea unui instrument de sprijin pentru 

solvabilitate 

COM(2020)403 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a programului Invest EU 

COM(2020)447 Propunere modificată de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind Fondul social european Plus 

(FSE+) 

COM(2020)451 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 

în ceea ce privește resursele suplimentare excepționale și 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0446
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0409
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:404:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:403:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:447:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:451:FIN
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modalitățile de punere în aplicare în cadrul obiectivului 

privind investițiile pentru creștere economică și locuri de 

muncă, pentru a oferi asistență pentru promovarea reparării 

crizelor în contextul pandemiei COVID-19 și pentru pregătirea 

unei redresări ecologice, digitale și reziliente a economiei 

(REACT-UE) 

COM(2020)452 Propunere modificată de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind Fondul european de 

dezvoltare regională și Fondul de coeziune 

COM(2020)453 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind facilitatea de împrumut din sectorul public 

în cadrul mecanismului de tranziție justă 

COM(2020)450 Propunere modificată de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european plus, Fondul de coeziune, Fondul de tranziție 

echitabilă și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și normele financiare pentru acestea și pentru 

Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate 

internă și Instrumentul de gestionare a frontierelor și vize 

COM(2020)405 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a 

Uniunii în domeniul sănătății – pentru perioada 2021-2027 și 

de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („Programul 

UE4Sănătate”) 

COM(2020)407 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1601 de 

instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă 

(FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD 

COM(2020) 461 Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1257/96 

din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:452:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591079552912&uri=CELEX:52020PC0453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:450:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:405:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:407:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:461:FIN
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COM(2020)459 Propunere modificată de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de instituire a programului-cadru 

pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a 

normelor sale de participare și de diseminare, de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 

programului specific de punere în aplicare a programului-

cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de 

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională, de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care 

urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii 

agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 

1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:459:FIN
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Aceste propuneri se bazează pe:  

 un Instrument european pentru redresare în situații de urgență 

(instrumentul „Noii generații UE” - Next Generation EU), în valoare 

de 750 de miliarde euro2; 

 un cadru financiar multianual consolidat pentru perioada 2021-2027. 

Datorită „Noii generații UE”, bugetul UE va avea capacitatea de acțiune   

suplimentară necesară pentru a răspunde cu fermitate celor mai urgente 

probleme. Acesta va fi un instrument de urgență punctual, disponibil pe o 

perioadă limitată și utilizat exclusiv pentru măsurile de răspuns și de redresare în 

situații de criză. 

 

Fiecare program și fiecare euro din acest pachet vor fi utilizate pentru a 

răspunde necesităților cu adevărat cruciale în materie de redresare, identificate 

ca atare în evaluarea nevoilor realizată de Comisie. Aceste propuneri se 

concentrează asupra domeniilor în care bugetul UE poate avea o influență 

maximă, completând și amplificând acțiunile esențiale întreprinse de statele 

membre.   

 

                                                             
2
 A se vedea COM(2020) 456. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591080342996&uri=COM:2020:456:FIN
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Pachetul se bazează pe 3 piloni. 

1. Sprijinirea eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, a 

remedia consecințele crizei și a ieși mai puternice din aceasta  

Comisia susține că investițiile publice joacă un rol vital în cadrul unui proces 

echilibrat și durabil de redresare. Prin urmare, cea mai mare parte a finanțării 

disponibile în cadrul instrumentului „Next Generation EU” (peste 80%) va fi 

utilizată pentru a sprijini investițiile și reformele din statele membre, fiind alocată 

cu prioritate acolo unde impactul crizei și necesitățile în materie de reziliență sunt 

cele mai mari. Principalul instrument de redresare va fi un nou Mecanism de 

redresare și reziliență, conceput special pentru a finanța investiții și reforme 

aliniate la prioritățile europene. Politica de coeziune va juca un rol esențial în 

sprijinirea unei redresări echilibrate și durabile, prin intermediul unei noi 

inițiative, denumită REACT-UE, concepută pentru a răspunde celor mai presante 

nevoi economice și sociale și pentru a aduce ajustări viitoarelor programe de 

coeziune, în scopul de a spori gradul de flexibilitate al acestora și de a le alinia pe 

deplin la prioritățile redresării. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

va ajuta fermierii și zonele rurale să realizeze tranziția verde și va susține 

investițiile și reformele esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale 

Europei în materie de mediu. Un Mecanism pentru o tranziție justă consolidat în 

mod semnificativ va ajuta statele membre să accelereze tranziția către o 

economie verde și, în modul acesta, să stimuleze sectorul economic.   
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2. Relansarea economiei și măsurile de ajutor pentru relansarea investițiilor 

private  

Sunt necesare acțiuni urgente pentru a redemara economia și a crea 

condițiile propice unei redresări în care investițiile private în sectoarele și 

tehnologiile esențiale să joace un rol motor. Astfel, Comisia propune consolidarea 

InvestEU, programul de investiții emblematic al Europei, pentru a mobiliza 

investiții private în proiecte strategice din întreaga Uniune. În acest context, 

Comisia propune crearea unui nou Mecanism de investiții strategice, care să aibă 

drept obiectiv realizarea de investiții în lanțurile valorice cheie, care sunt cruciale 

pentru reziliența și autonomia strategică viitoare ale Europei. Pentru ca acest 

efort investițional să aibă succes, trebuie să existe întreprinderi solide către care 

să se îndrepte aceste investiții. Sute de mii de întreprinderi riscă însă să se 

confrunte cu grave probleme de finanțare până la sfârșitul anului. De aceea, 

Comisia propune un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate, menit să 

furnizeze un sprijin urgent întreprinderilor aflate în pericol din cauza crizei și să le 

ajute să supraviețuiască acesteia. Acest instrument ar trebui să devină 

operațional încă din acest an. 



15 
 
 

 

 

3. Integrarea învățămintelor desprinse în urma crizei și abordarea 

problemelor strategice ale Europei  

Criza a evidențiat valoarea cooperării europene și este mărturia vie a 

necesității ca Uniunea să își consolideze neîntârziat capacitatea de a răspunde la 

alte crize și de a consolida reziliența la șocurile viitoare. Comisia propune un nou 

program, EU4Health având drept scop întărirea securității sanitare și pregătirea 

pentru viitoarele situații de criză din domeniul sănătății. RescUE, Mecanismul de 

protecție civilă al Uniunii, va fi extins și consolidat pentru a-i permite Uniunii să 

se pregătească pentru viitoarele situații de criză și să răspundă la acestea. 

