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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 
Andreea Mihai 

Ioana Cristina Vida 
Marina Clopotaru 
Cristina Rădulescu 
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Statele membre ale UE au obligația de a transpune Directiva revizuită a 

serviciilor mass-media audiovizuale în legislația națională până la 19 septembrie 2020. În 

acest context, Comisia a adoptat 2 seturi de orientări menite să ajute statele membre să 

pună în aplicare Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale: orientări 

privind operele europene1, orientări privind platformele de partajare a materialelor 

video2. 

Vicepreședintele CE pentru o Europă pregătită pentru era digitală, dna 

Margrethe Vestager, a declarat: „ (…) Normele audiovizuale revizuite vor constitui un 

instrument cu ajutorul căruia utilizatorii vor fi protejați împotriva conținutului dăunător. 

Totodată, grație acestor norme, întreprinderile, casele de producție și alte proiecte 

mediatice europene vor putea să creeze și să promoveze opere produse în Europa, astfel 

încât consumatorii să beneficieze de o gamă mai largă de produse și servicii.”   

                                                             
1 A se vedea C(2020) 4291. 
2 A se vedea C(2020) 4322. 

O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ  

Promovarea operelor audiovizuale europene și protejarea 
publicului vulnerabil  

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
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. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Scrisori de punere în întârziere: 

Libera circulație a mărfurilor și 

libertatea de stabilire: Comisia solicită 

Slovaciei să elimine restricțiile impuse 

comercianților cu amănuntul de produse 

alimentare și închide cazul împotriva 

ROMÂNIEI. 

Comisia a decis să închidă 

acțiunea în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor împotriva României, în ceea 

ce privește măsurile restrictive impuse 

de acest stat în sectorul produselor 

alimentare, măsuri care au favorizat 

produsele interne în detrimentul 

produselor similare importate. Această 

situație a reprezentat o încălcare a 

normelor UE privind libera circulație a 

mărfurilor și libertatea de stabilire. În 

urma scrisorii de punere în 

întârziere trimise de Comisie și a 

dialogului ulterior cu autoritățile 

române, normele privind legislația din 

domeniul alimentar au fost modificate, 

fiind eliminate restricțiile privind libera 

circulație a mărfurilor și libertatea de 

stabilire. 

Avize motivate: 

Libera circulație a mărfurilor: 

Comisia îndeamnă insistent Germania să 

elimine restricțiile privind importul de 

cafea; 

Libera circulație a serviciilor: 

Comisia ia măsuri suplimentare pentru a 

asigura buna funcționare a pieței unice 

pentru profesioniștii și serviciile din 

Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta 

și Polonia. 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Mărci: Comisia decide să trimită 

ROMÂNIA în fața Curții de Justiție 

pentru că nu a transpus Directiva privind 

mărcile. 

Comisia solicită stabilirea unor 

sancțiuni financiare, ca urmare a faptului 

că România nu a notificat măsurile de 

transpunere a Directivei privind mărcile 

[Directiva (UE) 2015/2436]. Această 

directivă constituie un pas important în 

modernizarea și armonizarea, în 

continuare, a legislației UE privind 

mărcile. România este singurul stat 

membru care nu a notificat încă măsurile 

de transpunere.  

 

 

PACHETUL DE ACȚIUNI ÎN CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII 

OBLIGAȚIILOR DIN LUNA IULIE  

Principalele decizii  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_17_234
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_17_234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
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 2. Uniunea securității 

Sesizarea  Curții de Justiție a Uniunii 

Europene și închideri de cazuri: 

Uniunea securității: Comisia 

decide să trimită Spania în fața Curții de 

Justiție pentru faptul că nu a transpus 

normele UE privind registrul cu numele 

pasagerilor. 

Aviz motivat: 

Politica UE în materie de droguri: 

Austria, Portugalia, Slovenia și Finlanda 

sunt îndemnate insistent să pună în 

aplicare normele UE. 

Scrisoare de punere în întârziere: 

Migrație legală: Malta este 

îndemnată insistent să pună în aplicare, 

în mod corect, Directiva 2003/109/CE 

privind rezidența pe termen lung. 

 3. Stabilitate financiară, servicii 

financiare și uniunea piețelor de capital 

Scrisori de punere în întârziere: 

Combaterea spălării banilor: 

Comisia îndeamnă insistent 

Luxemburgul, Slovacia și Slovenia să 

transpună, în mod corect, cea de a 4-a 

Directivă privind combaterea spălării 

banilor; 

Raportarea nefinanciară: Comisia 

îndeamnă insistent Estonia și Bulgaria să 

transpună, în mod corect, Directiva 

privind raportarea nefinanciară. 

Aviz motivat: 

Combaterea spălării banilor: 

Comisia solicită Cehiei, Danemarcei și 

Italiei să transpună integral cea de a 4-a 

Directivă privind combaterea spălării 

banilor. 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene: 

Combaterea spălării banilor: 

Comisia decide să trimită Austria, Belgia 

și Țările de Jos în fața Curții de Justiție a 

Uniunii Europene pentru că aceste țări 

nu transpus integral normele UE privind 

combaterea spălării banilor. 

 4. Mobilitate și transporturi 

Scrisori de punere în întârziere: 

Porturi: Comisia solicită Belgiei, 

Ciprului, Țărilor de Jos și Portugaliei să 

respecte obligațiile de notificare; 

 Comisia deschide acțiuni în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva Greciei și Italiei pentru 

nerespectarea normelor UE privind 

protecția drepturilor pasagerilor; 

Transport maritim: Comisia 

solicită Maltei, Belgiei și Portugaliei să 

respecte normele UE privind 

echipamentele maritime. 
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5. Justiție 

Scrisori de punere în întârziere: 

Instrumentul UE de interconectare 

a registrelor comerțului: Comisia solicită 

Bulgariei, Franței și Irlandei să își 

conecteze registrele naționale ale 

comerțului; 

Comisia a decis să inițieze acțiuni 

în constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

prin trimiterea unor scrisori de punere în 

întârziere Cehiei, Ciprului, Greciei, 

Franței, Italiei, Croației, Lituaniei, 

Poloniei, Portugaliei și Slovaciei, pentru 

nerespectarea legislației UE privind 

protecția drepturilor consumatorilor și 

ale călătorilor. 

Avize motivate: 

Implicarea pe termen lung a 

acționarilor: Comisia îndeamnă insistent 

7 state membre să notifice măsurile 

luate în vederea transpunerii Directivei 

privind drepturile acționarilor. 

Comisia a decis să trimită avize 

motivate unui număr de șapte state 

membre pe motiv că nu au comunicat 

parțial (Bulgaria, Grecia, Româ-

nia  și  Spania) sau integral (Cipru, 

Portugalia și Slovenia) măsurile luate în 

vederea transpunerii Directivei privind 

drepturile acționarilor, astfel cum a fost 

modificată (Directiva 2017/828/UE). 

Statele membre aveau obligația de a 

transpune o parte a acestei directive în 

legislația lor națională până la 10 iunie 

2019 și să comunice măsurile luate în 

domeniul reglementat de dispozițiile 

relevante din directiva respectivă. În iulie 

2019, Comisia a trimis scrisori de punere 

în întârziere acestor 7 state membre 

pentru că nu au transpus normele UE în 

legislația națională. Bulgaria, România, 

Grecia și Spania au notificat anumite 

măsuri, declarând că transpunerea 

directivei este încă parțială; Cipru, 

Portugalia și Slovenia nu au notificat încă 

nicio măsură de transpunere. Statele 

membre au acum la dispoziție trei luni 

pentru a răspunde avizelor motivate și 

pentru a lua măsurile corespunzătoare, 

prin notificarea transpunerii integrale a 

directivei în legislațiile lor naționale; în 

caz contrar, Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene poate fi sesizată. 

 Combaterea fraudei: Comisia 

îndeamnă insistent Italia să transpună 

normele UE privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva bugetului 

Uniunii prin mijloace de drept penal. 

6. Mediu și pescuit 

Scrisori de punere în întârziere: 

Răspunderea pentru mediul 

înconjurător: Austria, Belgia, Cipru, 

Cehia, Danemarca, Franța, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Țările de 

Jos, Spania, Slovacia, Slovenia și Suedia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0828
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sunt invitate să extindă sfera părților 

care au dreptul de a solicita acțiuni din 

partea autorităților naționale; 

Natură: Comisia solicită 

ROMÂNIEI și Spaniei să ia măsurile 

necesare pentru a-și proteja și a-și 

gestiona rețelele Natura 2000 

Comisia 

solicită României și Spaniei să-și 

respecte obligațiile care le revin în 

temeiul Directivei privind 

habitatele (Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului). În temeiul acestei directive, 

statele membre au obligația de a 

propune situri UE de importanță 

comunitară (SIC), care să fie apoi 

adăugate pe listele biogeografice ale UE. 

În termen de 6 ani de la includerea pe 

listă, statele membre trebuie să 

stabilească obiective și măsuri de 

conservare pentru a menține sau a 

readuce speciile și habitatele protejate la 

un stadiu corespunzător de conservare, 

desemnând respectivele SIC drept arii 

speciale de conservare (ASC). Aceste 

cerințe sunt esențiale pentru protecția 

biodiversității în întreaga UE. România 

nu a desemnat, până în prezent, arii 

speciale de conservare și nu a stabilit, în 

general și în mod sistematic, obiective și 

măsuri de conservare detaliate specifice 

fiecărui sit. Prin urmare, Comisia a decis 

să trimită o scrisoare de punere în 

întârziere României, acordându-i un 

termen de trei luni pentru a remedia 

situația, și o scrisoare suplimentară de 

punere în întârziere Spaniei, care are, la 

rândul său, două luni la dispoziție pentru 

a remedia situația. În caz contrar, 

Comisia poate decide să trimită un aviz 

motivat. 

 Natură și pescuit: Comisia solicită 

Franței, Spaniei și Suediei să ia măsuri 

pentru reducerea capturilor accidentale; 

 Bunăstarea animalelor: Franța 

este invitată să își rectifice normele 

privind protecția animalelor de 

laborator; 

Bunăstarea animalelor: Comisia 

îndeamnă insistent Polonia să transpună, 

în mod corect, măsurile privind protecția 

animalelor de laborator; 

 Poluare: Croația este invitată să 

îmbunătățească protecția împotriva 

poluării provenind din activitățile 

industriale; 

Prevenirea accidentelor majore 

care implică substanțe periculoase: 

Comisia solicită Bulgariei, Ungariei și 

Finlandei să își îmbunătățească normele 

naționale; 

Poluare atmosferică: Comisia 

solicită Italiei și Luxemburgului să adopte 

programe naționale de control al poluării 

atmosferice;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
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Poluarea atmosferică: Comisia 

îndeamnă insistent Ungaria, Danemarca 

și Malta să își îmbunătățească normele 

de combatere a poluării aerului. 

