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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 

Cristina Rădulescu 
Marina Bălășoiu 

Carmen Denisa Ion 
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Comisia Europeană a prezentat Planul european de combatere a 

cancerului care abordează parcursul întreg al bolii, de la prevenire la calitatea vieții 

pacienților bolnavi de cancer și a persoanelor care au supraviețuit acestei boli.  

Combaterea cancerului este una dintre prioritățile Comisiei Europene în 

domeniul sănătății. Orientările politice ale președintelui Comisiei Europene, Ursula  

von der Leyen, menționează „un plan european de combatere a cancerului, pentru 

a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăți controlul cancerului și 

îngrijirile acordate pacienților”, menit să reducă suferința provocată de această 

boală și să transforme Europa în lider în lupta împotriva cancerului. 

Planul european de combatere a cancerului este un angajament politic al 

cărui scop este să inverseze tendința în lupta împotriva cancerului și să marcheze 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 

 Planul european de combatere a cancerului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN&qid=1612434360604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN&qid=1612434360604
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
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un nou pas către o uniune europeană a sănătății puternică, mai sigură, mai bine 

pregătită și mai rezilientă.  

 Planul sprijină eforturile statelor membre de a preveni cancerul și de a 

asigura o calitate cât mai bună a vieții pentru bolnavii de cancer, supraviețuitori, 

familiile și îngrijitorii acestora. Este structurat în jurul a 4 domenii importante în 

care UE poate aduce o valoare adăugată: 

 prevenirea; 

 depistarea timpurie; 

 diagnosticarea și tratamentul; 

 calitatea vieții bolnavilor de cancer și a persoanelor care au 

supraviețuit acestei boli.  

De asemenea, planul este completat cu 10 inițiative emblematice și 

numeroase acțiuni de sprijin pentru care sunt alocate 4 miliarde euro, inclusiv din 

partea programelor „UE pentru sănătate”, „Orizont Europa” și „Europa digitală”. 

Acest plan va fi pus în aplicare cu ajutorul întregii game de instrumente de 

finanțare ale Comisiei. 

  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8dec84ce-66df-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
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Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva a 24 de state membre pentru că nu au transpus Directiva 2018/1972 de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice. Aceasta modernizează 

legislația actuală pentru a spori opțiunile și drepturile consumatorilor - prin 

asigurarea unor contracte mai clare, a unor servicii de calitate și a unor piețe 

concurențiale ș.a. Codul asigură, de asemenea, standarde mai ridicate ale 

serviciilor de comunicare, inclusiv comunicații de urgență mai eficiente și mai 

accesibile. În plus, acesta le permite operatorilor să beneficieze de norme care 

stimulează investițiile în rețele de foarte mare capacitate, precum și de o 

previzibilitate mai mare în materie de reglementare, conducând la servicii și 

infrastructuri digitale mai inovatoare. 

Termenul pentru transpunerea directivei în legislația națională a fost 21 

decembrie 2020. Până în prezent, numai Grecia, Ungaria și Finlanda au notificat 

Comisiei faptul că au adoptat toate măsurile necesare pentru transpunerea 

directivei, declarând că au finalizat procesul de transpunere. 

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, 

Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Franței, Croației, Italiei, 

Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, 

Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei și Suediei, prin care solicită să 

adopte și să notifice măsurile relevante. Statele membre au la dispoziție două luni 

pentru a răspunde. 

 

 

 

 

O Europă pregătită pentru era digitală 

 Constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 24 de state 
membre pentru netranspunerea noilor norme UE în sectorul 
telecomunicațiilor 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1547633333762&uri=CELEX:32018L1972
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01 februarie 2021 
Eveniment organizat de Fundația Schuman 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a participat la evenimentul „Uniunea Europeană, un 

actor global”, organizat de Fundația Schuman, în parteneriat cu Institutul Catolic 

din Paris. 