Programul „Orizont Europa” va fi consolidat pentru a finanța activitățile vitale de 

cercetare în materie de sănătate și reziliență și în domeniile tranziției verzi și al 

celei digitale. Se vor consolida și alte programe ale UE, inclusiv instrumentele sale 

externe, pentru a alinia pe deplin viitorul cadru financiar la nevoile redresării, și se 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_ro_investim_pentru_a_ne_modela_viitorul.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
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vor întări instrumentele speciale, pentru a spori flexibilitatea și reactivitatea  

bugetului UE. 

 

 

 

Comisia își menține integral propunerea privind statul de drept din mai 

2018, care introduce un nou mecanism de protecție a bugetului UE împotriva 

riscurilor financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de 

drept în statele membre. Comisia susține că scopul acestui mecanism este de a 

asigura buna gestiune financiară a bugetului Uniunii și de a proteja banii 

contribuabililor. Normele propuse ar urma să permită Uniunii să suspende, să 

reducă sau să restricționeze accesul unor state membre la finanțarea din partea 

UE, în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care 

afectează statul de drept. 
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25 mai 2020 

STATUL DE DREPT ÎN POLONIA 

Majoritatea deputaților europeni din Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE) au considerat că modificările legislative recente 

din  Polonia reprezintă un atac la principiile statului de drept, democrație și 

drepturile fundamentale. 

În cadrul dezbaterii, președintele LIBE, dl Juan Fernando López Aguilar, a 

prezentat proiectul de raport intermediar la propunerea Comisiei Europene din 

decembrie 2017, subliniind evoluțiile îngrijorătoare din acest stat, mai ales din 

perioada stării de urgență generată de pandemie.  

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

25 – 31 mai 

2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR ȘI A 

PLENULUI 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200525-1400-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-650665_RO.html
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170835.do
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Invitații la dezbatere, dl José Igreja Matos, președintele Asociației europene 

a judecătorilor, și dna Joanna Hetnarowicz-Sikora, reprezentant al Asociației 

judecătorilor din Polonia „IUSTITIA”, au semnalat mai multe aspecte 

îngrijorătoare cu privire la independența judiciară, democrație și alegeri, precum 

și la nerespectarea drepturilor fundamentale, în special cele ale minorităților, cu 

privire la libertatea de exprimare și de întrunire, precum și referitor la 

restrângerea acestora în perioada stării de urgență. 

Unii dintre deputații europeni au fost preocupați de păstrarea valorilor. 

Printre măsurile solicitate, s-a apreciat că se impune o acțiune decisivă din partea 

Consiliului și a Comisiei Europene, care să includă și măsuri de natură bugetară.  

De asemenea, alți deputați europeni au considerat că este necesar să se 

continue dialogul cu autoritățile poloneze pentru a exista o dezbatere echilibrată. 

În plus, au susținut instituirea unui mecanism permanent al UE prin care să se 

asigure că procesele de monitorizare în domeniul respectării statului de drept, 

rămân imparțiale și obiective. 

Până la sfârșitul lunii mai a.c., deputații europeni pot prezenta 

amendamente la proiectul de raport provizoriu. Comisia LIBE va vota textul în 

iulie a.c., iar votul final în plenul PE este programat în septembrie 2020. 

 

PIAȚA UNICĂ TREBUIE SĂ IASĂ MAI PUTERNICĂ DIN CRIZĂ 

 

Deputații din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) și-

au exprimat îngrijorarea cu privire la piața internă, în cadrul unei dezbateri video 

la care a participat vicepreședintele Comisiei Europene, dna Margrethe Vestager.  

Principalele idei susținute de către deputații europeni sunt: 

 Schemele de ajutor de stat reprezintă o soluție de salvare pentru 

companii, în timpul pandemiei. Cu toate acestea, toate instrumentele de ajutor 

de stat naționale, precum subvențiile sau împrumuturile cu dobândă zero, 

trebuie să fie proporționale și alocate într-un mod transparent.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/econ-committee-meeting_20200525-1700-COMMITTEE-ECON_vd
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 Pe durata crizei au fost depistate vulnerabilitățile UE, precum 

dependența UE față de țări terțe  sau giganți digitali pentru obținerea produselor 

strategice (medicamente, echipamente medicale sau aplicațiile mobile de 

urmărire). Ar trebui să se prevină aceste situații pe viitor. 

 Transformarea ecologică și răspunderea pentru contribuabili ar 

trebui să fie criterii prealabile care ar trebui îndeplinite de companiile care 

urmează să primească ajutor.  

 Atenționarea cu privire la pericolul pe care îl poate crea diferențele 

generate între puterea fiscală a statelor membre și posibilitatea de a determina 

consecințele de durată asupra coeziunii pieței interne. 

În intervenția sa, dna Margrethe Vestager a evidențiat următoarele 

aspectele:  

 piața unică este crucială pentru 

redresarea economică, de aceea și ajutorul de 

stat este temporar, limitat și conceput pentru a 

proteja împotriva falimentelor și 

disponibilizărilor; în acest sens, noua 

arhitectură de recuperare se va concentra pe 

minimizarea denaturării pieței interne; 

 măsurile anunțate pentru redresare cuprind un instrument de 

solvabilitate, care va sprijini recapitalizarea companiilor expuse riscului, pe durata 

pandemiei; 

 este important să se realizeze un echilibru între independența 

strategică, comerț și economia deschisă; 

 este necesară o abordare nuanțată între încrederea de sine și 

economia globală deschisă, deoarece multe locuri de muncă și întreprinderi 

depind de acest echilibru; 

 UE își va construi recuperarea în jurul obiectivelor climatice și digitale 

convenite; 
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 justiția fiscală se poate realiza prin introducerea impozitării digitale și 

a carbonului la frontiera UE, ca o compensare pentru companiile ecologice din 

UE. 

 

26 mai 2020 

SIGURANȚA LUCRĂTORILOR TRANSFRONTALIERI 

 

Membrii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

(EMPL) au considerat că trebuie abordate de urgență încălcările legislației UE 

privind drepturile de muncă, sănătatea, precum și siguranța lucrătorilor 

transfrontalieri, mai ales a celor din sectoarele critice3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputații europeni au dezbătut modul în care ar trebui asigurată 

mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă cu dl Josip Aladrović, ministrul 

croat al muncii și pensiilor, cu dl Nicolas Schmit, comisarul european, responsabil 

                                                             
3 Comisia Europeană a publicat linii directoare pentru a se asigura că lucrătorii mobili din UE, care sunt catalogați 

ca fiind lucrători critici în lupta împotriva COVID-19, pot ajunge la locul de muncă. Sectorul agroalimentar este un 

sector-cheie inclus în aceste orientări, în special în ceea ce privește lucrătorii sezonieri. Autoritatea Europeană 

pentru Muncă (ELA) se asigură că normele UE privind mobilitatea forței de muncă și coordonarea securității 

sociale sunt puse în aplicare într-un mod corect și eficient.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/empl-committee-meeting_20200526-1000-COMMITTEE-EMPL_vd
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_ro
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pentru ocuparea forței de muncă și drepturile sociale, și cu dl Jordi Curell Gostor, 

director executiv interimar al Autorității europene a muncii.  