Avize motivate 

Deșeuri: Comisia îndeamnă 

insistent Italia să respecte normele UE 

privind reciclarea navelor; 

 Emisii industriale: Comisia 

îndeamnă insistent Grecia să aplice, în 

mod corect, legislația UE în domeniul 

poluării;  

Apa: Comisia îndeamnă insistent 

Belgia să își protejeze apele împotriva 

poluării cu nitrați; 

Natură: Comisia solicită 

ROMÂNIEI să combată exploatarea 

forestieră ilegală și să protejeze mai bine 

pădurile aflate pe siturile Natura 2000 de 

pe teritoriul său. 

Comisia îndeamnă insistent 

România să pună în aplicare, în mod 

corespunzător, Regulamentul UE privind 

lemnul (Regulamentul (UE) nr. 

995/2010), care interzice producerea și 

introducerea pe piața UE a produselor 

obținute din bușteni recoltați în mod 

ilegal. Autoritățile naționale nu au fost în 

măsură să verifice efectiv operatorii și să 

aplice sancțiuni corespunzătoare. 

Inconsecvențele din legislația națională 

nu permit autorităților române să 

verifice cantități mari de lemn recoltat 

ilegal. În plus, Comisia a constatat că 

autoritățile române gestionează 

pădurile, inclusiv prin autorizarea 

exploatării forestiere, fără a evalua în 

prealabil impactul asupra habitatelor 

protejate, după cum se prevede în 

Directiva privind habitatele și în Directiva 

privind evaluarea strategică de mediu. 

De asemenea, există deficiențe în ceea 

ce privește accesul publicului la 

informațiile privind mediul din planurile 

de gestionare a pădurilor. Comisia a 

constatat, de asemenea, că unele 

habitate forestiere protejate au dispărut 

din cadrul siturilor protejate Natura 

2000, ceea ce reprezintă o încălcare a 

Directivei privind habitatele și a 

Directivei privind păsările. După ce a 

analizat în detaliu argumentele 

prezentate de România în urma unei 

scrisori de punere în întârziere trimise în 

februarie 2020, Comisia a ajuns la 

concluzia că problemele de la fața locului 

nu au fost soluționate. Prin urmare, 

Comisia emite un aviz motivat. Dacă 

România nu ia măsuri în termen de o 

lună, Comisia poate sesiza Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene în legătură cu 

acest caz. 

 Natură: Comisia solicită Bulgariei 

să ia măsurile necesare pentru a-și 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995
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proteja și a-și gestiona rețelele Natura 

2000; 

Protecția naturii: Comisia solicită 

Franței să pună capăt vânătorii ilegale și 

să revizuiască metodele de capturare a 

păsărilor; 

 Calitatea aerului: Comisia solicită 

ROMÂNIEI să pună în aplicare integral 

normele UE privind autorizațiile pentru 

instalațiile industriale. 

Comisia solicită României să 

îmbunătățească punerea în aplicare, pe 

teritoriul său, a normelor UE privind 

autorizațiile pentru instalațiile 

industriale. România permite instalațiilor 

industriale să funcționeze fără 

autorizațiile necesare care stabilesc 

condițiile de funcționare în conformitate 

cu legislația UE. Activitățile industriale au 

un impact semnificativ asupra mediului 

în care se desfășoară. Directiva 

2010/75/CE privind emisiile 

industriale are ca scop să prevină și să 

reducă emisiile industriale nocive de pe 

teritoriul UE, promovând în același timp 

utilizarea unor tehnici care reduc 

emisiile poluante și care sunt eficiente 

din punct de vedere energetic și din 

punctul de vedere al utilizării resurselor. 

Deși s-au înregistrat unele progrese după 

trimiterea de către Comisie a unei 

scrisori de punere în întârziere, trei 

instalații continuă să funcționeze fără să 

respecte cerințele din directivă. În plus, 

două instalații mari de ardere care au 

făcut inițial parte din planul național de 

tranziție al României, dar care au fost de 

atunci retrase, nu respectă valorile-

limită de emisii aplicabile pentru dioxidul 

de sulf, oxidul de azot și praf. Prin 

urmare, Comisia trimite un aviz motivat. 

România are la dispoziție trei luni pentru 

a adopta și a comunica toate măsurile 

necesare pentru a asigura aplicarea 

deplină și corectă a directivei; în caz 

contrar, Comisia poate sesiza Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene cu privire la 

acest caz. 

 Calitatea aerului: Comisia solicită 

Suediei să își rectifice normele interne 

privind monitorizarea calității aerului; 

Evaluarea impactului asupra 

mediului: Comisia solicită Irlandei să 

efectueze evaluări ale impactului asupra 

mediului pentru extracția de turbă; 

Apa: Comisia solicită Spaniei să își 

protejeze apele împotriva poluării cu 

nitrați; 

Mediul marin: Comisia solicită 

Regatului Unit să își îndeplinească 

integral obligațiile de raportare; 

Afaceri maritime și 

pescuit: Comisia trimite Irlandei un aviz 

motivat în legătură cu respectarea 

normelor privind sistemul de puncte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
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Sesizari ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene: 

Natură: Comisia decide să trimită 

Slovacia în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene pe motiv că nu a evaluat 

impactul tăierilor sanitare asupra 

siturilor Natura 2000 și nu a adoptat 

măsuri de protecție a speciilor de păsări; 

Mediul marin: Comisia decide să 

trimită Bulgaria în fața Curții de Justiție a 

Uniunii Europene din cauza raportării cu 

întârziere în temeiul Directivei-cadru 

„Strategia pentru mediul marin”; 

Zgomot: Comisia decide să trimită 

Portugalia și Slovacia în fața Curții de 

Justiție a Uniunii Europene pe motiv că 

nu au cartografiat zgomotul și nu au 

întocmit planuri de acțiune în materie de 

zgomot; 

Natură: Comisia decide să trimită 

Irlanda în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene pentru faptul că această țară 

nu a adoptat măsuri de conservare 

adecvate. 

 7. Sănătate publică 

Scrisori de punere în întârziere: 

Siguranța alimentară: Comisia 

îndeamnă insistent Bulgaria să aplice în 

mod corect normele UE privind 

comercializarea apei minerale naturale și 

a apei de izvor. 

 Siguranța alimentară: Comisia 

îndeamnă insistent ROMÂNIA să aplice 

în mod corect normele UE privind 

normele de igienă aplicabile produselor 

alimentare. 

Comisia Europeană a decis să 

trimită României o scrisoare de punere 

în întârziere referitoare la excluderea 

furnizării anumitor produse de origine 

animală din domeniul de aplicare 

a Regulamentului (CE) nr. 

853/2004 privind normele specifice de 

igienă care se aplică alimentelor de 

origine animală, care sunt, în consecință, 

reglementate de legislația națională, fără 

a se respecta condițiile de excludere din 

domeniul de aplicare a regulamentului 

UE. Scrisoarea de punere în întârziere se 

referă, de asemenea, la nerespectarea 

de către România a anumitor dispoziții 

din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

privind legislația alimentară generală și 

din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 

privind igiena produselor alimentare. În 

plus, normele românești de igienă 

alimentară se aplică unor produse care 

fac obiectul liberei circulații pe piața 

internă, respectarea lor fiind obligatorie 

și conferind o prezumție de conformitate 

cu obligațiile impuse de dreptul Uniunii. 

Prin urmare, normele naționale de igienă 

alimentară ar fi trebuit să fie notificate în 

stadiul de proiect, în temeiul Directivei 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591780770642&uri=CELEX:32004R0853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591780770642&uri=CELEX:32004R0853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591780802624&uri=CELEX:32015L1535
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2015/1535 privind reglementările 

tehnice, pentru a permite Comisiei să 

evalueze compatibilitatea acestora cu 

legislația UE. Nerespectarea obligației de 

notificare a acestor norme constituie o 

încălcare a obligațiilor de notificare 

prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din 

Directiva 2015/1535. România are la 

dispoziție trei luni pentru a lua măsurile 

necesare pentru a se conforma scrisorii 

de punere în întârziere; în caz contrar, 

Comisia poate emite un aviz motivat, 

dacă este cazul. 

Scrisoare suplimentară de punere în 

întârziere: 

Siguranța alimentară: Comisia 

îndeamnă insistent Cehia să aplice în 

mod corect normele UE privind 

efectuarea controalelor oficiale. 

 8. Economia digitală 

Scrisoare de punere în întârziere: 

Comisia solicită Poloniei să 

respecte normele UE privind rețelele și 

serviciile de comunicații electronice. 

 9. Energie și climă 

Avize motivate: 

Piața internă a energiei: Comisia 

solicită Cehiei și Croației să asigure 

conformitatea cu cel de-al treilea pachet 

al UE privind energia; 

Biocarburanți durabili: Comisia 

solicită Croației să transpună normele UE 

privind schimbarea indirectă a utilizării 

terenurilor; 

Eficiența energetică: Comisia 

îndeamnă insistent Belgia, Croația, 

Cehia, Lituania și Polonia să respecte 

normele UE privind eficiența energetică; 

Performanța energetică a 

clădirilor: Comisia solicită Maltei să își 

îndeplinească obligațiile care îi revin în 

temeiul legislației UE privind eficiența 

energetică a clădirilor. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Normele de securitate de bază: 

Comisia solicită Bulgariei, Letoniei și 

Finlandei să transpună normele UE 

privind protecția radiologică; 

 Deșeuri radioactive: Comisia 

solicită unui număr de 6 state membre 

să adopte un program național de 

gestionare a deșeurilor radioactive care 

să respecte normele UE și solicită 

României să pună în aplicare în mod 

corect legislația UE din acest domeniu. 

Comisia a decis să trimită avize 

motivate Bulgariei, Danemarcei, Greciei, 

Lituaniei, Poloniei și României pentru 

faptul că aceste țări nu au adoptat un 

program național de gestionare a 

deșeurilor radioactive care să respecte 

cerințele din Directiva privind 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591780802624&uri=CELEX:32015L1535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591780802624&uri=CELEX:32015L1535
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combustibilul uzat și deșeurile 

radioactive (Directiva 2011/70/Euratom 

a Consiliului) și, de asemenea, a trimis un 

alt aviz motivat României pentru faptul 

că nu a transpus în mod corect anumite 

cerințe din aceeași directivă. Deșeurile 

radioactive sunt generate de producerea 

energiei electrice în centralele nucleare 

sau de utilizarea materialelor radioactive 

fără a apela la energia electrică în 

scopuri medicale, industriale, agricole și 

de cercetare. Aceasta înseamnă că toate 

statele membre generează deșeuri 

radioactive. Directiva instituie un cadru 

comunitar pentru asigurarea gestionării 

responsabile și în condiții de siguranță a 

combustibilului uzat și a deșeurilor 

radioactive, cu scopul de a asigura un 

nivel ridicat de siguranță și de a evita 

impunerea unor sarcini inutile asupra 

generațiilor viitoare. În special, directiva 

prevede obligația statelor membre de a 

elabora și de a pune în aplicare 

programe naționale de gestionare a 

întregului volum de combustibil uzat și a 

tuturor deșeurilor radioactive generate 

pe teritoriul lor, de la generare până la 

eliminare. Obiectivul este de a proteja 

lucrătorii și publicul larg de pericolele 

asociate radiațiilor ionizante. Statele 

membre aveau obligația de a transpune 

directiva până la 23 august 2013 și de a 

notifica pentru prima dată programele 

lor naționale Comisiei până la 23 august 

2015. Statele membre vizate au la 

dispoziție trei luni pentru a lua măsuri. În 

caz contrar, Comisia poate decide să 

sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene cu privire la aceste cazuri. 