Discuțiile au fost moderate de dl Jean-Dominique Giuliani, președintele 

Fundației Robert Schuman. Subiectele abordate au vizat criza provocată de Covid-

19, alegerea lui Joe Biden ca președinte al SUA, aspirațiile chinezești la nivel 

mondial, prioritățile Uniunii Europene și instrumentele de care aceasta  dispune 

pentru a-și apăra valorile. Intervențiile Înaltului Reprezentant au avut în vedere 

aspecte de interes ale UE pe scena internațională. 

02 februarie 2021 
Conferința „Frontierele arctice” - videoconferință 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell a susținut un discurs în cadrul conferinței „Frontierele 

arctice” , împreună cu prim-miniștrii din Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda, și cu 

comisarul european responsabil pentru protecția mediului și conservarea 

oceanelor, dl Virginijus Sinkevičius. 

Înaltul Reprezentant a subliniat, cu această ocazie, că schimbările climatice 

sunt cea mai mare problemă, la nivel mondial, cu care se confruntă omenirea. 

Acesta a subliniat că singura modalitate de abordare a acestei crize este aceea de a 

https://www.robert-schuman.eu/en/news/4253-conference-with-josep-borrell-the-european-union-a-global-player
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92475/arctic-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-arctic-frontiers-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92500/arctic-key-region-eu-and-global-security_en
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se lua atât măsuri naționale, cât și măsuri care să rezulte din cooperarea 

internațională. De asemenea, dl Borrell a declarat că se fac eforturi susținute 

pentru a se reforma politicile interne ale UE și pentru a se atinge neutralitatea 

carbonului în 2050, prin intermediul Pactului ecologic european. 

 „(...) Avem nevoie de echilibru între nevoia de precauție și conservarea 

mediului și dorința de a utiliza și de a dezvolta economic regiunile arctice și 

resursele acestora în beneficiul locuitorilor acelora.” - Josep Borell, Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

 

02 februarie 2021 
Reuniunea Grupului internațional de contact cu privire la Venezuela - 
videoconferință 

 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell a participat la reuniunea Grupului internațional de 

contact (GIC) cu privire la Venezuela. Cu această ocazie, GIC a salutat  prima 

participare la lucrările GIC a Republicii Dominicane și a Republicii Chile, ca membri 

cu drepturi depline.  

Membrii GIC au reiterat faptul că singura cale de ieșire din criză este 

reluarea promptă a negocierilor politice și au solicitat forțelor de opoziție 

democratică din Venezuela să se alăture acestor demersuri, ca parte a unui efort 

mai larg și concertat pentru continuarea dialogului, precum și pentru garantarea 

tuturor drepturilor politice și civile. 

„(...) Astăzi, în GIC, ne-am exprimat dorința continuă de a crește contactele 

cu partenerii regionali și internaționali pentru a încuraja o abordare comună și un 

răspuns la situația din Venezuela.” - Josep Borell, Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate 

Er 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92482/international-contact-group-venezuela-ministerial-declaration_en
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 „Frontierele Arctice” - videoconferință 

02 februarie 2021 
Întâlnire cu dl Serghei Lavrov, ministrul afacerilor externe al Rusiei, și 
cu reprezentanți ai organizațiilor societății civile rusești și ai mediului 
universar  

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

Securitate, dl Josep Borrell a efectuat o vizită în Rusia, cu scopul menținerii 

relațiilor UE-Moscova. În acest sens, Josep Borrell a declarat că relațiile UE-Rusia 

nu au un numitor comun și că, de aceea, trebuie să se construiască unul. 

Subiectul principal al întâlnirii a vizat solicitarea adresată de UE autorităților 

ruse de eliberare a liderului opoziției Alexei Navalnîi. 