Parlamentarii europeni și-au exprimat îngrijorarea față de condițiile de 

muncă precare și lipsa măsurilor de siguranță pentru activitățile transfrontaliere și 

sezoniere (în particular referitoare la lucrători sezonieri care muncesc în ferme și 

alte întreprinderi din sectorul agroalimentar în Germania, Franța și din alte state 

membre și care asigură, totodată, securitatea alimentară în Europa), ale căror 

drepturi sunt adesea încălcate. Au fost prezentate problemele cu care se 

confruntă lucrătorii în abatoare din Țările de Jos și Franța, precum și lucrătorii 

medicali aduși în Austria, proveniți  din România și Bulgaria. 

Membrii EMPL au subliniat că, în conformitate cu dreptul UE, lucrătorii 

mobili și cei detașați trebuie tratați în același mod cu lucrătorii din statul membru 

în care își desfășoară activitatea. În acest context, au solicitat statelor membre să 

intensifice inspecțiile de muncă, acolo unde este nevoie, să colaboreze cu 

Autoritatea europeană a muncii, să pună în aplicare, pe deplin, dreptul UE care 

reglementează mobilitatea, inclusiv libera circulație, detașarea lucrătorilor, 

precum și coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE. 

 De asemenea, membrii EMPL au subliniat că procedurile și aplicațiile 

digitalizate ar putea ajuta la coordonarea diferitelor sisteme de securitate socială 

ale autorităților naționale pentru a asigura protecția socială pentru toți angajații 

din UE. 

Totodată, echipa de negociere a PE, care se ocupă de revizuirea legislației 

UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, a solicitat găsirea de 

urgență a unei soluții echilibrate ca prioritate pentru domeniul social.  

Nu în ultimul rând, unii dintre deputați au accentuat responsabilitatea pe 

care o au agențiile care recrutează lucrătorii mobili și au dorit să cunoască dacă 

sunt necesare măsuri stricte pentru a proteja mai bine lucrătorii mobili ca să nu-și 

piardă locuințele împreună cu locurile de muncă, deoarece circulația liberă a 

acestora este posibilă doar dacă locul de muncă este în siguranță. 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1172&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=ro
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://twitter.com/EPSocialAffairs/status/1257564433255194624
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CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI 

 

Organizată de Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, 

conferința ar fi trebuit să înceapă în mai 2020, dar a fost amânată din cauza 

pandemiei generate de COVID-19.  

În conformitate cu poziția PE adoptată în ianuarie a.c., conferința trebuie să 

cuprindă și contribuții cetățenești, pentru a implica secțiunea transversală a 

societății și pentru a se defini forma viitoare a UE. 

În rezoluția din 17 aprilie a.c. privind răspunsul UE la pandemie, PE a 

subliniat că această conferință trebuie să fie convocată cât mai curând posibil 

pentru a se realiza o reformare profundă a Uniunii.  

 

De asemenea, președintele Sassoli și liderii grupurilor politice ale PE, reuniți 

în Conferința președinților, au reiterat, în declarația din 7 mai 2020 lansată cu 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200507IPR78608/conferinta-presedintilor-comunicare-cu-ocazia-aniversarii-declaratiei-schuman
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ocazia aniversării a 70 de ani de la adoptarea declarației Schuman, că participarea 

la această conferință reprezintă definirea Uniunii în care cetățenii europeni își 

doresc să conviețuiască. 

În acest context, la reuniunea Comisiei pentru afaceri constituționale 

(AFCO), deputații europeni au subliniat că pandemia a grăbit necesitatea de a 

reforma Uniunea.  

Deficiențele UE și ale statelor membre, în special în ceea ce privește 

răspunsul coordonat în perioadele de criză, au fost evidențiate de către toți 

deputații AFCO.  

Cei mai mulți vorbitori au susținut că se impune  un răspuns al Consiliului  

UE, respectiv adoptarea unei poziții de negociere, în acest sens, în viitorul 

imediat. Majoritatea deputaților au subliniat că o declarație comună între PE, 

Consiliul UE și Comisia Europeană va trebui adoptată, astfel încât Conferința 

privind viitorul Europei să fie lansată în septembrie a.c.  

Participarea cetățenilor și necesitatea unei conferințe cu o agendă deschisă 

au fost cerințele fundamentale ale tuturor deputaților, mulți dintre aceștia 

pledând pentru utilizarea instrumentelor și a tehnologiei digitale.  

 

27 mai 2020  

DEPUTAȚII EUROPENI SALUTĂ PACHETUL DE REDRESARE ECONOMICĂ 

  

Dna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a prezentat, 

într-o ședință plenară extraordinară, propunerile pentru bugetul UE pe termen 

lung revizuit. Dna Von der Leyen a lansat planul „noii generații UE” de 1.850 

miliarde euro4, alcătuit din:  

 un cadru financiar multianual  (CFM) - 1.100 miliarde euro, 

                                                             
4
 A se vedea, pe larg, descrierea planului „noii generații”, în secțiunea dedicată Comisiei Europene, pagina 8. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649420/EPRS_ATA(2020)649420_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/afco-committee-meeting_20200526-1000-COMMITTEE-AFCO_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-recovery-package-opening-statement-by-ursula-von-der-leyen--president-of-the-european-commission_I191611-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/extraordinary-ep-plenary-session-eu-recovery-package_20200527_EP-102703F_0000006_p
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  un instrument de redresare - “Next Generation EU” - 750 miliarde 

euro, un plan bugetar reînnoit pentru următorii 7 ani, menit să alimenteze o 

relansare a economiei Uniunii după criza coronavirusului.  

 

 

 

 

 

În urma prezentării, reacțiile deputaților europeni au fost diverse, atât pro, 

cât și contra. 

„(...) Solidaritatea europeană a revenit și deschidem un nou capitol pentru 

UE. Noile fonduri trebuie cheltuite pentru idei noi și nu pentru problemele vechi 

ale Europei. (...) Solidaritatea merge mână în mână cu responsabilitatea și, prin 

urmare, modul în care banii vor fi returnați trebuie să fie clar” - a declarat  

Manfred Weber (PPE, DE), solicitând noi resurse proprii, precum și contribuții din 

partea giganților din domeniul digital. 