10. Afaceri economice și 

financiare 

Scrisori de punere în întârziere: 

Falsificarea bancnotelor și 

monedelor euro: Comisia solicită u 

Croației, Luxemburgului, Maltei, 

Slovaciei și Sloveniei să aplice în mod 

corect normele UE privind protecția 

monedelor împotriva falsificării. 

11. Impozitare și uniune vamală 

Scrisoare de punere în întârziere: 

Impozitare: Comisia solicită Belgiei 

să transpună corect Directiva împotriva 

evitării obligațiilor fiscale (ATAD). 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0070
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Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au îndeplinit 

angajamentul de a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 500 de miliarde de euro 

în cadrul Planului de investiții pentru Europa. Au fost aprobate aproximativ 1.400 de 

operațiuni în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), cu ajutorul 

unei garanții bugetare din partea Uniunii Europene și cu resursele proprii ale Grupului 

BEI. Se preconizează că aceste operațiuni vor atrage investiții suplimentare de circa 514 

miliarde de euro în toate țările din UE, în beneficiul a aproximativ 1,4 milioane de 

întreprinderi mici și mijlocii. În 2017, Consiliul și Parlamentul au convenit să extindă 

domeniul de aplicare și dimensiunea FEIS cu scopul de a mobiliza 500 de miliarde de 

euro până la finele anului 2020. Acești bani urmau să remedieze deficitul de investiții 

lăsat de criza financiară și economică din 2007-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE  
Planul de investiții pentru Europa 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_ro
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
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Comisia Europeană a prezentat propunerile de cadre de negociere pentru 

Albania și Macedonia de Nord, care stabilesc orientările și principiile pentru negocierile 

de aderare care vor fi purtate cu cele două țări. Consiliul Afaceri Generale a invitat 

Comisia să prezinte aceste propuneri în martie 2020, atunci când a luat decizia de a 

deschide negocierile cu aceste două candidate. 

Responsabilul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „...Astăzi 

Albania și Macedonia de Nord fac încă un pas important pe calea aderării la Uniunea 

Europeană. Prezentând acest cadru concret pentru desfășurarea negocierilor de aderare, 

ne-am onorat angajamentele asumate. Propunerile noastre se bazează pe metodologia 

revizuită de extindere pe care am prezentat-o în februarie pentru ca procesul de aderare 

să devină mai credibil, cu o orientare politică mai puternică, mai dinamic și mai 

previzibil. Aștept cu interes discuțiile cu statele membre și organizarea, cât mai curând 

posibil, a primelor conferințe interguvernamentale cu cele două țări. Viitorul lor este în 

mod clar în Uniunea Europeană și am convingerea că ambele țări vor continua reformele 

pe calea aderării la UE, așa cum au făcut-o până în prezent.” 

Proiectele de cadre cuprind trei părți: 

 1) principiile care guvernează negocierile de aderare,  

2) conținutul negocierilor, 

3) procedura de negociere.  

Scopul negocierilor este ca Albania și Macedonia de Nord să adopte întregul 

acquis al UE și să asigure pe deplin punerea în aplicare și asigurarea respectării acestuia 

în momentul aderării. 

 

 

 

 

 

VECINĂTATE ȘI EXTINDERE  

Cadrele de negociere pentru Albania și Macedonia de Nord 
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Principalele etape ale aderării la UE 

 

 

 

 

Comisia Europeană a propus măsuri pentru a le oferi tinerilor toate posibilitățile 

pentru a prospera în cadrul dublei tranziții verde și digitală și de a-și utiliza pe deplin 

potențialul de modelare a viitorului UE. 

Nicolas Schmit, responsabilul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a 

declarat: „ (…) A sosit timpul să punem în practică reformele atât de necesare ale 

măsurilor de sprijin pe care le oferim tinerilor. Suntem datori față de milioanele de 

absolvenți și față de cei care fac primii pași pe piața forței de muncă să mobilizăm tot 

sprijinul de care dispunem. Tinerii noștri merită cele mai bune posibilități de dezvoltare a 

întregului lor potențial.” 

LOCURI DE MUNCĂ ȘI DREPTURI SOCIALE  

Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte 
către crearea unor locuri de muncă necesare generației viitoare 
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Comunicarea „Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte 

către crearea unor locuri de muncă necesare generației viitoare”3 propune un pachet de 

măsuri, alcătuit din:  

 garanția consolidată pentru tineret; 

 educație și formare profesională sigure în viitor; 

 un nou impuls pentru ucenicii: 

 măsuri suplimentare pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul 

tinerilor. 

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind „O punte către locuri 

de muncă”4  își propune să consolideze Garanția pentru tineret, vizează persoanele cu 

vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, și extinde impactul său asupra tinerilor vulnerabili 

din întreaga UE. Recomandarea menține angajamentul conform căruia, persoanele 

înscrise în sistemul de Garanție pentru tineret primesc o ofertă de loc de muncă, de 

educație, de ucenicie sau de formare în termen de patru luni. Se dorește evitarea 

oricărei forme de discriminare și obținerea unui impact mai larg asupra grupurilor 

vulnerabile, cum ar fi tinerii aparținând minorităților rasiale și etnice, tinerii cu handicap 

sau tinerii care trăiesc în anumite zone urbane, îndepărtate sau defavorizate. Înlocuind 

recomandarea existentă (2013), noua propunere se bazează pe povestea de succes care 

a ajutat peste 24 milioane de tineri în șapte ani.  

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind educația și formarea 

profesională5 urmărește să transforme sistemele de învățământ în unele mai moderne, 

mai atractive, mai flexibile și mai adecvate pentru economia digitală și economia 

ecologică. O educație și o formare profesională mai agile, centrate pe cursant, vor 

pregăti tinerii pentru primele lor locuri de muncă și vor oferi unui număr din ce în ce mai 

mare de adulți posibilități de dezvoltare și de schimbare a carierelor. Aceste lucruri vor 

oferi ocazia prestatorilor din domeniul educației și al formării profesionale să devină 

centre de excelență profesională, sprijinind, în același timp, diversitatea și incluziunea. 

                                                             
3 A se vedea COM(2020) 276. 
4 A se vedea COM(2020) 277. 
5 A se vedea COM(2020) 275. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594022887926&uri=CELEX:52020DC0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594022887926&uri=COM:2020:277:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594022887926&uri=CELEX:52020DC0275
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Un nou impuls pentru ucenici va fi benefic atât pentru angajatori, cât și pentru 

tineri, pregătind forță de muncă calificată pentru o gamă largă de sectoare. Alianța 

europeană pentru ucenicii a pus la dispoziție peste 900 000 de stagii de ucenicie. Alianța 

reînnoită va promova coaliții naționale, va sprijini IMM-urile și va consolida implicarea 

partenerilor sociali, și anume a sindicatelor și a organizațiilor patronale. Obiectivul este 

de a susține ofertele de ucenicie, întrucât ucenicii care se formează în prezent vor putea 

deveni lucrători cu înaltă calificare peste câțiva ani. 

Printre măsurile suplimentare de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul 

tinerilor se numără, pe termen scurt, stimulentele pentru ocuparea forței de muncă și 

pentru întreprinderile nou-înființate, precum și consolidarea capacităților, a rețelelor de 

tineri antreprenori și a centrelor de formare inter-întreprinderi, pe termen mediu. 

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei 

competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței 

Comisia a prezentat Agenda pentru competențe în Europa6 în vederea obținerii 

unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței. Aceasta stabilește  

obiective cantitative ambițioase în ceea ce privește perfecționarea competențelor 

(îmbunătățirea competențelor existente) și recalificarea (formarea de noi competențe) 

care trebuie realizate în următorii 5 ani. Cele 12 acțiuni se axează pe competențe pentru 

locuri de muncă prin crearea de parteneriate cu statele membre, cu întreprinderile și cu 

partenerii sociali în vederea cooperării pentru schimbare, oferind cetățenilor 

posibilitatea de învățare pe tot parcursul vieții și utilizând bugetul UE ca un catalizator 

pentru a debloca investițiile publice și private în competențele persoanelor. 

Nicolas Schmit, responsabilul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a 

declarat: „(…)Calificarea forței de muncă constituie unul dintre răspunsurile noastre 

centrale la redresarea economică, iar punerea la dispoziția cetățenilor a unei posibilități 

de a construi seturile de competențe de care au nevoie este esențială pentru pregătirea 

dublei tranziții verzi și digitale. Acest lucru le oferă tuturor posibilitatea de a beneficia de 

noi oportunități pe o piață a forței de muncă cu evoluție rapidă ”. 

                                                             
6 A se vedea COM(2020) 274. 
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Agenda pentru competențe are ca scop îmbunătățirea relevanței competențelor 

în UE, în vederea consolidării competitivității durabile, a asigurării echității sociale și a 

construirii rezilienței noastre. Acest lucru se realizează prin intermediul a 12 „acțiuni”: 

 

Un pact pentru competențe 

 

 

Consolidarea informațiilor 

privind competențele 

 

Sprijin din partea UE pentru 

acțiuni naționale strategice de 

sporire a nivelului de competențe 

 

 

Propunere de Recomandare a Consiliului 

privind educația și 

formarea profesională 

pentru competitivitate 

durabilă, echitate socială 

și reziliență  
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Implementarea inițiativei privind 

universitățile europene 

 

Competențe care să vină în 

sprijinul dublei tranziții verde 

și digitală  

 

Creșterea numărului de 

absolvenți din domeniile STIM și 

promovarea competențelor 

antreprenoriale și transversale 

 

Abilități de viață 

 

 

Inițiativa privind conturile 

personale de învățare pe tot 

parcursul vieții  
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O abordare 

europeană pentru 

micro-certificate  

 

Noua platformă Europass  

 

 

Îmbunătățirea cadrului propice 

pentru deblocarea investițiilor 

private și a investițiilor făcute 

de statele membre în competențe 

 

Comisia adoptă Propunerea sa de recomandare a Consiliului privind educația și 

formarea profesională7. Ca parte a noii sale politici în materie de competențe, Comisia a 

stabilit obiective ambițioase pentru următorii cinci ani. Acestea se bazează pe indicatori 

existenți, care vor permite monitorizarea anuală a progreselor prin intermediul 

Semestrului european. 