Totodată, Înaltul Reprezentant a explicat că pandemia COVID-19 a marcat 

începutul „secolului asiatic”, subliniind faptul că acest continent a ieșit învingător 

din criză, precum și că lumea post-COVID va fi „mai digitală, mai asiatică și mai 

inegală” și, în consecință, mai instabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/borrell-justifies-his-controversial-visit-to-moscow/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92722/my-visit-moscow-and-future-eu-russia-relations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92704/russia-high-representativevice-president-josep-borrell-concludes-visit-russia_en
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Portugalia deține președinția Consiliului UE în perioda 1 ianuarie – 30  

iunie 2021.  

În acest context, miniștrii portughezi au prezentat prioritățile președinției în 

exercițiu a Consiliului UE în fața comisiilor parlamentare, pe marginea cărora s-

au declanșat o serie de discuții. 

PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI PORTUGHEZE A CONSILIULUI UE 

Afaceri externe  

La 26 ianuarie a.c., ministrul afacerilor 

externe, dl Augusto Santos Silva, a prezentat 

Comisiei pentru afaceri externe (AFET) prioritățile 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

25 ianuarie – 

7 februarie 

2021 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR 



11 
 
 

de acțiune externă, amintind importanța relansării dialogului transatlantic, 

promovarea legăturii dintre UE și regiunea Asia-Pacific, în special cu India, precum 

și intensificarea cooperării UE cu Africa și cu Uniunea Africană.  

Membrii AFET au dorit să cunoască amănunte cu privire la strategia UE - 

China, abordarea președinției Consiliului UE față de Rusia, problemele generate de 

migrație ș.a. Totodată, au salutat inițiativa organizării summitului UE – India, care 

va avea loc la Porto în acest an, precum și disponibilitatea Portugaliei de a se 

angaja, în continuare, în eforturile de extindere a UE. De asemenea, deputații 

europeni l-au întrebat pe ministrul Silva despre modalitatea în care UE va garanta 

respectarea drepturilor sociale, de mediu și a drepturile omului în politica 

comercială cu statele terțe. 

Pescuit 

La 26 ianuarie a.c., ministrul afacerilor 

maritime, dl Ricardo Serrão Santos, a declarat în fața 

Comisiei pentru pescuit (PSCH) că președinția 

portugheză este hotărâtă să avanseze negocierile cu 

Regatul Unit privind cotele de pescuit și să ajungă la 

un acord cu Norvegia în același sens.  

Deputații europeni au dezbătut pe marginea 

incertitudinii legate de condițiile de pescuit care urmează Brexitului și de modul în 

care ajustarea rezervei Brexit va fi distribuită între țări. De asemenea, au subliniat 

importanța adoptării  regulamentului privind Fondul european pentru pescuit și 

maritim, precum și a obținerii atât a unui acord general privind noul control al 

pescuitului, cât și a unor acorduri de pescuit cu țări terțe, precum Mauritania, 

Guineea - Conakry și Madagascar.  
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Transporturi și turism 

La 26 ianuarie a.c., ministrul infrastructurii și 

locuințelor, dl Pedro Nuno Santos, și secretarul de 

stat pentru turism, dna Rita Marques, au subliniat că 

turismul și transporturile sunt două dintre sectoarele 

cele mai afectate de pandemia generată de COVID-

19 și care trebuie să se recupereze într-un ritm alert. 

Prin urmare, președinția portugheză i-a asigurat pe 

deputații europeni că se va strădui să contribuie la o 

redresare și la o transformare rapidă a sectorului 

transporturilor, pentru a-l face mai rezistent, 

ecologic și mai inteligent. Miniștii portughezi au 

explicat că accentul se va îndrepta către sectorul 

feroviar, punând în aplicare o nouă strategie de 

mobilitate a UE și că vor continua lucrările privind cerul unic european și proiectele 

privind noile reguli ale Eurovignettei. 