Reacții ale parlamentarilor europeni, în urma prezentării propunerilor bugetului 

revizuit UE pe termen lung,  a instrumentului de redresare, precum și a 

angajamentului asumat de reprezentanta președinției croate,                                   

dna Nicolaina Bnjac, vizând colaborarea dintre statele membre și PE,                                                        

în vederea încheierii rapide a negocierilor privind noul pachet 
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Iratxe García Perez (S&D, ES) a mulțumit Comisiei Europene pentru 

propunerea ambițioasă și pentru recunoașterea „rolului pe care îl merită” PE în 

elaborarea pachetului de redresare. A atras, însă, atenția că „noul CFM ar trebui 

adoptat prin majoritate calificată, pentru a evita ca UE să fie ținută ostatică de 4 

state membre care preferă un răspuns național unuia european”, îndemnând  

Consiliul să adopte această variantă, pentru că „e în joc supraviețuirea proiectului 

european”.  

„(...) Ne aflăm într-un punct de cotitură, fără precedent în istoria Europei. 

(...) CFM și planul de redresare trebuie să se axeze pe viitor, având ca puncte de 

reper Pactul ecologic european și agenda digitală. (...) Avem păreri diferite asupra 

unor detalii, însă salut cu adevărat abordarea Comisiei Europene” - a fost de 

părere Dacian Cioloș (Renew Europe, RO), reamintind statelor membre că „UE nu 

este un bancomat, iar solidaritatea se bazează pe valori”. 

Jörg Meuthen (ID, DE) a respins propunerea de pachet ca fiind „complet 

greșită și lipsită de sens”, fără o bază juridică adecvată și lipsită de 

responsabilitate sau simț economic. Comisia Europeană dorește să cheltuiască 

bani „ca și cum nu ar exista viitor”, iar contribuabilii europeni vor trebuie să 

achite o factură uriașă. 

 „(...) Nu trebuie să repetăm greșelile mari din trecut și să împingem statele 

către austeritate și ideologii oarbe de piață. În schimb, trebuie să ne asigurăm că 

banii sunt investiți bine în proiecte care vor contribui, pe termen lung, la crearea 

de locuri de muncă și la salvarea singurei planete pe care o avem.” - Ska Keller 

(Verzi/EFA, DE) 

 „(...) Dacă vom acorda împrumuturi și subvenții, trebuie să existe condiții 

clare. Banii trebuie să meargă acolo unde este cea mai mare nevoie de ei și 

trebuie să existe mecanisme de siguranță pentru întreprinderile noastre. Cei care 

lucrează și fac economii nu ar trebui să fie buni de plată pentru aceste programe.”  

- Johan van Overtveldt (ECR, BE) 

„(...) În loc să ne detașăm clar de dogmele anterioare, planul de redresare 

se oprește la jumătatea drumului” - a fost de părere Manon Aubry (GUE/NGL, 

FR). Salutând noile propuneri privind resursele proprii, aceasta a solicitat anularea 

datoriilor acumulate în timpul crizei, acordarea de împrumuturi permanente 
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directe statelor membre, precum și condiționarea finanțării publice de 

considerente sociale. 

PE și Consiliul vor discuta noile propuneri și vor decide asupra formei 

finale în urma negocierilor. 

 

PREȘEDINTELE SASSOLI DESPRE CFM, PLANUL DE REDRESARE ȘI PREȘEDINȚIA 

GERMANĂ 

  

Președintele PE, David Sassoli, a susținut o conferință de presă, după ce  

dna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a prezentat 

propunerile revizuite ale cadrului financiar multianual (CFM) și ale planului de 

recuperare.  

 

„(...) Aceasta este o zi deosebit de importantă pentru Parlamentul 

European, dar și pentru Uniunea Europeană, deoarece este ca și cum ar fi fost 

Ziua Z a  secolului al XXI-lea, o Europă care a redescoperit solidaritatea, (...)  și 

care luptă pentru o politică comună, pentru renașterea economiei statelor 

noastre, (...) cu o  susținere deplină pentru cetățenii noștri și pentru muncă, și care 

așteaptă cu nerăbdare anii viitori. (...) Propunerea este foarte apreciată. (...) Este 

un efort major în ceea ce privește resursele alocate pentru a încerca să părăsim 

această situație de urgență cu mai multă capacitate decât aveam înainte și 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-david-sassoli-ep-president-on-european-semester-and-the-recovery-fund_I191446-V_v
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pentru a privi spre viitor. (...) Aceasta este ce vom lăsa pentru generațiile viitoare. 

Suntem deosebit de încântați că, privind înapoi, la aceste săptămâni și luni d ificile, 

am menținut PE deschis și am făcut cunoscută vocea sa care a avut efect asupra 

alegerilor luate de Comisia Europeană. (...)  Apreciem mult că au fost preluate 

observațiile pe care le-am făcut cu privire la planul de recuperare și la cadrul 

financiar multianual revizuit, care ar putea fi instrumentele adecvate în ceea ce 

privește consolidarea capacității și oferirea unei viziuni politice noi. (...)  Prin 

urmare, îi mulțumim președintelui Von der Leyen și echipei sale.  (...) Propunerea 

va fi analizată în detaliu. (...) De asemenea, am văzut și state care s-au opus și 

care se concentrează, în prezent, probabil, în analizarea propunerii și a domeniului 

lor politic. (...) Este o propunere importantă pentru compani și pentru cetățenii 

noștri.  (…) Avem o rugăminte pe care am dori să o facem cunoscută autorităților 

naționale ale statelor membre și parlamentelor naționale, aceea de a se  

concentra să lucreze rapid și în mod eficient, în următoarele săptămâni. (...)  Cred 

că, în acest moment, toți trebuie să ne vedem ca făcând parte din același 

dispozitiv, deoarece Uniunea Europeană nu este alcătuită doar din instituțiile de la 

Bruxelles. (...) Parlamentele naționale, autoritățile naționale și guvernele din cele 

27 de state membre trebuie să colaboreze și să iasă din această urgență 

împreună. (...) Și doar dacă vom lucra împreună vom avea succes în ceea ce 

facem.” 

De asemenea, dl  Sassoli, a prezentat, aspecte legate de întâlnirea avută cu 

dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și cu dl Wolfgang Schäuble, 

președintele Bundestagului, în cadrul Conferinței Președinților, în condițiile în 

care de la 1 iulie 2020, Germania va prelua președinția Consiliului UE.   

 

POLITICILE ECONOMICE ȘI BUGETARE TREBUIE  COORDONATE LA CRIZĂ  

 

Parlamentarii din cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

(ECON) au discutat despre Semestrul european (ciclul anual pentru coordonarea 

politicilor economice și bugetare ale statelor membre ale UE) și despre 

modalitățile economice și sociale durabile, din perioada pandemiei, cu 
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reprezentanții Comisiei Europene, dnii Valdis  Dombrovskis (responsabil pentru 

portofoliul o economie în serviciul cetățenilor), Paolo Gentiloni (responsabil 

pentru portofoliul economie) și Nicolas Schmit (responsabil pentru portofoliul 

locuri de muncă și drepturi sociale). 