Indicatori Obiective 

pentru 

2025 

Nivelul 

actual 

(ultimul an 

disponibil) 

Creștere 

(în %) 

                                                             
7 A se vedea COM(2020) 275. 
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Participarea la învățare a adulților cu 

vârste între 25 și 64 de ani pe o 

perioadă de 12 luni 

50 % 38 % (2016) + 32 % 

Participarea la învățare a adulților cu 

vârste între 25 și 64 de ani pe o 

perioadă de 12 luni 

30 % 18 % (2016) + 67 % 

Proporția de adulți șomeri cu vârste 

între 25 și 64 de ani cu experiență 

recentă de învățare 

20 % 11 % (2019) + 82 % 

Proporția de adulți cu vârste între 16 și 

74 de ani care dețin cel puțin 

competențe digitale de bază 

70 % 56 % (2019) + 25 % 

 
 

 

 

 

 

Comisia a prezentat Tabloul de bord al pieței unice pentru 20208, care arată că, 

în pofida îmbunătățirilor înregistrate în anumite domenii, statele membre trebuie să 

depună mai multe eforturi pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. După cum 

s-a constatat în timpul crizei cauzate de noul coronavirus, o piață unică care 

funcționează bine este esențială pentru asigurarea liberei circulații a mărfurilor în 

întreaga UE și este vitală pentru redresarea rapidă a economiei UE.  

                                                             
8 Tabloul de bord al pieței unice este un instrument online care urmărește să monitorizeze performanțele statelor membre 
utilizând indicatori clari, având obiectivul de a îmbunătăți funcționarea pieței unice. Constatările sunt prezentate sub forma 
unei diagrame tip „semafor”, prin atribuirea de cartonașe roșii (sub medie), galbene (medie) și verzi (peste medie). 
În particular, tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre: 

 pun în aplicare normele UE; 

 dezvoltă piețe deschise și integrate; 

 gestionează aspectele administrative vizând lucrătorii străini; 

 cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE. 
 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR 

Tabloul de bord al pieței unice pentru 2020 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard
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În comparație cu anul precedent, tabloul de bord pentru acest an denotă o 

situație stabilă în majoritatea statelor membre, dar și o scădere ușoară a performanțelor 

globale. În ansamblu, tabloul de bord conține 158 de cartonașe verzi (153 în 2018), 107 

cartonașe galbene (137 în 2018) și 59 de cartonașe roșii (59 în 2018). Țările cu cele mai 

bune performanțe în 2019 au fost Letonia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda și 

Slovacia, iar cele mai mici îmbunătățiri au fost observate în Spania, Italia, Franța și 

Austria. 

  

Fișă de țară România 

Transpunerea legislației UE 

Comisia a arătat că România este unul dintre cele 2 de state membre cu cel mai mare 

deficit, deși este încă aproape de pragul de 1%. Cu toate acestea, aceasta a transpus doar 17 din 

cele 23 de directive privind piața unică (74%) pentru care era necesară transpunerea în perioada 

1 iunie – 30 noiembrie 2019. Acest lucru arată că România poate întâmpina unele dificultăți în 

monitorizarea transpunerii la timp a directivelor.  

 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/ro/index_en.htm#transposition
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Deficit de transpunere: 1,1% (ultimul raport: 1,1%) – rezultat stabil  

Media UE = 0,6% 

Obiectivul propus (în Actul privind piața unică) = 0,5% 

Directive restante: 11 (ultimul raport: 11) 

Întârziere medie: 7,6 luni (ultimul raport: 8,4 luni) – o ușoară scădere cu 0,8 puncte 

procentuale, în prezent cu mult sub întârzierea medie a UE 

Media UE = 11,5 luni 

România nu a înregistrat întârzieri mai mari de 2 ani, majoritatea directivelor sale restante 

(10/11) înregistrând întârzieri de sub 12 luni 

Deficit de conformitate: 1,3% (ultimul raport: 0,9%) 

Media UE = 1,2%; Obiectivul propus (în Actul privind piața unică) = 0,5% 

Din cauza utilizării limitate a instrumentului EU Pilot, numărul directivelor presupuse a fi 

fost transpuse incorect a crescut în marea majoritate a statelor membre. Acesta este cazul 

României (cu 0,4 puncte procentuale). Cu 13 de astfel de directive, România este puțin peste  

deficitul mediu al UE. 

 

Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

Cauze pendinte: 36 (16 cazuri noi, inclusiv 3 privind impozitarea, și 4 cazuri închise; 

ultimul raport: 24 cauze pendinte).  

O creștere bruscă de 12 cauze (50%, cea mai mare creștere procentuală într-un an)  

Media UE = 29 de cazuri 

Datorită utilizării limitate a instrumentului EU Pilot, marea majoritate a statelor membre 

au înregistrat o creștere a numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva acestora. Acest lucru este valabil în special pentru România, care se află acum în primele 

10 de state membre cu cel mai mare număr mediu de cazuri legate de piața unică.  

Sectoare problematice: mediu (10 cauze), inclusiv 4 privind poluarea atmosferică și 4 

privind gestionarea deșeurilor, energia (5) și impozitarea indirectă (4). Acestea reprezintă 53% 

din totalul cauzelor pendinte.  

Durata medie a cazului: 19 luni pentru cele 33 de cazuri legate de piața unică care nu au 

fost încă trimise Curții (ultimul raport: 22,3 luni) – o scădere de 3,3 luni (o scădere cu 40% în 

decurs de 2 ani).  

Media UE = 34,8 luni 
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Din decembrie 2018, România a reușit să soluționeze 4 de cazuri a căror durată medie a 

fost de aproape 3 de ani. România se află acum pe locul 3 în clasamentul statelor membre pentru 

cea mai scurtă durată a cazurilor, în scădere cu un an față de raportarea precedentă.  

Respectarea hotărârilor judecătorești: niciun caz legat de piața unică în această etapă a 

procedurii și încheiat în ultimii 5 ani (ultimul raport: aceași situația).   

Media UE = 29,5 luni 

 

 

 

 

Anul 2019 a fost primul de la 

intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona în care parlamentele 

naționale nu au transmis Comisiei 

niciun aviz motivat. Dintre celelalte 

tipuri de avize transmise de 

parlamentele naționale, 75% (120 

avize dintr-un total de 159) s-au referit 

la inițiative ale Comisiei fără caracter 

legislativ sau au fost avize din proprie 

inițiativă. Aceasta arată în mod clar interesul parlamentelor naționale de a furniza 

Comisiei o contribuție politică orientată spre viitor încă de la începutul procesului de 

luare a deciziilor. Camera care a prezentat cel mai mare număr de avize în 2019 a fost 

Senatul din Cehia (21 de avize). Celelalte 10 parlamente naționale sau Camere care au 

trimis cel mai mare număr de avize în 2019 au fost Camera Deputaților din România (15 

avize), Assembleia da República din Portugalia (14 avize), Poslanecká sněmovna din 

Cehia (13 avize), Sénat din Franța (12 avize), Bundesrat din Germania (11 avize), Cortes 

Generales din Spania (8 avize), House of Lords din Regatul Unit (8 avize), Senato della 

RAPORTUL ANUAL PE 2019 PRIVIND APLICAREA 

PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ȘI 

RELAȚIILE CU PARLAMENTELE NAȚIONALE 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://europa.eu/newsroom/events/conference-subsidiarity-building-principle-european-union_en&psig=AOvVaw04yruMTohGzL7CUW-3qqij&ust=1594194330377000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjRlerSuuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Repubblica din Italia (7 avize), Senatul din România (7 avize) și Riksdag din Suedia (7 

avize)9. 

În 2019, ca și în anii anteriori, avizele transmise de parlamentele naționale au 

acoperit diverse subiecte. Următoarele cinci dosare, care au generat între 5 și 9 avize 

fiecare, au atras cea mai mare atenție din partea parlamentelor naționale:  

1. extinderea votului cu majoritate calificată — 9 avize;  

2. subsidiaritatea și o mai bună legiferare — 8 avize;   

3. consolidarea statului de drept — 6 avize;  

4. către o Europă durabilă — 5 avize;   

5. combaterea dezinformării online — 5 avize.   

Raportul subliniază efortul semnificativ depus de Comisie pentru a urma 

recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul 

„Mai puțin, dar mai eficient”, în special în cadrul activității sale privind o mai bună 

legiferare, care vizează să pregătească mai bine și să justifice legislația UE, precum și să 

se asigure că aceasta respectă principiile subsidiarității și proporționalității. 

Parlamentele naționale au putut examina mai eficient, prin excluderea perioadei dintre 

Crăciun și Anul Nou la calcularea perioadei de opt săptămâni în care se pot trimite avize 

motivate și prin furnizarea de răspunsuri agregate atunci când un număr semnificativ de 

parlamente naționale exprimă preocupări legate de subsidiaritate cu privire la un 

anumit dosar.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
9A se vedea COM(2020) 272 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1594107846466&uri=CELEX:52020DC0272
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02 iulie 2020 
Summitul Mercosur – Paraguay - videoconferință 

 La 2 iulie, Înaltul Reprezentant, Josep Borrell a participat în calitate de invitat 

special la summitul Mercosur – Paraguay și a sărbătorit finalizarea negocierilor 

Acordului de asociere dintre UE și Mercosur. 

Înaltul Reprezentant, Josep Borrell a declarat în cadrul acestei reuniuni: „(…) După 

mai bine de 20 de ani de negocieri, s-a ajuns la un acord de asociere ambițios și 

echilibrat, care va permite consolidarea relațiilor dintre UE și Mercosur.” 

Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că Acordul de asociere 

reprezintă un instrument modern și cuprinzător, care nu se limitează doar la aspectul 

comercial, ci include aspecte politice și de cooperare care vor consolida calitatea 

relațiilor politice. 

Tot în cadrul acestei reuniuni, dl Borrell a atras atenția că trebuie să existe o 

comunicare cu parlamentele și cu cetățenii ambelor părți și că acest acord conține ceea 

ce este necesar pentru a promova valori precum dezvoltarea durabilă, lupta împotriva 

schimbărilor climatice și comerțul internațional bazat pe principii comune, standarde și 

multilateralism. 

Criza din Siria: UE mobilizează fonduri totale în valoare de 6,9 miliarde 
EUR pentru 2020 și ulterior 

Cu ocazia celei de a patra conferințe de la Bruxelles cu tema „Sprijinirea viitorului 

Siriei și al regiunii”10, comunitatea internațională s-a angajat să sprijine Siria și 

                                                             
10

 Începând cu 2017, conferințele de la Bruxelles cu tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii” au reunit 
comunitatea internațională în sprijinul eforturilor ONU în favoarea unei soluții politice la conflict, în conformitate cu 
Rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate al ONU. Conferințele au permis comunității donatorilor să ofere un sprijin 
umanitar și financiar vital pentru populația siriană și țările învecinate care găzduiesc refugiați sirieni. Aceste conferințe au 
oferit, de asemenea, o platformă care a permis reprezentanților organizațiilor neguvernamentale siriene, regionale și 
internaționale și ai organizațiilor societății civile să se întâlnească cu factorii de decizie în cadrul „Zilelor dialogului” . 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81966/node/81966_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
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principalele țări care găzduiesc 

refugiați sirieni, în 2020 și 

ulterior, cu fonduri în valoare 

totală de 6,9 miliarde euro. La 

această sumă, contribuția 

Uniunii Europene este de 71% 

sau 4,9 miliarde euro, 

respectiv 2,3 miliarde din 

partea Comisiei Europene 

și 2,6 miliarde euro din partea 

statelor membre ale UE. UE și 

statele sale membre au 

contribuit cu cele mai mari 

fonduri la abordarea consecințelor crizei din Siria, mobilizând în total, din 2011, peste 

20 de miliarde EUR sub formă de asistență umanitară, de stabilizare, de dezvoltare și 

economică. 