Membrii Comisiei pentru transport și turim (TRAN) au salutat atenția 

acordată de președinția Consiliului UE mobilității durabile, a căilor ferate și a 

încercării sale de a sprijini, în special, pasagerii, precum și companiile care 

activează în sectoarele transporturilor și turismului. De asemenea, au îndemnat 

președinția să avanseze proiectele de facilități pentru conectarea Europei, 

drepturile pasagerilor aerieni și combustibilii alternativi pentru aviație. 

 Cultură și educație 

Ministrul culturii, dna Graça Fonseca, a 

declarat Comisiei pentru cultură și educație  (CULT), 

la 26 ianuarie a.c., că susținerea redresării 

sectoarelor culturale și creative este o prioritate, la 

fel ca și consolidarea securității sociale pentru artiști, 

autori și alte persoane care activează în acele 

sectoare.  
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Deputații europeni au cerut ministrului să aloce cel puțin 2 % din fondurile 

de recuperare pentru sectoarele culturale și creative și să oblige statele membre să 

investească în protecția socială a lucrătorilor. 

  La rândul lor, ministrul educației, dl Tiago Brandão 

Rodrigues, și ministrul științei, tehnologiei și 

învățământului superior, dl Manuel Heitor, au subliniat 

angajamentul de a reduce inegalitățile în accesul la 

educație, precum și în reinstruirea și perfecționarea 

profesioniștilor de toate vârstele.  

Deputații europeni au subliniat că tinerilor le este 

greu să intre pe piața muncii și au solicitat consolidarea 

garanției europene pentru tineret. 

 

Agricultură și dezvoltare rurală 

 Încheierea discuțiilor cu privire la reforma 

politicii agricole comune (PAC) este una dintre 

prioritățile principale ale președinției, a declarat 

ministrul agriculturii, silviculturii și dezvoltării rurale, 

dna Maria do Céu Antunes, la reuniunea Comisiei 

pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI),  la 26 

ianuarie a.c, evidențiind că ar trebui să se ajungă la un acord în aprilie a.c. De 

asemenea, președinția se va concentra și pe promovarea dezvoltării structurale în 

cadrul sistemului alimentar, a durabilității în zonele rurale, a creșterii digitale și a 

sprijinirii agriculturii ecologice. Alte priorități includ strategia „De la fermă la 

consumator” și promovarea unei agriculturi mai durabile și biodiversificate. 

Parlamentarii AGRI au considerat că negocierile privind reforma PAC ar 

trebui să fie finalizate cât mai repede posibil, dar nu cu orice preț. Ei au cerut 

statelor membre să susțină poziția Parlamentului European, care este mai 

ambițioasă decât cea a Consiliului, subliniind că viitoarea PAC trebuie să fie 

ecologică, să asigure condiții de concurență echitabile și un venit echitabil pentru 

agricultorii din UE și să garanteze securitatea alimentară pentru cetățenii UE. 
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Drepturile femeii și egalitatea de gen 

La 26 ianuarie a.c., dna Mariana Vieira Da Silva, 

ministrul de stat pentru președinția Consiliului de 

Miniștri, a reamintit Comisiei pentru drepturile 

femeilor și egalitatea de gen (FEMM) că femeile sunt 

mult mai afectate de criza generată de COVID-19, 

deoarece se află în prima linie în combaterea 

pandemiei, sunt cele mai afectate de criza economică 

și se confruntă cu o creștere a violenței domestice. 

Președinția a anunțat că va organiza o conferință despre violența împotriva 

femeilor și că își propune să creeze o linie telefonică unică la nivel european pentru 

a raporta actele de violență în familie. Ministrul Da Silva a precizat că pe durata 

mandatului președinției portugheze se vor face toate eforturile pentru a se ajunge 

la un consens cu privire la directiva privind echilibrul între femei și bărbați în 

consiliul de administrație al societăților cotate la bursă, propunere blocată de mai 

mulți ani în Consiliul UE.  