Deputații ECON au subliniat că recomandările de țară trebuie să fie puse în 

aplicare în statele membre și trebuie să țină seama de realitatea ulterioară crizei, 

pentru a deveni un instrument de recuperare adecvat. 

Vicepreședintele Dombrovskis a prezentat mecanismul de redresare și 

reziliență, noul instrument conceput pentru a îmbunătăți implementarea 

recomandărilor de țară.  

Dl Gentiloni a explicat că fiecare stat membru, împreună cu Comisia  

Europeană, va trebui să pregătească un plan adaptat de recuperare și rezistență, 

în care să fie asigurate prioritățile statelor ulterioare crizei.  

În contextul pandemiei, Comisia Europeană și-a adaptat recomandările 

astfel încât:  

 pe termen scurt, statele membre ale UE trebuie să se concentreze 

pe limitarea consecințelor socio-economice ale crizei, prin protejarea ocupării 

forței de muncă și a întreprinderilor și prin investiții suplimentare în sănătatea 

publică.  

 pe termen mediu, accentul ar trebui să se axeze pe investițiile într-o 

creștere durabilă și incluzivă, care să faciliteze tranziția verde și transformarea 

digitală. 

Din cauza profundei incertitudini provocate de impactul macroeconomic și 

fiscal extraordinar al pandemiei, Comisia Europeană a decis că nu va începe 

procedurile excesive de deficit împotriva statelor membre. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=COM:2020:442:FIN&qid=1590677565767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=COM:2020:442:FIN&qid=1590677565767
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28 mai 2020  

MAI MULTĂ CLARITATE PENTRU VACANȚA DE VARĂ  

Deputații europeni au oferit un răspuns pozitiv asupra pachetului propus 

privind transportul și turismul5; cu toate acestea, mulți dintre aceștia au insistat 

asupra necesității unor acțiuni concrete și a unui sprijin financiar înainte de 

vacanța de vară. 

Comisia pentru transport și turism (TRAN) a dezbătut orientările Comisiei 

Europene cu privire la modul în care vor fi reluate în siguranță călătoriile și despre 

posibilitatea redeschiderii întreprinderilor turistice6: 

 Repornirea turismului. S-a subliniat necesitatea restabilirii încrederii 

călătorilor care doresc siguranță, prin măsuri concrete suplimentare, întrucât 

situația actuală rămâne incertă, în pofida pachetului propus. Comisia  Europeană 

a anunțat că un site web despre opțiunile de vacanță sigure va fi disponibil în 

câteva săptămâni. 

 Dificultăți financiare. Mulți parlamentari din TRAN au ridicat 

problema pierderilor de locuri de muncă, a riscului de faliment în sectorul 

turimului  și au comentat asupra lipsei de ajutor concret și sprijin financiar specific 

pe termen scurt, precum și necesitatea unei linii bugetare dedicate pe termen 

lung. 

 Probleme privind siguranța. Au existat multe întrebări privind 

repornirea în siguranță a transportului aerian în UE. Cooperarea dintre statele 

membre a îmbunătățit și a ridicat restricțiile de călătorie, inclusiv deschiderea 

frontierelor, iar în aceste condiții transportul aerian ar trebui să se bazeze pe 

criterii stabilite și pe protocoalele privind sănătatea. Comisia Europeană 

încurajează statele membre să introducă scheme de certificare pentru călătorii în 

siguranță. Cu toate acestea, o acțiune similară la nivelul UE nu va fi posibilă 

înainte de această vară. 

                                                             
5
 A se vedea materialul PE  - „Turismul în carantină”. 

6
 A se vedea COM(2020) 112 - Comunicarea Comisiei - Răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 

(inclusiv turismul). 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-committee-meeting_20200528-1000-COMMITTEE-TRAN_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev
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 Drepturile pasagerilor. Deputații europeni au subliniat că regulile de 

rambursare sunt aplicate prea des în diferite state membre. Comisia Europeană i-

a asigurat că se urmărește îndeaproape problema, iar pasagerii își vor păstra 

dreptul la rambursare în numerar. 

 

 

 

„(...) Acest pachet este primul pas pentru a facilita călătoriile în Europa, iar 

Noua Generație UE  este un element financiar, care trebuie să fie disponibil deja în 

acest an pentru a sprijini sectorul. (...) Ne-am dorit un buget mai ambițios și 

permanent pentru a da un semnal pozitiv companiilor și lucrătorilor ale căror 

mijloace de trai depind de turism.”  - Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, PT) 

„(...) Anunțul din plenul PE cu privire la redresarea economică a Europei a 

fost istoric. Cu toate acestea, nu pot să nu îl critic. (...) Turismul are mare nevo ie 

de investiții, dar nu este clar unde se află bugetul și sprijinul dedicat. Am aflat că 

sprijinul funcționează numai atunci când este legat de un buget dedicat. Cuvintele 

frumoase nu îi hrănesc pe șomeri.” -  István Ujhelyi (S&D, HU) 

REACȚIILE LA PACHETUL DEZBĂTUT 
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„(...) Mai mult decât oricând, trebuie să creștem încrederea între călători și 

companii. Salutăm pachetul cu privire la turism și transport; cu toate acestea, 

solicităm Comisiei să elaboreze o strategie suplimentară a UE pentru turism, 

pentru a răspunde nu numai dificultăților actuale, dar și nevoilor pe termen mediu 

și lung ale sectorului.” - José Ramón Bauzà Díaz (Renew Europe, ES) 

„(...) Redeschiderea frontierelor ar trebui să fie posibilă numai dacă 

autoritățile publice s-au asigurat că riscurile unor noi valuri ale COVID-19 sunt 

reduse. În orice caz, redeschiderea frontierelor trebuie să se facă fără niciun fel de 

discriminare și ar trebui să se bazeze pe criterii clare. Deschiderea frontierelor 

numai între anumite zone, în scopuri pur economice, este inacceptabilă.” - Karima 

Delli (Verts / ALE, FR), președintele Comisiei pentru transport și turism (TRAN) 
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Președinția croată a Consiliului UE a organizat o videoconferință informală 

a membrilor Consiliului Spațiului Economic European (SEE), care a avut pe ordinea 

de zi teme care au vizat Acordul privind Spațiul Economic European și efectul 

pandemiei COVID-19 asupra pieței interne.  

Reuniunea fost prezidată de dl Goran Grlić-Radman, ministrul afacerilor 

externe și europene din Croația, cu participarea dnei Ine Marie Eriksen Søreide, 

ministrul afacerilor externe din Norvegia, și a dnei Katrin Eggenberger, ministrul 

afacerilor externe din Liechtenstein. 