Cea de a patra conferință de la Bruxelles, care s-a desfășurat virtual, între 22 și 30 

iunie 2020, și a fost coprezidată împreună cu Organizația Națiunilor Unite, a reunit lideri 

din peste 80 de țări și organizații internaționale. Aceștia în cursul discuțiilor despre 

situația actuală din Siria și din regiune au reafirmat sprijinul față de eforturile depuse 

sub coordonarea ONU în vederea găsirii unei soluții politice cuprinzătoare la conflict. De 

asemenea, conferința a oferit o platformă unică de dialog cu societatea civilă. 

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „ (…) În aproape 

10 ani de război, jumătate din populația siriană a fost nevoită să își abandoneze casele. 

Peste jumătate de milion de persoane și-au pierdut viața. Pentru o întreagă generație de 

copii sirieni, singura realitate pe care o cunosc este cea a războiului. Viitorul lor și viitorul 

țării lor sunt ținute în continuare ostatice. Europa nu poate ignora această stare de fapt 

și nu o va face. Toți sirienii merită un viitor mai bun, pașnic. Astăzi i-am reunit pe toți 

actorii internaționali relevanți pentru a ne confirma angajamentul de a sprijini poporul 

sirian și eforturile ONU în vederea găsirii unei soluții politice cuprinzătoare și de durată la 

conflictul sirian.” 

Copreședinții au adoptat o declarație comună.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81779/syrian-crisis-opening-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-brussels-iv_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/brussels-iv-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/&psig=AOvVaw2dPeFTMwt6jc_P1R2FFXhY&ust=1594194423140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD5m5XTuuoCFQAAAAAdAAAAABAO
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Luni, 29 iunie 2020 

INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII SUBSTANȚELOR CHIMICE 

PERICULOASE 

Deputații din Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI) au adoptat o rezoluție cu 65 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 14 abțineri prin 

care au susținut că viitoarea strategie durabilă a Uniunii privind politica în materie de 

substanțe chimice trebuie să protejeze mai bine sănătatea și mediul și să reducă, la 

minimum, expunerea la substanțe chimice periculoase, în special a persoanelor care fac 

parte din grupuri vulnerabile.  

În rezoluția adoptată se precizează că strategia UE trebuie să se reflecte principiul 

precauției, al transparenței decizionale și cel potrivit căruia „poluatorul plătește”. În 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

29 IUNIE -5 

IULIE   

2020 

BRUXELLES 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81708/meps-call-on-eu-commission-to-step-up-action-against-dangerous-chemicals
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-chemicals-strategy
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acest sens, deputații europeni au recomandat încurajarea dezvoltării, într-un mod 

competitiv, a unor alternative sigure și durabile, inclusiv asumarea la nivelul UE a unui 

angajament de a se asigura fonduri pentru 

cercetare.  

Nu în ultimul rând, deputații au 

reiterat poziții deja consacrate referitoare 

la perturbatorii endocrini și la procedura de 

autorizare a pesticidelor în UE și a 

accelerării tranziției pesticidelor cu risc 

scăzut, încurajarea inovării ecologice și 

eliminarea reciclării toxice, precum și 

reducerea la minimum și înlocuirea progresivă a 

testării pe animale cu soluții, strategii și metodologii de testare inteligente. 

 

STIMULAREA INVESTIȚIILOR ÎN STOCAREA DE ENERGIE CU SCOPUL DE A 

FACILITA DECARBONIZAREA UE 

Deputații din Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) s-au reunit 

într-o ședință extraordinară, în cadrul căreia au adoptat un proiect de raport cu 53 de 

voturi pentru, 3 de voturi împotrivă și 15 abțineri privind Comunicarea Comisiei „O 

abordare europeană cuprinzătoare în ceea ce privește stocarea energiei”.  

Cu acest prilej, deputații din Comisia ITRE au solicitat eliminarea obstacolelor de 

reglementare care împiedică dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei și atingerea 

obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.  

Astfel, deputații europeni au propus îmbunătățirea criteriilor de eligibilitate 

pentru cei care doresc să dezvolte instalații de stocare a energiei și, implicit, revizuirea 

rețelelor energetice transeuropene, în acest sens.  

În plus, au subliniat potențialul hidrogenului produs din surse regenerabile, 

solicitând Comisiei Europene să continue să sprijine cercetarea și dezvoltarea unei 

economii bazate pe hidrogen și pentru reducerea costului acestuia pentru a deveni fiabil 

din punct de vedere economic. Nu în ultimul rând, deputații au propus efectuarea unei 

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/definitions/endodis_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190115IPR23551/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190115IPR23551/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2020/06-29/1208267EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2020/06-29/1198854EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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evaluări a infrastructurii de gaze, în sensul de a se constata dacă aceasta poate susține 

transportul hidrogenului. 

Totodată, deputații din Comisia ITRE și-au exprimat sprijinul pentru crearea unor 

standarde europene pentru bateriile de uz casnic și au propus modalități de stimulare a 

altor opțiuni de stocare, cum ar fi stocarea mecanică și termică. 

Claudia Gamon (Renew Europe, AT) a declarat: „(...) Stocarea energiei va fi 

esențială pentru tranziția către o economie decarbonizată pe baza surselor de energie 

regenerabile. Deoarece energia electrică generată de energia eoliană sau solară nu va fi 

întotdeauna disponibilă în cantitățile necesare, va trebui să stocăm energie. Pe lângă 

tehnologiile de stocare pe care le cunoaștem deja și care funcționează bine - stocarea 

hidraulică prin pompare -, o serie de tehnologii care vor juca un rol crucial în viitor, cum 

ar fi noile tehnologii de baterii de uz casnic, stocarea termică sau hidrogenul ecologic. 

Acestea trebuie să beneficieze de acces pe piață pentru a asigura o aprovizionare 

constantă cu energie a cetățenilor europeni.” 

Marți, 30 iunie 2020 

FINANȚAREA REDRESĂRII ECONOMICE NU TREBUIE SĂ ÎMPOVĂREZE 

URMĂTOAREA GENERAȚIE 

 

 Președintele Comisiei pentru bugete (BUDG), Van 

Overtveldt (ECR, BE) a prezentat, într-o conferință de presă, 

poziția Parlamentului European cu privire la bugetul UE pe 

termen lung, declarând „(...) Pentru ca Parlamentul să își dea 

acordul pentru următorul cadru financiar multianual 2021-

2027, programele sale trebuie să fie suficient de complete 

pentru a putea fi abordate prioritățile pe termen lung, nu doar 

nevoile imediate de redresare. Noi surse de venituri ale UE - 

așa-numitele resurse proprii - sunt și mai necesare acum pentru a acoperi costurile de 

refinanțare ale instrumentului de redresare prin alte mijloace decât contribuțiile 

naționale suplimentare sau un buget UE redus care ar pedepsi generațiile următoare. În 

ceea ce privește instrumentul de redresare în sine, trebuie garantată deplina 

responsabilitate democratică și transparență prin participarea și supravegherea 

parlamentară”. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200629IPR82208/financing-the-recovery-must-not-burden-the-next-generation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-van-overtveldt_I192546-V_v
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Președinția croată a organizat  cea de-a patra videoconferință a miniștrilor 

responsabili cu politica în domeniul agriculturii și a pescuitului pentru a prezenta bilanțul 

activității legislative la încheierea mandatului. Miniștrii au apreciat progresele 

înregistrate în contextul dificultăților generate de pandemia COVID-19, care au impus 

regândirea metodelor de lucru, respectiv: organizarea videoconferințelor și a 

consultărilor scrise pentru a substitui întâlnirile față în față. A fost menționată adoptarea 

recentă a amendamentului la Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

prin care s-a acordat finanțare suplimentară agricultorilor și întreprinderilor agricole în 

vederea redresării sectorului afectat de criza Covid-19. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

agriculturii și pescuitului 

29 iunie  

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN
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De asemenea, președinția croată a evidențiat într-un raport intermediar 

progresele înregistrate în ceea ce privește dosarele legislative referitoare la reforma 

politicii agricole comune (PAC) în cadrul căruia au fost identificate domeniile în care sunt 

necesare măsuri suplimentare. În special a fost subliniată necesitatea continuării 

lucrărilor pentru punerea în aplicare a „noului model de performanță” și a sistemului de 

indicatori agro-ecologici corespunzători noii arhitecturi ecologice a PAC. Având în vedere 

adoptarea recentă a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și a Strategiei 

de la fermă la consumator, miniștrii au analizat pârghiile prin care acestea pot fi 

integrate în procesul  de punere în aplicare a PAC, precum și modul în care poate fi 

influențată procedura de aprobare a planurilor strategice naționale.   

Nu în ultimul rând, miniștrii și-au exprimat susținerea pentru consolidarea  

măsurilor de sprijinire a pieței, în special pentru menținerea măsurii privind sprijinul 

cuplat facultativ. Totodată, s-a evidențiat necesitatea de a se asigura o legislație clară 

care să ofere certitudine juridică agricultorilor. 

În continuare, președinția croată a informat miniștrii cu privire la faptul că la 30 

iunie 2020 Consiliul a ajuns la un acord cu Parlamentul European privind  normele 

tranzitorii care extind acordarea sprijinului fermierilor europeni până la sfârșitul anului 

2022, când va intra în vigoare noua Politică Agricolă Comună (PAC). 

 (...) „Progresele înregistrate în ceea ce 

privește reforma PAC sunt substanțiale. Acest 

lucru este cu atât mai adevărat cu cât au fost 

au fost avute în vedere circumstanțele extrem 

de dificile în care președinția croată și statele 

membre au trebuit să depună eforturi pentru a 

nu irosi timp prețios. În plus, am fost în măsură 

să reacționăm rapid la provocările legate de 

pandemia de COVID-19 și să adoptăm măsuri 

pentru a asigura disponibilitatea alimentelor în 

întreaga UE și pentru a oferi sprijin fermierilor, 

pescarilor și producătorilor din sectorul 

acvaculturii cel mai grav afectați de criză. ”-  Marija Vučković, ministrul croat al 

agriculturii . 

https://www.consilium.europa.eu/media/44646/hr-pres-progress-report-final-16-06-20.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/30/extension-of-current-cap-rules-until-the-end-of-2022-informal-deal-on-transitional-regulation/
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În a doua parte a lucrărilor, miniștrii 

au susținut un schimb de opinii cu privire 

la Comunicarea Comisiei Europene  ”Către 

un pescuit mai sustenabil în UE: situația 

actuală și orientări pentru 2021” care 

deschide cale negocierilor anuale pentru 

stabilirea posibilităților de pescuit pentru 

2021. Discuția a marcat începutul 

procesului de consultare anuală obișnuită cu statele membre, cu consiliile consultative, 

cu părțile interesate și cu cei interesați, în vederea stabilirii nivelului capturilor totale 

admisibile (TAC) și al cotelor de pescuit. În fiecare an, Comisia Europeană elaborează  un 

raport cu privire la situația stocurilor de pește și la stadiul punerii în aplicare a Politicii 

comune în domeniul pescuitului (PCP), având în vedere și gradul de îndeplinire a 

obiectivului  privind producția maximă durabilă (MSY)11. 