Față de această legislație, deputații europeni au solicitat în plus deblocarea 

Directivei antidiscriminare, care se află într-un blocaj de 12 ani. Unii parlamentari 

europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că anumite țări din UE se 

îndepărtează de democrație și nu susțin respectarea egalității între femei și 

bărbați. Ei au solicitat președinției Consiliului UE să evidențieze legătura puternică 

dintre mecanismul statului de drept și respectarea egalității între femei și bărbați. 

Mediu, sănătate publică și securitate alimentară 

 La 25 ianuarie a.c., ministrul mediului și acțiunii 

climatice, dl João Pedro Matos Fernandes, a declarat 

membrilor Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

securitate alimentară (ENVI) că Portugalia își propune 

promovarea UE ca lider în domeniul acțiunii climatice, 

prin ajungerea la un acord în Consiliul UE cu privire la 

legea privind clima și va acorda prioritate unei 

redresări ecologice.  
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 Deputații europeni au adresat întrebări cu privire la legea privind clima, la 

biodiversitate, la reforma PAC, la emisiile de CO2 provenite din transportul 

maritim, la investițiile ecologice și la necesitatea unei strategii industriale 

ecologice. De asemenea, s-a subliniat importanța viitoarei conferințe a ONU 

privind schimbările climatice, de la Glasgow. 

Afaceri juridice 

 La 27 ianuarie a.c., membrii Comisiei pentru afaceri juridice (JURI) au 

discutat cu ministrul justiției, dna Francisca Van Dunem, despre digitalizare, 

accesul la justiție, protecția adulților vulnerabili, drepturile femeilor și ale copiilor, 

infracțiunile împotriva mediului, lupta 

împotriva discursurilor de incitare la ură, a 

celor care au loc în mediul online.  

Deputații europeni au subliniat 

importanța abordării impactului negativ pe 

care îl are pandemia generată de COVID-19 

asupra sectorului justiției. Ministrul Van 

Dunem a menționat că, pentru a spori 

încrederea cetățenilor în sistemele de justiție ale UE, statele membre ar trebui să 

ofere sprijin, iar în acest sens, sistemele și procedurile ar trebui simplificate și mai 

accesibile.  

Membrii JURI au fost interesați despre poziția președinției cu privire la actele 

legislative privind serviciile digitale și piețele digitale, în special în ceea ce privește 

eliminarea conținutului ilegal sau dăunător din mediul online, cu respectarea 

drepturilor fundamentale. Ca răspuns la întrebările deputaților europeni cu privire 

la stadiul actual al propunerilor de directivă privind raportarea nefinanciară și 

echilibrul între femei și bărbați în consiliul de administrație al societăților cotate la 

bursă, precum și la dosarele de raportare de țară, ministrul portughez și-a exprimat 

speranța pentru realizarea unor progrese în acest sens.  
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Dezvoltare  

 Principalele obiective ale președinției în acest domeniu includ legături mai 

puternice cu Africa, Pacific și Caraibe un accent mai 

mare pe dezvoltarea umană în politicile de 

dezvoltare, rezolvarea problemelor în curs legate de 

instrumentul de finanțare externă (NDICI) și de 

acordul post-Cotonou, i-a asigurat  secretarul de stat 

pentru afaceri externe și cooperare pentru 

dezvoltare, dl Francisco André, pe membrii Comisiei 

pentru dezvoltare (DEVE), la 27 ianuarie a.c.  

Deputații europeni au salutat accentul pe relațiile UE-Africa, solicitând să se 

acorde o atenție specială educației și inegalității de șanse din aceste teritorii. Mai 

mulți europarlamentari au solicitat ca UE să se asigure că are loc vaccinarea în 

Africa, iar alții au cerut Portugaliei să organizeze summitul  mult așteptat între UE 

și Uniunea Africană înainte ca aceasta din urmă să se întâlnească cu China într-un 

format similar. 