În cadrul videoconferinței a avut loc o dezbatere de orientare privind Pactul 

ecologic european, la care a participat dl Frans Timmermans, vicepreședinte 

executiv al Comisiei Europene. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Videoconferința informală a membrilor Consiliului 

Spațiului Economic European 

 

25 mai 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2020/05/25/
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Membrii Consiliului SEE au făcut schimb de opinii cu privire la negocierile 

UE - Regatul Unit, dar și asupra efectelelor crizei generate de COVID-19. 

Totodată, membrii Consiliului SEE au adoptat o declarație comună care 

vizează mai multe domenii: răspunsul la pandemia de COVID-19, cooperarea în 

cadrul SEE, dialogul politic, retragerea Regatului Unit din UE și din Acordul privind 

SEE, dezvoltarea pieței interne, încorporarea actelor UE cu relevanță pentru SEE, 

Pactul ecologic european și programele UE. 

 

În cadrul președinției croate a Consiliului UE, a fost organizată o 

videoconferință privind reuniunea liderilor UE - Japonia, la care au participat 

președintele Consiliului European, dl Charles Michel, președintele Comisiei 

Europene, dna Ursula van der Leyen, și premierul Japoniei, dl Shinzō Abe. 

„(...) Parteneriatul UE - Japonia este puternic și dinamic. Lucrăm umăr la 

umăr pentru a învinge COVID-19. UE și Japonia împărtășesc valorile comune 

precum multilateralismul, statul de drept, democrația și credința că încercările 

mondiale necesită răspunsuri mondiale.” - Charles Michel, președintele 

Consiliului European 

Liderii au făcut schimb de opinii cu privire la importanța solidarității, 

cooperării și multilateralismului la nivel mondial, pentru a combate pandemia 

generată de COVID-19 și pentru a asigura redresarea economică.  

De asemenea, a fost subliniată importanța îmbunătățirii gradului de 

pregătire și a răspunsului internațional în lupta împotriva acestei crize.  Cu această 

ocazie, liderii au cerut ca viitorul vaccin împotriva COVID-19 să devină un bun 

comun mondial. 

În cadrul discuțiilor, s-a pus accentul pe asigurarea unei redresări solide și 

pe construirea unei economii mai durabile, mai favorabile incluziunii și mai 

reziliente, dar și pe  situația geopolitică în contextul pandemiei.  

Reuniunea prin videoconferință a liderilor  

UE - Japonia 

26 mai 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/25/joint-statement-of-the-members-of-the-eea-council-25-may-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/05/26/
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În cele din urmă, participanții la reuniune și-au reafirmat angajamentul față 

de parteneriatul strategic UE - Japonia și și-au exprimat hotărârea de a continua 

aplicarea Acordului de parteneriat strategic UE - Japonia și a Acordului de 

parteneriat economic dintre acestea. 

 

În cadrul președinției croate a Consiliului UE a fost organizată o nouă 

videoconferință informală a miniștrilor responsabili pentru afaceri externe, 

prezidată de dl Josep Borrell, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și 

politica de securitate al Uniunii Europene. 

Miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la relațiile UE - China, și s-au 

concentrat pe punerea în aplicare a comunicării comune din 2019 și a rezultatelor 

acesteia, precum și pe impactul pandemiei de COVID-19 asupra regiunii Asia și 

Pacific.  

În cadrul acestei reuniuni, miniștrii au analizat răspunsul Uniunii Europene 

la criza de COVID-19 din regiunea Asia - Pacific și au discutat despre relațiile 

politice, economice și de securitate cu țările din această regiune.  

De asemenea, au avut loc discuții despre ultimele evoluții politice și de 

securitate din Afganistan, iar cu acest prilej, miniștrii au afirmat că nivelul de 

angajament al Uniunii Europene în această țară va depinde de progresul 

procesului politic și de respectarea drepturilor omului. 

 

 
 

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili 

pentru afaceri externe - videoconferință 

29 mai 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/05/29/
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
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Secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Croația, 

dna Andreja Metelko-Zgombić a organizat videoconferința miniștrilor responsabili 

cu afacerile europene.  

 În cadrul reuniunii informale, miniștrii au discutat despre abordarea 

cuprinzătoare a pandemiei de COVID-19, despre relaxarea măsurilor de limitare a 

răspândirii bolii și despre redresarea economică.  

 Au fost prezentate exemple de bune practici și au fost formulate 

recomandări privind modalitățile de eliminare treptată a restricțiilor și a celor de 

relansare a economiei și a activităților sociale. Miniștrii au susținut continuarea 

cooperării proporționale și nediscriminatorii dintre statele membre.  

„(...) Ar trebui să ne străduim să găsim un 

echilibru între reluarea activităților economice și 

sociale și protejarea sănătății cetățenilor noștri. Ar 

trebui să creăm împreună condițiile pentru o ieșire 

rapidă din criză și pentru redresarea economică a 

tuturor statelor membre”. - Andreja Metelko-

Zgombić, secretarul de stat croat pentru afaceri 

europene 

De asemenea, miniștrii și-au prezentat punctele de vedere cu privire la 

fondul de redresare planificat și la unele dintre modificările următorului cadru 

financiar multianual, subliniind că acesta trebuie să țină seama de noile realități. 

 Totodată, au fost evidențiate o serie de domenii-cheie de acțiune susținute 

de miniștri, respectiv consolidarea pieței unice, cu asigurarea concomitentă a 

condițiilor de concurență echitabile, sprijinirea coeziunii și a convergenței, 

tranziția verde și tranziția  digitală, precum și consolidarea autonomiei strategice 

a UE. 

Reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor 

de stat pentru afaceri europene din statele 

membre UE 

 

26 mai 2020 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=301
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2020/05/26/
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 În plus, s-a discutat despre rolul Conferinței privind viitorul Europei, 

subliniindu-se că aceasta ar fi relevantă în vederea organizării unui dialog cu 

cetățenii și cu alte părți interesate în ceea ce privește problemelor cu care se 

confruntă UE pe termen mediu și lung, inclusiv prin abordarea lecțiilor învățate 

din criza generată de COVID-19.  

 Nu în ultimul rând, miniștrii au fost informați de către Comisia Europeană 

cu privire la stadiul pregătirii primului raport anual privind statul de drept în UE7, 

a cărui prezentare este planificată pentru septembrie a.c.  