La final, Președinția croată a prezentat un raport intermediar cu privire la 

Regulamentul privind controlul în domeniul pescuitului. 

 

 La reuniunea liderilor UE – Republica Coreea, care a avut loc prin 

videoconferință, au participat președintele Consiliului European, Charles Michel, 

președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Republicii Coreea, 

Moon Jae-in. 

„(...) Reuniunea de astăzi a liderilor Republicii Coreea și ai UE a pus în prim-plan 

valorile comune care stau la baza relațiilor noastre. După 10 ani de existență, 

parteneriatul nostru strategic este pe cale să se consolideze pentru a depăși criza 

generată de COVID-19..” - Charles Michel, președintele Consiliului European 

 

                                                             
11 Maximum sustainable yield = Randamentul maxim durabil. 

Reuniunea liderilor UE – Republica Coreea – 

videoconferință 

30 iunie 

        2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0248&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0248&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0248&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8729-2020-COR-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/06/30/
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Liderii au purtat discuții despre modalitățile de promovare a cooperării la nivel 

global în faza de redresare după pandemia de COVID-19 și și-au reafirmat angajamentul 

pentru a depăși această provocare - lucrând împreună. 

De asemenea, cu ocazia celei de a 10-a aniversări a parteneriatului strategic UE-

Republica Coreea, liderii și-au exprimat interesul pentru organizarea unei reuniuni la 

nivel înalt la Seul, atunci când condițiile vor permite acest lucru. 

S-a exprimat angajamentul pentru restabilirea unei creșteri economice robuste și 

pentru crearea unei economii și a unei societăți mai reziliente, mai sustenabile și mai 

favorabile incluziunii, inclusiv printr-o tranziție verde și prin transformarea digitală. 

Totodată, UE și Republica Coreea și-au exprimat angajamentul de a urmări 

îndeaproape punerea în aplicare a acordului de liber schimb UE-Republica Coreea, 

necesitatea urgentă de a reduce și mai mult barierele netarifare și de a îmbunătăți 

accesul reciproc al produselor agroalimentare pe piețele lor. 

S-au reiterat obiectivele de a menține deschiderea piețelor, a sistemului comercial 

și problematici legate de inovare și de cooperare în sectorul tehnologiilor digitale, de a 

pune în aplicare, în mod etic, inteligența artificială și de a securiza fluxurile de date 

transfrontaliere. 

În final, liderii au subliniat că este urgent să se identifice răspunsul global pentru 

combaterea schimbărilor climatice, reiterându-se angajamentul de a pune în aplicare 

Acordul de la Paris. De asemenea, au fost abordate și alte teme regionale și 

internaționale, cum ar fi situația din Peninsula Coreeană și din Hong Kong, acordul 

nuclear cu Iranul (JCPOA) și conflictul din estul Ucrainei. 
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De la 1 iulie a.c. a început un nou trio de exercitare a președinției Consiliului și 

un nou program de lucru - de 18 luni - al Consiliului UE.  

 Trioul este format din președințiile pe care Germania (1 iulie -31 decembrie 

2020), Portugalia (1 ianuarie – 30 iunie 2021) și Slovenia (1 iulie – 31 decembrie 2021) le 

vor asigura în perioada următoare.  

 În programul pe 18 luni, statele care vor asigura președinția rotativă și-au luat 

angajamentul de a limita răspândirea virusului (prin controale temporare la frontiere şi 

combaterea dezinformării), de a furnizechipaa mente medicale (prin sporirea capacităţii 

de testare a statelor membre), de a promova cercetarea (prin alocare de fonduri sau 

schimburi de informaţii şi experienţă), de a combate consecinţele socio-economice (prin 

condiţii de finanţare avantajoase în toate statele din zona euro, ajutoare de stat 

temporare alocate de Comisia Europeană), de a sprijini cetăţenii blocaţi în ţări terţe, de 

a consolidarolul UE pe scena internaţională, de a transpune în practică principiile 

PREȘEDINȚIA 

GERMANĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

Prioritățile președinției germane a 

Consiliului UE 

1.07-

31.12.2020 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/trio-programme-germany-portugal-slovenia/2359454
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Pilonului european al drepturilor sociale, de a evita întârzierile inutile legate de punerea 

în aplicare a bugetului pe termen lung şi a programelor conexe, de a obţine un 

parteneriat global cu Regatul Unit, de a crea şi implementa un mecanism european 

pentru statul de drept ș.a. 

 Germania deține pentru a 13-a oară președinția rotativă a Consiliului UE.  

 Prioritățile președinției germane a Consiliului UE sunt ghidate de mottoul 

„Împreună pentru relansarea Europei ”, care exprimă nevoia de solidaritate la nivelul UE 

pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei de COVID-19. 

 Angela Merkel, cancelarul Republicii federale germane a evidențiat că acest motto 

este adresat cetățeniilor Europei și guvernelor și 

parlamentelor deopotrivă:  

„(…) Ideea unei Europe solidare și puternice prezintă o 

provocare permanentă. În special, căutarea răspunsurilor 

adecvate la pandemia COVID-19 și consecințele acesteia 

vor necesita, mult timp de acum înainte, atenția noastră. 

Știm că nu putem stăpâni această criză extraordinară decât 

în cel mai bun mod posibil: dacă vom colabora pentru a 

stimula redresarea economică și socială a tuturor statelor 

membre ale UE. Vom lucra în timpul președinției germane a Consiliului cu privire la un 

plan comun de redresare și la un cadru financiar pentru anii următori. Împreună dorim 

să ieșim din criză și să ne consolidăm. Aceasta înseamnă să ne concentrăm ferm asupra 

viitorului. Atenuarea schimbărilor climatice, suveranitatea digitală și responsabilitatea 

Europei la nivel mondial sunt, prin urmare, punctele-cheie ale președinției noastre”. 

 Programul președinției germane se axează pe patru priorități mari, respectiv o 

Europă mai solidă şi mai inovatoare, o Europă dreaptă, o Europă a securităţii şi a 

valorilor comune, o Europă puternică la nivel mondial.  

I. DEPĂŞIREA PERMANENTĂ A CRIZEI DE CORONAVIRUS ŞI REDRESAREA 

ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ  

 Restrângerea ariei de acțiune a virusului COVID-19 în Europa și la nivel mondial 

reprezintă o condiție fundamentală pentru depășirea permanentă a crizei. Numai prin 

solidaritate europeană, colaborare și utilizarea, în comun, a resurselor proprii, UE va 

putea reveni la viața obișnuită. 

https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programm-en-data.pdf
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 În acest sens, printre obiectivele pe care și le-a propus președinția germană se 

află: 

 să ia măsuri, într-o modalitate 

coordonată, pentru ridicarea treptată a 

restricțiilor impuse în spațiul Schengen și 

a celor din transportul transfrontalier 

pentru a sprijini piața unică; 

 să protejeze drepturile sociale și 

profesionale ale cetățenilor europeni, în 

spiritul solidarității; 

 să găsească un consens pe tema 

următorului cadru financiar multianual, 

deoarece acesta prevede bugetul pe 

șapte ani al Uniunii Europene și este 

principalul instrument financiar post-

criză menit să sprijine relansarea 

europeană, alături de Fondul de 

reconstrucție „Noua Generație UE”; 

 să îmbunătățească instrumentele 

UE de gestionare a crizelor și să sprijine 

ajungerea la un acord cu statele membre 

pentru a se obține o mai mare 

autonomie în UE în ceea ce privește 

aprovizionarea cu medicamente; 

 să se consolideze reziliența 

societăților în ceea ce privește 

abordarea informațiilor false, dar cu 

protejarea libertății de opinie și a 

diversității mass-media; 

 să continue să colaboreze și să se 

coordoneze cu ONU, Banca Mondială, 

Organizația Mondială a Sănătății ș.a. 

pentru a lupta împotriva efectelor nocive 

ale pandemiei. 

 

II. O EUROPĂ MAI PUTERNICĂ ŞI MAI INOVATOARE 

 Europa trebuie să devină suverană în domeniul digital pentru a putea fi capabilă 

să acționeze pe cont propriu și în viitor. Autonomia digitală trebuie să devină un 

laitmotiv al politicii digitale europene. 

Printre obiectivele pe care și le-a propus președinția germană se numără:

 să se extindă suveranitatea 

digitală a UE; 

 să susțină o infrastructură digitală 

europeană performantă, suverană și 

rezistentă; 

 să promoveze inițiativa franco-

germană „Gaia X”, astfel încât UE să 

devină independentă față de serviciile de 

tip „cloud” furnizate de SUA;  

 să se folosească inteligența 

artificială în toate sectoarele, dar numai 

în vederea asigurării bunăstării societății 

europene democratice și libere; 
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 să protejeze infrastructurile critice 

ale statelor membre prin politica de 

securitate cibernetică și să sprijine 

adoptarea unui nivel minim de 

securitate IT pentru toate dispozitivele 

de pe piața unică; 

 să crească competitivitatea 

europeană în domeniu; 

 să susțină o arhitectură durabilă a 

pieței financiare, precum și o politică 

financiară stabilă și o impozitare 

echitabilă.

III. O  EUROPĂ DREAPTĂ 

 „Coeziunea socială, securitatea socială și solidaritatea sunt pietrele de 

temelie ale unei Europe echitabile.” În urma pandemiei de COVID-19 s-au produs 

perturbări majore ale vieții de zi cu zi pentru mai mulți europeni, iar pentru alții au fost  

exacerbate inegalitățile existente. În acest sens, președinția germană și-a propus mai 

multe obiective, printre care se numără: 

 să abordeze repercusiunile sociale 

ale crizei; 

  să mențină coeziunea socială 

și promovarea, pe termen lung, a 

perspectivelor tinerilor în Europa; 

 să susțină dezvoltarea unor norme 

europene pentru salariile minime 

naționale și pentru sistemele de 

asigurări sociale de bază; 

 să promoveze solidaritatea între 

generații, în special protecția copiilor și 

a persoanelor în vârstă, care sunt 

deosebit de vulnerabile 

în vremuri de criză; 

 să construiască o Europă 

echitabilă, pe termen lung, pentru a 

ține cont de provocările cu care se 

confruntă securitatea europeană 

socială, în contextul schimbărilor de 

mediu, digitale și demografice; 

 să promoveze egalitatea între 

femei și bărbați, luând în considerare 

interesele persoanelor cu handicap; 

 să promoveze o societate civilă 

activă. 