Afaceri constituționale 

 La 28 ianuarie a.c., membrii Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO) 

s-au întâlnit cu secretarul de stat pentru afaceri 

europene, dna Ana Paula Zacarias. În cadrul 

reuniunii s-a reiterat intenția președinției de a 

înregistra progrese în reformarea statutului 

Ombudsmanului European, asupra drepturilor de 

anchetă și inițiativă ale Parlamentului, precum și 

referitor la aderarea UE la Convenția europeană a 

drepturilor omului. De asemenea, s-a subliniat 

necesitatea finalizării rapide a declarației comune privind Conferința pentru viitorul 

Europei.  

Deputații europeni au salutat angajamentul președinției de a proteja valorile 

UE și au cerut să fie mai implicată în perspectiva schimbării tratatelor. 

Parlamentarii europeni au dorit să afle mai multe informații cu privire la 
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procedurile în curs de desfășurare privind aplicarea articolului 7 TUE și la noul 

mecanism de protejare a bugetului UE. De asemenea, au ridicat problema creării 

unui organism etic independent al UE care să monitorizeze finanțarea partidelor și 

fundațiilor politice europene, rolul Parlamentului European în guvernarea 

acordului cu Regatul Unit, dar și despre transparența activităților Consiliului. 

Securitate și apărare 

 La 28 ianuarie a.c., ministrul apărării naționale, 

dl João Gomes Cravinho, a declarat Subcomisiei 

pentru securitate și apărare (SEDE) că președinția 

portugheză va continua să promoveze autonomia 

strategică a UE și să lucreze la dezvoltarea busolei 

strategice europene comune. El a asigurat că se va 

acorda, totodată, atenție deosebită relațiilor UE - 

Africa, securității maritime în domenii-cheie precum 

Golful Guineei și Atlantic, relațiilor transatlantice, mobilității militare și apărării 

cibernetice, precum și activării Fondului european de apărare. 

Deputații europeni au fost interesați de subiecte cum ar fi Facilitatea 

europeană pentru pace (EPF), activitățile ostile ale Rusiei și Chinei, situația din 

estul Mediteranei și problemele cu Turcia, dar și relațiile cu Marea Britanie. 

Comerț internațional 

 După prezentarea ministrului afacerilor externe, dl  Augusto Santos Silva, în 

Comisia pentru comerț internațional (INTA), 

majoritatea deputaților europeni au fost îngrijorați 

de faptul că discuțiile în curs cu țările Mercosur 

trebuie să includă reasigurări suplimentare privind 

mediul, dar și standardele sociale și de muncă. 

Parlamentarii europeni au reiterat că acordul 

privind Mercosur, în forma sa actuală, este 

inacceptabil pentru Parlamentul European, din cauza îngrijorărilor continue cu 

privire la defrișări, pierderea biodiversității și încălcarea drepturilor omului. Ei au 

salutat intenția președinției portugheze de a relansa discuțiile privind un acord de 
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investiții UE - India, dar au subliniat că includerea unor clauze privind obligațiile de 

mediu, de muncă și sociale este vitală. Referindu-se la China, deputații europeni au 

subliniat că trebuie să se angajeze să pună capăt muncii forțate în lumina acordului 

de investiții pe care îl are cu UE. Au mai fost abordate subiecte care au vizat 

planurile de a debloca discuțiile privind instrumentul internațional de achiziții, care 

este util pentru a asigura condiții de concurență echitabile în relațiile UE - China. 

Piața internă și protecția consumatorilor 

În cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), 

la 28 ianuarie a.c., ministrul economiei și tranziției 

digitale, dl Pedro Siza Vieira, a subliniat că 

președinția se va concentra asupra recuperării UE 

în urma pandemiei, prin realizarea mai multor 

progrese în ceea ce privește noua generație, 

precum și aprobând și executând planuri 

naționale de redresare bazate atât pe tranzițiile 

digitale, cât și pe cele ecologice, inclusiv printr-o 

autonomie strategică sporită și o diversificare a producției. 