 

Miniștrii UE responsabili cu cercetarea s-au reunit în sistem de 

videoconferință pentru a discuta despre contribuția cercetării și a inovării la 

redresarea economică și la 

consolidarea rezistenței societății 

în urma crizei provocate de 

pandemia COVID-19. Reuniunea a 

fost prezidată de către dna 

Blaženka Divjak, ministrul croat al 

științei și educației, cu participarea 

dnei Margrethe Vestager, 

vicepreședinte executiv al Comisiei 

Europene, și a dnei Mariya Gabriel, 

responsabil european pentru inovație, cercetare, cultură, educație și tineret. 

                                                             
7 Raportul anual privind statul de drept este una dintre inițiativele-cheie ale programului de lucru al Comisiei 

Europene pentru 2020.  

 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

cercetării 

29 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Program
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=312
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  Participanții au subliniat importanța investițiilor în cercetare și inovare și a 

unei acțiuni coordonate a tuturor responsabililor din domeniu, pentru a depăși 

criza actuală.  

          Pe baza experienței dobândite în gestionarea crizei, miniștrii au avut 

un schimb de opinii cu privire la modul în care ar putea fi stimulate investițiile în 

cercetare și dezvoltare în scopul creării de noi locuri de muncă. De asemenea, au 

examinat  modalitățile prin care poate fi îmbunătățită gestiunea Spațiului 

european de cercetare. În continuare, mai mulți participanți au evidențiat 

importanța schimbului de informații și a datelor din cercetare, precum și rolul 

esențial al inteligenței artificiale pentru crearea de noi locuri de muncă.  

     În cadrul dezbaterilor, majoritatea participanților au subliniat 

importanța următorului program de investiții al UE pentru cercetare și inovare 

pentru 2021-2027. În acest context, miniștrii au atras atenția asupra necesității de 

a se asigura complementaritatea și sinergia cu alte programe ale UE, pentru  

stimularea investițiilor în cercetare la nivel regional, național și european.  

   Nu în ultimul rând, mai mulți miniștrii au subliniat faptul că cercetarea și 

inovarea joacă un rol esențial în punerea în aplicare a Planului de redresare 

pentru Europa contribuind totodată și la îndeplinirea obiectivelor Pactului 

ecologic european. 

      La final, dna Mariya Gabriel, responsabil european pentru inovație, 

cercetare, cultură, educație și tineret a declarat: „(...) Am reînnoit angajamentul 

nostru de moderniza economiile prin tehnologii nepoluante și digitalizare, fapt ce 

ne va asigura că vom ieși mai puternici din această criză. Cercetarea și inovarea 

sunt esențiale pentru redresarea durabilă a Europei.” 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_ro
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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Miniștrii UE 

responsabili cu politica 

spațială s-au reunit în 

sistem de videoconferință 

pentru a discuta despre 

utilizarea datelor, 

serviciilor și tehnologiei 

spațiale în vederea 

asigurării unei redresării 

economice durabile și 

neutre din punct de vedere climatic în urma crizei generate de pandemia  COVID-

19. Reuniunea a fost prezidată de către dna Blaženka Divjak, ministrul croat al 

științei și educației, cu participarea responsabilului european pentru piața 

internă, dl  Thierry Breton. 

  În cadrul lucrărilor, miniștrii au evidențiat faptul că tranziția UE la o 

economie durabilă și neutră din punct de vedere climatic rămâne o prioritate 

chiar și contextul actual marcat de criză. Totodată, participanții au precizat că 

tehnologiile spațiale sunt fundamentale pentru a face față provocărilor-cheie pe 

care le presupune tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, 

respectiv: epuizarea resurselor naturale, schimbările climatice  sau elaborarea 

strategiilor de atenuare a efectelor pandemiei. În continuare, s-a pus accent pe 

faptul că investițiile în sectorul spațial vor avea un impact considerabil asupra 

sectorului economic și a societății pentru ca asigură instrumentele necesare 

elaborării unor politici bazate pe date concrete. 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

responsabili cu politica spațială 

29 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=313
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„(...) Tehnologiile spațiale joacă un rol 

esențial prin faptul că oferă societății soluții  

pentru a contracara efectele crizei actuale 

sau acelora care vor urma. Acestea reprezintă  

instrumente valoroase pentru dezvoltarea 

durabilă a societății. Vom asigura sectorului 

spațial, finanțarea și resursele umane 

necesare  pentru a proteja suveranitatea Europei în spațiu.”  - Blaženka Divjak, 

ministrul croat al științei și educației 

         Rezultatul dezbaterilor va contribui la finalizarea concluziilor 

Consiliului UE privind „Spațiul pentru o Europa durabilă”, care vor fi adoptate 

ulterior prin procedura scrisă. 
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Comisia a anunțat următoarele etape ale inițiativei sale - „Răspunsul 

mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19”8 – o serie de acțiuni 

internaționale menite să asigure accesul universal la vaccinuri, tratamente și teste 

de diagnostic pentru COVID-19 la prețuri accesibile pentru toți. Este lansată, 

împreună cu Global Citizen, o organizație internațională de promovare și apărare 

a drepturilor civile, o nouă campanie intitulată „Obiectivul nostru mondial: uniți 

pentru viitor”, care se va încheia cu un summit internațional pentru strângerea de 

donații, la 27 iunie 20209. 

                                                             
8 Răspunsul mondial la coronavirus se bazează pe angajamentul asumat de liderii G20, la 26 martie a.c., de a 
prezenta un front comun împotriva pandemiei. În acest scop, la 24 aprilie a.c., Organizația Mondială a Sănătății și 
un grup inițial de actori din domeniul sănătății au lansat o colaborare la nivel mondial care vizează, pe de o parte, 
accelerarea dezvoltării și producției de instrumente de combatere a COVID-19 și, pe de altă parte, acordarea unui 
acces echitabil la scară globală la instrumentele de combatere a acestui tip de coronavirus – acceleratorul ACT 
(„Access to COVID-19 Tools”).  
9
 Președinta von der Leyen va prezida Summitul „Obiectivul nostru mondial: uniți pentru viitor”, care va avea loc la 

27 iunie a.c. 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 
CORONAVIRUSULUI 

https://global-response.europa.eu/about_en
https://global-response.europa.eu/about_en
https://www.globalcitizen.org/en/
https://www.gov.uk/government/news/g20-leaders-summit-statement-on-covid-19-26-march-2020
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
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Această campanie este susținută de țările partenere ale inițiativei 

„Răspunsul mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19” – Austria, 

Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Norvegia, 

Arabia Saudită, Africa de Sud, Spania, Emiratele Arabe Unite și Regatul Unit – și de 

Banca Europeană de Investiții. Organizația Mondială a Sănătății este, de 

asemenea, un partener important și o susținătoare a eforturilor depuse în acest 

sens.  