 

IV.  O EUROPĂ DURABILĂ 

Transformările economice, tehnologice și sociale reprezintă etape ale procesului 

pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale politicii de mediu. Acestea pot avea succes 

numai dacă sunt susținute de către toate statele membre. Printre altele, președinția 

germană și-a propus: 



 să depășească consecințele 

economice și sociale ale pandemiei de 

COVID-19 prin acțiuni durabile și 

inclusive; 

 să contribuie la conturarea 

tranziției către o economie durabilă; 

 să obțină o poziție comună în 

Consiliu pentru a adopta strategia 

privind biodiversitatea și Actul 

european privind clima; 

 să invite Comisia să discute despre 

domeniile în care sunt necesare măsuri 

suplimentare; 

 să propună măsuri privind 

asigurarea bunăstării animalelor și 

pentru etichetarea corectă a 

produselor alimentare. 

V. O EUROPĂ A SECURITĂŢII ŞI A VALORILOR COMUNE 

Protecția valorilor comune, a drepturilor și libertăților are o valoare fundamentală 

pentru UE. Statul de drept reprezintă condiția fundamentală pentru protecția celorlalte 

valori. Este esențial ca UE să funcționeze în temeiul acestui principiu, în toate politicile 

sale. Prin urmare, președinția germană își propune următoarele obiective: 

 să consolideze valorile 

fundamentale și să promoveze o 

abordare comună, cooperantă și 

constructivă privind statul de drept la 

nivelul UE; 

 să identifice răspunsurile-cheie la 

problemele curente din domeniul 

migrației și securității; 

 să susțină reforma a sistemului 

european comun de azil;  

 să susțină propunerea Comisiei 

Europene de a asimila respectarea de 

către stat de acordarea fondurilor 

europene statelor membre. 

 

 

VI.  O EUROPĂ PUTERNICĂ LA NIVEL MONDIAL PENTRU STABILIREA UNEI ORDINI 

INTERNAȚIONALE BAZATE PE NORME ASUMATE PRIN PARTENERIATE 

Acțiunea externă a UE presupune o strânsă cooperare internațională, inclusiv 

pentru depășirea efectelor pandemiei de COVID-19. UE își asumă responsabilitatea de a 

contribui la modelarea unei ordini globale, în spiritul unei coordonări internaționale mai 

puternice, precum și pentru o mai mare durabilitate și solidaritate a cooperării. Politica 

externă a președinției germane se va concentra pe următoarele obiective: 



 va sprijini acțiunile Înaltului Reprezentant, pentru a susține politica 

europeană de acțiune externă; 

 va încerca să obțină o mai mare reciprocitate în domeniile politicilor publice 

și să stabilească condiții de concurență mai bune în relațiile UE-China;  

 va încerca să mențină o relație echilibrată între drepturi, obligații și condițiile 

echitabile de concurență în negocierile cu Regatul Unit privind Brexit; 

 va susține cooperarea activă cu SUA, considerându-le cel mai apropiat 

partener de politică externă și de securitate din afara UE. 
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CONSILIUL 

EUROPEAN 

Din activitatea președintelui Consiliului 

European, dl Charles MICHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 iunie 2020 

Videoconferință cu prim-ministrul Bulgariei, dl Boiko 

Borisov 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a discutat telefonic cu 

prim-ministrul Bulgariei, dl Boiko Borisov despre Planul european de reabilitare ca 

răspuns la criza generată de COVID-19 și despre noul buget pe termen lung al UE, 

care vor fi principalele subiecte la prima reuniune a liderilor UE de la Bruxelles 

după pandemie, care va avea loc în perioada 17-18 iulie a.c. 

În timpul teleconferinței, a fost discutată în detaliu propunerea dlui Charles 

Michel despre proiectul actualizat al cadrului fiscal multianual și instrumentul „UE 

pentru generația următoare”. Acest instrument este format din trei piloni: sprijin 

acordat statelor membre pentru investiții și reforme, consolidarea economiei UE 

prin stimularea investițiilor private și învățarea din criză; al doilea pilon include 

 

 

https://balkaneu.com/bulgaria-borissov-michel-have-telephone-conversation
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instrumentul Reconstrucție și durabilitate și Fondul de tranziție echitabilă, iar al 

treilea pilon prevede consolidarea mecanismului de protecție civilă, crearea unui 

nou program de sănătate pentru investiții în sistemul de sănătate al UE și 

consolidarea programului  „Orizont Europa”. 

29 iunie 2020 

Videoconferință cu prim-ministrul Croației, dl Andrej 

Plenković 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel i-a mulțumit prim-

ministrului Croației, dl Andrej Plenković și echipei sale din cadrul președinției 

Consiliului UE, deoarece a promovat agenda Uniunii Europene în perioada dificilă 

cauzată de criza COVID-19.  

Cu acest prilej, dl Andrej Plenković a subliniat faptul că deși pandemia a 

perturbat planurile și programul inițial al Croației, s-a atins maximum posibil în 

ultimele șase luni. 

De asemenea, premierul Croației a scos în evidență că, pe măsură ce se 

apropie noua rundă de negocieri privind cadrul financiar multianual și un plan 

european de redresare, UE trebuie să demonstreze că este alături de statele 

membre și de cetățeni și că poate acționa rapid și eficient. 

 

30 iunie 2020 

Videoconferință cu președintele României, dl Klaus 

Iohannis 

Președintele Consiliului European, Charles Michel a avut o consultare cu 

președintele României, Klaus Iohannis, care a avut ca subiect central pregătirea 

reuniunii Consiliului European care va avea loc în perioada 17-18 iulie a.c., la 

Bruxelles. 

A fost manifestat interesul pentru viitorul buget multianual al Uniunii pentru 

perioada 2021-2027 și pentru planul de relansare economică. În cadrul acestor 

discuții au fost prezentate obiectivele principale pe care le are România în cadrul 
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acestui proces de negociere, fiind subliniată necesitatea de a se ajunge cât mai 

curând posibil la un acord final. 

30 iunie 2020 

Videoconferință cu prim-ministrul Ungariei, dl Viktor 

Orbán 

Președintele Consiliului European, Charles Michel a avut o consultare cu 

prim-ministrul Ungariei, dl Viktor Orbán în vederea pregătirii reuniunii Consiliului 

European care va avea loc în perioada 17-18 iulie a.c., la Bruxelles. 

Cu această ocazie, domnul Orbán a declarat că Ungaria are un interes 

propriu pentru ca Uniunea Europeană să aibă un buget echitabil. 

 

30 iunie 2020 

Reuniunea G5 Sahel - videoconferință 

În cadrul discursului său de la summitul de la Nouakchott, președintele 

Consiliului European a subliniat că summitul de la Pau din ianuarie a.c a 

reprezentat o oportunitate pentru reînnoirea relațiilor UE-G5 Sahel. Atunci s-a 

convenit organizarea summitului UE-G5 Sahel din 28 aprilie a.c.. Dl Michel a 

declarat că acest summit a remobilizat toate instituțiile europene și statele 

membre ale Uniunii Europene și a oferit Coaliției pentru Sahel o dimensiune 

europeană. 

În cadrul summitului de la Nouakchott, președintele Consiliului European a 

menționat progresele clare înregistrate la summitul de la Pau și dorința de a 

colabora în mai multe domenii, cum ar fi: contribuția mai multor state membre ale 

UE la grupul operativ Takuba prin implementarea de forțe sau echipamente 

speciale; adoptarea unui nou program în sprijinul eforturilor Nigerului de a 

combate rețelele legate de terorism; misiunea UE de instruire în Mali (EUTM Mali); 

reconstruirea Postului de comandă pentru Forța comună, precum și anunțarea a 

aproape 200 de milioane EUR în finanțare suplimentară pentru a consolida 

securitatea, stabilitatea și rezistența regiunii. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/aux-cotes-du-g5-sahel-l-union-europeenne-tient-ses-engagements-discours-du-president-charles-michel-au-sommet-de-nouakchott/
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01 iulie 2020 

Videoconferință cu prim-ministrul Poloniei, dl Mateusz 

Morawiecki 

Videoconferința dintre dl Charles Michel și prim-ministrul Poloniei, dl 

Mateusz Morawiecki, s-a desfășurat în contextul consultărilor bilaterale dintre 

președintele Consiliului European și liderii statelor membre înainte de Consiliul 

european programat în perioada 17-18 iulie. 

Discuțiile s-au concentrat pe probleme legate de noul buget al UE pentru 

perioada 2021-27 și de Instrumentul european de recuperare economică. 

Această consultare, după un schimb inițial de opinii în cadrul 

videoconferinței din 19 iunie 2020, a constituit un nou prilej pentru premierul 

Poloniei să prezinte abordarea sa globală pentru bugetul multianual al UE în timpul 

discuției directe cu președintele Consiliul European. 

 

01 iulie 2020 

Videoconferință cu prim-ministrul Sloveniei, dl Janez 

Janša 

În contextul consultărilor bilaterale dintre președintele Consiliului European 

și liderii statelor membre, a avut loc o videoconferință cu prim-ministrul Sloveniei, 

dl Janez Janša.  

 Cu această ocazie, premierul Sloveniei a subliniat necesitatea ca Uniunea 

Europeană să adopte următorul buget pe șapte ani înainte de vacanța de vară și a 

solicitat, de asemenea, fonduri suplimentare pentru politica de coeziune a UE. 

 

 

 

 

 

https://www.premier.gov.pl/en/news/news/conference-call-between-prime-minister-and-president-of-the-european-council.html
https://www.euractiv.com/section/politics/news/berlin-moves-to-dismantle-right-wing-extremism-in-special-forces/
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02 iulie 2020 

Videoconferință cu cancelarul federal german, dna 

Angela Merkel  

 În cadrul videoconferinței de la 2 iulie 2020, au participat președintele 

Consiliului European, Charles Michel, cancelarul federal german, dna Angela 

Merkel și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. 

 Cu ocazia acestei reuniuni, a fost pus accentul pe nevoia de a se 

ajunge cât mai repede la un acord asupra planului de relansare al Uniunii 

Europene. 

Ursula Von der Leyen a subliniat faptul că au avut loc discuții intense atât cu 

Parlamentul European, cât și cu Consiliul European. Aceasta a declarat că: „(...) 

Aceste schimburi constructive au arătat atât o hotărâre comună de a acționa în 

sprijinul redresării europene, cât și o bază comună pentru multe aspecte ale 

propunerii”. 

Astfel, președintele Comisiei Europene i-a invitat pe David Sassoli, 

președintele Parlamentului European, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și pe 

Charles Michel, președintele Consiliului European, la o reuniune la 8 iulie a.c., 

pentru a face bilanțul progresului realizat până în momentul de față și pentru a 

pregăti negocierile politice intense care urmează. 