Deoarece piața unică joacă un rol important în toate aceste domenii, 

președinția portugheză își propune să reducă barierele de reglementare și 

fragmentare a serviciilor. În acest context, se va concentra pe îmbunătățirea pieței 

unice pentru IMM-uri, iar în ceea ce privește bunurile și serviciile digitale, acestea 

vor fi bazate pe îmbunătățirirea competențelor digitale și a digitalizării 

administrației publice (inclusiv a unei identități digitale europene), precum și a 

Legii serviciilor digitale. 

Industrie, cercetare și energie 

La 28 ianuarie a.c., dl Manuel Heitor, 

ministrul științei, tehnologiei și învățământului 

superior s-a întâlnit cu deputații din Comisia 

pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), 

context în care a subliniat că președinția 

portugheză va acorda o importanță deosebită 
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acestor sectoare, deoarece legătura dintre programul 

Orizont Europa, planul de redresare și fondurile structurale 

au importanță majoră pentru UE. El a precizat că Europa ar 

trebui să preia conducerea în domeniul ecologiciei prin 

coroborarea tranzițiilor digitale.  

La rândul său, dl João Pedro Matos Fernandes, 

ministrul mediului și acțiunii climatice, a evidențiat 

necesitarea dezvoltării unei piețe energetice eficiente, 

care să fie coerentă și competitivă, cu un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor. 

De asemenea, dl Pedro Nuno Santos, ministrul 

infrastructurii și locuințelor, a precizat că este timpul 

pentru o recuperare echitabilă, ecologică și digitală. 

Președinția portugheză va lucra pentru a formula o abordare generală cu privire la 

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și pentru a face 

progrese în probleme precum roamingul, identitatea digitală europeană, rețeaua 

5G, revizuirea Directivei UE privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de 

securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune („Directiva NIS”) și 

Strategia UE de securitate cibernetică. 

Dl Pedro Siza Vieira, ministrul de stat pentru economie și tranziție digitală, a 

asigurat Comisia ITRE că președinția va promova 

discuția despre autonomia strategică europeană, 

precum și subiecte legate de diversificarea producției și 

reducerea dependenței de producția țărilor terțe și 

nevoia Europei de a se asigura că are capacitatea de 

producție pentru a fabrica produse esențiale în Europa.  

Dezvoltare Regională 

La 1 februarie a.c., parlamentarii europeni 

de la Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) 

i-au solicitat dlui Nelson de Souza, ministrul 

planificării, să finalizeze lucrările privind Fondul 

de tranziție justă, Regulamentul privind 

dispozițiile comune (CPR) și Fondul european de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC037
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dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune. Acorduri provizorii cu privire la 

aceste dosare au fost încheiate în decembrie 2020, dar nu au fost încă ratificate în 

Consiliul UE. Ministrul De Souza a reafirmat angajamentul președinției portugheze 

de a finaliza dosarele, dar nu a stabilit un calendar. El a reamintit că noile 

instrumente de sprijin regional ale UE se completează reciproc și a adăugat că 

acest lucru va fi discutat într-un summit informal din mai a.c. 

Deputații europeni au subliniat că este vital ca aceste dosare să fie finalizate 

și ca aceste fonduri să fie folosite pentru a ajuta cetățenii să facă față consecințelor 

sociale și economice ale pandemiei generate de COVID-19 și să sprijine regiunile în 

tranziția către neutralitatea climatică. 

O parte dintre deputații europeni au dorit să cunoască ce se va întreprinde  

cu privire la sprijinul acordat regiunilor ultraperiferice ale UE, utilizarea fondurilor 

de coeziune în lupta împotriva schimbărilor climatice și punerea în vigoare a 

rezervei de ajustare Brexit. 