 

 

Comisia Europeană a coordonat o acțiune de verificare a site-urilor web, 

cu scopul de a afla care dintre acestea expun consumatorii din UE unor 

conținuturi care promovează afirmații false sau produse contrafăcute în contextul 

pandemiei de coronavirus. Rezultatele au arătat că platformele au eliminat sau 

blocat milioane de anunțuri publicitare sau recomandări de produse înșelătoare. 

Acțiunea de verificare – efectuată de Rețeaua de cooperare pentru protecția 

consumatorilor (CPC) – a constat din două părți: o examinare de înalt nivel a 

platformelor online și o analiză aprofundată a unor anunțuri publicitare și site-uri 

web specifice referitoare la produse foarte solicitate din cauza coronavirusului. 

Combaterea afirmațiilor false și a produselor 

contrafacute  

28 mai 2020  

Comisia 

Europeană 
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Dl Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: „(…) Principalele 

platforme online au răspuns pozitiv apelului lansat de Comisia Europeană de a 

combate escrocheriile și ofertele înșelătoare și au demonstrat un angajament clar 

privind eliminarea conținutului dăunător. Cu toate acestea, după cum a arătat 

acțiunea de verificare desfășurată recent, comercianții necinstiți găsesc în 

continuare noi modalități de a exploata vulnerabilitățile consumatorilor, de a 

eluda controalele algoritmice și de a crea noi site-uri web. În contextul unei 

pandemii mondiale, trebuie să fim conștienți de acest lucru în calitate de 

consumatori – nu există remedii miracol disponibile online. Sunt recunoscător 

autorităților naționale pentru protecția consumatorilor care sunt în continuare 

puternic mobilizate și colaborează cu Comisia pentru protejarea consumatorilor 

online.” 
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Potrivit unui nou sondaj comandat de Parlamentul European, majoritatea 

respondenților au afirmat că au întâmpinat dificultăți financiare de la începutul 

crizei provocate de COVID-19 și că UE ar trebui să aibă mai multe competențe 

pentru a face față crizelor viitoare.  

În ceea ce privește mulțumirea sau nemulțumirea intervievaților cu privire 

la măsurile întreprinse de UE pentru a răspunde efectelor pandemiei, deși 74% 

UE ar trebui să aibă mai multe competențe  

în abordarea crizelor  

 

 

Parlamentul 

European 

 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200526RES79816/20200526RES79816.pdf
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dintre respondenți au auzit despre acestea, numai 42% dintre ei sunt mulțumiți 

de măsurile luate până în prezent. 

Aproximativ două treimi dintre respondenți (69%) sunt de acord că UE ar 

trebui să-și îmbunătățească instrumentele comune pentru a face față unor crize 

similare. Mai puțin de un sfert dintre respondenți (22%) nu sunt de acord cu 

această afirmație. Cel mai ridicat nivel de susținere al acestui aspect se regăsește 

în Portugalia și Irlanda, iar cel mai mic în Cehia și Suedia.  

Ca răspuns la pandemie, cetățenii europeni ar fi dorit ca UE să se 

concentreze, în primul rând, pe asigurarea unor materiale medicale suficiente 

pentru toate statele membre ale UE, pe alocarea fondurilor de cercetare pentru 

dezvoltarea unui vaccin, pe sprijinul financiar direct acordat statelor membre și 

pe îmbunătățirea cooperării științifice între statele membre. 

Acest apel puternic pentru mai multe competențe ale UE și pentru un 

răspuns mai bine coordonat la nivelul Uniunii este remarcat, în același timp, cu 

nemulțumirea exprimată de majoritatea respondenților în ceea ce privește 

nivelul de solidaritate dintre statele membre ale UE în combaterea pandemiei de 

coronavirus: 57% sunt nemulțumiți de situația actuală, inclusiv 22% care nu sunt 

„deloc” mulțumiți.  

 

Doar o treime din respondenți (34%) sunt mulțumiți, cel mai ridicat sprijin 

fiind înregistrat în Irlanda, Danemarca, Olanda și Portugalia. Respondenții din 

Italia, Spania și Grecia sunt printre cei mai nemulțumiți, urmați de cetățenii din 

Austria, Belgia și Suedia.  
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De asemenea, 3 din 4 respondenți din toate statele care au participat la 

sondaj au afirmat că au auzit, au văzut sau au citit despre măsurile UE de răspuns 

la pandemia de coronavirus, o treime dintre respondenți (33%) cunoscând care 

sunt aceste măsuri. În același timp, aproximativ jumătate (52%) dintre cei care 

cunosc inițiativele UE în această criză declară că nu sunt mulțumiți de măsurile 

luate până în prezent. Numai 42% sunt satisfăcuți, majoritatea acestora fiind din 

Irlanda, Olanda, Danemarca și Finlanda. Nivelul de nemulțumire este cel mai 

ridicat în Italia, Spania și Grecia, și destul de ridicat în Austria și Bulgaria.  

Cu dificultăți financiare personale s-au confruntat 6 din 10 cetățeni. O 

majoritate clară a respondenților (58%) au spus că au întâmpinat dificultăți 

financiare în viața lor personală încă de la începutul pandemiei. Problemele includ 

pierderea de venituri (30%), șomajul total sau parțial (23%), utilizarea economiilor 

personale mai devreme decât planificaseră (21%), dificultățile de plată a chiriei, a 

facturilor sau a împrumuturilor bancare (14%), precum și dificultățile în ceea ce 

privește procurarea unor mese corespunzătoare și de calitate (9%). Doar 1 din 10 

respondenți a declarat că a trebuit să solicite ajutor financiar din partea familiei 

sau a prietenilor, în timp ce 3% dintre respondenți au intrat în faliment. În 

general, respondenții din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia și Spania au întâmpinat 

cele mai serioase probleme financiare, în timp ce respondenții din Danemarca, 

Olanda, Suedia, Finlanda și Austria au raportat cele mai puține probleme. Există și 

state care nu au avut această problemă: 66% în Danemarca, 57% în OIanda, 54% 

în Finlanda și 53% în Suedia. 

*** 

Sondajul a fost efectuat online, de către Compania Kantar Media, între 23 

aprilie și 1 mai 2020, pe un eșantion de 21.804 de respondenți din 21 state 

membre ale UE (nu au fost incluse: Lituania, Estonia, Letonia, Cipru, Malta și 

Luxemburg). Sondajul s-a limitat la respondenți cu vârste cuprinse între 16 și 64 

de ani (16-54 în Bulgaria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia, Portugalia, 

România, Slovenia și Slovacia). Reprezentativitatea la nivel național este asigurată 

prin cote în funcție de gen, vârstă și regiune. Rezultatele complete vor fi publicate 

de Parlamentul European la începutul lunii iunie 2020. 

 

https://www.kantarmedia.com/global/about
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