În cadrul discuțiilor, a fost menționat faptul că președintele Consiliului 

European trebuie să-și prezinte propunerea de compromis la sfârșitul săptămânii 

viitoare.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1253
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COMITETUL 

EUROPEAN 

AL 

REGIUNILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada Între 30 iunie - 02 iulie 2020, membrii Comitetului European al 

Regiunilor s-au reunit pentru a participa la în cea de-a 139-a sesiune plenară, prin 

intermediul platformei „Interactio”. În cadrul sesiunii au avut loc mai multe 

dezbateri referitoare la Pactul  ecologic european, la Cadrul financiar multianual, 

precum și la aspecte legate de redresarea economică, toate acestea fiind analizate 

în urma crizei pandemice COVID-19. La aceste reuniuni au participat președintele 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a 

Parlamentului European, dl Pascal Canfin, comisarul european responsabil pentru 

buget și administrație, dl Johannes Hahn și comisarul european responsabil pentru 

piața internă, dl Thierry Breton. Au fost adoptate avize și rezoluții printre care: 

 Avizul privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb (ALS). 

Membrii CoR au recunoscut importanța politicii comerciale pentru atingerea 

ȘEDINȚA PLENARĂ A CoR 29.06-05.07.2020 

https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/139th-cor-plenary-session.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-04764-00-02-PAC-TRA-RO.docx/content
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obiectivelor Uniunii, în special cele legate de creșterea economică durabilă, 

implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, ocuparea forței de muncă, 

crearea de locuri de muncă și investițiile în UE. Totodată, membrii CoR au subliniat 

că viitoarele acorduri comerciale ale UE nu trebuie să împiedice autoritățile publice 

nici să le împiedice să extindă gama de servicii pe care le oferă cetățenilor.  

Avizul referitor la Pachetul privind serviciile: o perspectivă actualizată a 

autorităților locale și 

regionale din Europa. 

Membrii CoR atrag atenția  

că piața unică reprezintă o 

realizare majoră a politicii 

UE, fiind baza 

competitivității europene, 

stimulând creșterea 

economică, inovarea și 

ocuparea forței de muncă 

(în Uniune serviciile reprezintă 70% din PIB). Membrii CoR consideră că trebuie 

avută în vedere o abordare mai descentralizată a punerii în aplicare a pieței unice 

care va contribui la reducerea sarcinii administrative la toate nivelurile. 

Avizul pe tema „Verificarea adecvării Directivei-cadru privind apa, a 

Directivei privind Apele subterane, a Directivei privind standardele de calitate a 

mediului în domeniul apei și a Directivei privind inundațiile”. Membrii CoR  

subliniază importanța vitală a apei ca bun comun, evidențiind și că este o resursă 

limitată ce trebuie protejată și utilizată în mod durabil. În contextul pandemiei 

COVID-19, membrii CoR solicită ca apele reziduale să fie mai bine sterilizate, prin 

intensificarea activităților de cercetare pentru prezervarea apelor reziduale și prin 

implementarea soluțiilor bazate pe natură, pentru a elimina orice amenințare 

epidemiologică legată de calitatea apei.   

Raportorul documentului, dl Piotr Całbecki, președintele Regiunii Kujawsko-

Pomorskie, a declarat: „(…) Avem nevoie de o schimbare de paradigmă care să 

pună circularitatea în centrul gestionării apei. Este important să se stabilească o 

cooperare permanentă între factorii de decizie locali și regionali. și oamenii de 

știință pentru a face cele mai bune alegeri politice bazate pe abordări inovatoare, 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-00150-00-02-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-00541-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
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inclusiv eco-hidrologie și soluții bazate pe natură. Regret profund că nu a fost de 

acord Comisia Europeană să actualizeze Directiva-cadru pentru apă. Cu toate 

acestea, sunt încrezător că Acordul ecologic european va oferi noi oportunități de 

îmbunătățire a calității apei pentru a face ambiția de poluare zero o realitate.” 

Avizul privind viitorul politicii în domeniul aerului curat. Membrii CoR au 

ținut cont de contextul obiectivului ambițios de reducere a poluării la zero și au 

amintit de faptul că poluarea aerului reprezintă, în continuare, factorul de mediu 

cu cel mai mare risc pentru sănătate în UE, fiind cauza principală a deceselor 

premature. Având în vedere propunerea Comisiei Europene de a a se alinia mai 

riguros standardele de calitate a aerului la orientările OMS (Organizației Mondiale 

a Sănătății), care sunt în curs de revizuire, membrii CoR atrag atenția că trebuie 

acordată o asistență suplimentară pentru punerea în aplicare a acestor standarde. 

De asemenea, se solicită introducerea de stimulente sau de forme de recunoaștere 

a autorităților locale și regionale care obțin rezultate pozitive. Finanțarea trebuie 

să fie ușor accesibilă pentru autoritățile locale responsabile de planurile privind 

calitatea aerului în zonele de control al calității aerului stabilite ca atare, acordând 

prioritate zonelor cu o poluare atmosferică mai mare. 

În avizul referitor la Foaia de parcurs pentru hidrogen curat – contribuția 

autorităților locale și regionale la o Europă neutră din punct de vedere climatic, 

membrii CoR salută aprobarea Consiliului European a obiectivului unei Uniuni 

neutre din punct de vedere climatic până în 2050 și faptul că Comisia Europeană 

urmărește să consacre acest obiectiv în actul legislativ european privind clima. 

Comisia Europeană trebuie să analizeze potențialul de producție de hidrogen 

ecologic și albastru în UE. Totodată, se subliniază faptul că, pe termen lung, numai 

hidrogenul obținut prin electroliza apei prin energie electrică din surse 

regenerabile (hidrogen ecologic) este o metodă durabilă de producere a 

hidrogenului. Piața hidrogenului ecologic se poate dezvolta numai cu investiții 

semnificative, inclusiv din sectorul privat. Acest lucru se poate întâmpla numai 

dacă există încredere în dezvoltarea pe termen lung a acestei piețe, prin obiective 

ambițioase și obligatorii, un cadru juridic clar, o strategie explicită și o foaie de 

parcurs concretă pentru hidrogenul ecologic. 

Avizul privind Legea europeană a climei precizează că principalul obiectiv al 

documentului este redresarea economică, iar accentul trebuie să fie pus pe 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-00540-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-00549-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-01361-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
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inițiativele care promovează tranziția către neutralitatea climatică la nivel sectorial. 

Actuala criză din domeniul sănătății a evidențiat necesitatea unei tranziții către o 

societate și o economie mai durabile și mai reziliente, pentru a nu avea efecte mai 

profunde la nivel mondial. Participarea cetățenilor este esențială pentru realizarea 

unor progrese semnificative în direcția neutralității climatice, inițiativele care 

încurajează feedbackul de jos în sus și care sprijină schimbul de informații și 

învățământul de bază ar trebui considerate extrem de valoroase pentru succesul 

Pactului verde european, acesta trebuie inclus în Legea europeană a climei 

sugerează membrii CoR. 

Membrii CoR, prin avizul referitor la intensificarea acțiunii UE pentru 

protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial, salută angajamentul Comisiei 

Europene de a intensifica eforturile pentru protejarea și refacerea pădurilor la 

nivel mondial și recunoaște eforturile depuse de Uniune pentru a crește 

suprafețele acoperite cu păduri, prin programele de împădurire și reîmpădurire și 

regenerare naturală. Se subliniază, de asemenea, importanța pădurilor primare, în 

calitate de puncte critice ale biodiversității, care oferă servicii ecosistemice, 

contribuind la sănătatea umană (în domeniul farmaceutic, nutriție, plante 

medicinale), incluziune socială (sănătate mentală, promovarea ocupării forței de 

muncă în zonele rurale, ecoturism etc.), precum și rolul lor cheie în protejarea 

mediului împotriva deșertificării, inundațiilor, degradării structurii hidrogeologice, 

erodării solului, fenomenelor meteorologice extreme, reducerii precipitațiilor, 

poluării aerului etc. Comisia Europeană trebuie să îmbunătățească comunicarea și 

promovarea în rândul clienților a produselor durabile și care nu implică defrișări, 

prin dezvoltarea unei etichete specifice a produselor, care să menționeze rata 

defrișării implicate de un produs. 

De asemenea, în cadrul aceleiași sesiuni plenare au fost adoptate: rezoluția 

privind Cadrul Financiar Multianual, rezoluția referitoare la prioritățile CoR pentru 

perioada 2020 – 2025 cu titlul: Europa mai aproape de oameni prin satele, orașele 

și regiunile sale și rezoluția referitoare la propunerile privind Programul anual de 

lucru al Comisiei Europene pentru 2021.  

CoR a adoptat la 2 iulie 2020 obiectivele sale pentru următorii cinci ani prin 

care își propune să facă Uniunea Europeană mai rezilientă, durabilă și mai coezivă, 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-04601-00-02-PAC-TRA-RO.docx/content
file:///C:/Users/cristina.radulescu/Downloads/COR-2020-02639-00-01-PRES-TRA-EN.pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-01392-00-02-PRES-TRA-EN.docx/pdf
file:///C:/Users/cristina.radulescu/Downloads/COR-2020-02622-00-01-PRES-TRA-EN%20(1).pdf
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prin consolidarea implicării regiunilor și orașelor în elaborarea și implementarea 

politicilor UE. 

Obiectivul referitor la democrația și viitorul Uniunii Europene vizează 

apropierea Uniunii de oameni prin intermediul liderilor regionali și locali. Toate 

deciziile UE și naționale ar trebui luate cât mai aproape de cetățeni, în 

conformitate cu principiul subsidiarității. De asemenea, CoR va continua să facă 

eforturi pentru ca legislația viitoare a UE să reducă povara administrativă și 

costurile de implementare pentru regiuni, orașe, orașe și sate. 

Obiectivul referitor la construirea unor comunități locale și regionale 

rezistente se concentrează pe dificultățile actuale cu care se confruntă satele, 

orașele și regiunile: gestionarea pandemiei și transformarea ecologică, digitală și 

demografică, inclusiv fluxurile migratorii.  

Obiectivul referitor la orientarea politicilor europene către regiuni 

evidențiază coeziunea ca valoare fundamentală care trebuie să devină cadrul 

tuturor politicilor UE. Lecția de învățat din criza COVID-19 este că mai mult decât 

banii, coeziunea este o valoare care duce la o creștere economică durabilă, creează 

locuri de muncă de calitate pe termen lung și oferă politici orientate către nevoile 

cetățenilor. 

Dl Apostolos Tzitzikostas, președintele CoR a.c., a declarat: „(…) Un milion de 

politicieni aleși locali și regionali sunt atât baza cât și rețeaua de siguranță a 

Europei. Suntem pe linia de prim ajutor a cetățenilor care depășesc cele mai grave 

momente de criză. Pandemia COVID-19 a arătat că toate nivelurile de guvernare 

trebuie să lucreze mai bine împreună pentru a oferi soluții care să asigure și să 

îmbunătățească viața cetățenilor noștri. Modelul bidimensional actual al Europei, 

bazat pe instituțiile UE și guvernele naționale și-a arătat limitele. UE trebuie să își 

schimbe și să-și reînnoiască construcția într-un mod tridimensional pentru a 

reflecta pe deplin rolul guvernelor locale și regionale în procesul decizional al UE. 

Acesta este mesajul puternic pe care îl vom aduce la Conferința privind Viitorul 

Europei.” 
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