Afaceri economice și monetare 

 La 1 februarie a.c., dl João Leão, ministrul de stat pentru finanțe, a 

prezentat Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare (ECON) cele 3 priorități pe care 

președinția portugheză va pune accent, și anume 

relansarea economiei UE după pandemie, 

completarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de 

capital, precum și asigurarea unei tranziții 

ecologice. El a subliniat că recuperarea trebuie să 

fie echitabilă, ecologică și digitală, iar politica 

fiscală trebuie să rămână în sprijinul economiei UE. 

Deputații europeni au fost în mare parte de acord cu prezentarea 

reprezentantului președințieie portugheze, subliniind, în același timp, legătura 

clară dintre redresarea economică și necesitatea finalizării rapide a uniunii 

bancare, astfel încât să se evite cercul vicios care a paralizat economiile zonei euro, 

mult timp după criza financiară din 2007. Unii parlamentari s-au concentrat pe 

subiecte privind impozitarea, insistând asupra necesității de a face mai mult pentru 

contracararea evaziunii fiscale, a oricăror consecințe nedorite ale Brexitului.   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC037
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Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

La 25 ianuarie a.c., dl João Pedro Matos Fernandes, ministrul mediului și 

acțiunii climatice, a declarat membrilor Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară (ENVI) că Portugalia va promova UE ca lider în domeniul 

acțiunii climatice printr-un acord cu privire la legea privind clima și va acorda 

prioritate unei redresări ecologice. 

Deputații europeni au adresat întrebări cu 

privire la legea privind clima, la biodiversitate, la 

reforma PAC, la emisiile de CO2 provenite din 

transportul maritim, la investițiile ecologice și la 

necesitatea unei strategii industriale ecologice. De 

asemenea, s-a subliniat importanța viitoarei 

conferințe a ONU privind schimbările climatice, de la 

Glasgow (COP26). 

La 26 ianuarie a.c., dna Maria do Céu 

Antunes, ministrul agriculturii, a subliniat 

necesitatea unei redresări ecologice și durabile 

din criza COVID-19, care include o continuare a 

strategiei „De la fermă la consumator”. 

Concluziile Consiliului din primăvara anului 2021 

vor forma poziția UE pentru COP26, de la 

Glasgow. 

Deputații europeni au abordat și o serie de subiecte, inclusiv biodiversitatea, 

deșertificarea, risipa de alimente, bunăstarea animalelor, reducerea pesticidelor și 

agenții de control biologic. 

Președinția portugheză va promova o 

cooperare sporită între statele membre, va 

sprijini măsurile de creștere a capacității de a 

răspunde amenințărilor la adresa sănătății 

publice, va apăra parteneriate internaționale 

orientate spre rezultate și va încuraja noi soluții 

digitale pentru tranziția ecologică au fost 

asigurările date de dna Marta Temido, ministrul 
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sănătății, la 4 februarie a.c., la reuniunea  Comisiei ENVI.  

 Deputații europeni și-au arătat îngrijorarea față de situația dificilă din 

Portugalia, după pandemia de COVID-19, și au fost interesați dacă UE și statele 

membre ar putea face mai mult pentru a ajuta acest stat european. Multe întrebări 

adresate ministrului sănătații au vizat lansarea vaccinurilor, progresele făcute 

pentru o uniune europeană a sănătății, lipsa medicamentelor și a echipamentelor, 

rezistența antimicrobiană și legătura dintre sănătate și mediu. 

Libertăți civile, justiție și afaceri interne  

„Solidaritatea nu este o alegere, ci o obligație”, a declarat dl Eduardo 

Cabrita, ministrul afacerilor interne, la reuniunea 

Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne LIBE), cu privire la noul Pact propus în 

domeniul azilului și migrației. Dl Cabrita a subliniat 

că trebuie luate în considerare preocupările 

tuturor statelor membre, asigurându-se un grad 

de flexibilitate. Alte priorități includ necesitatea 

de a proteja libera circulație în spațiul Schengen, 

îmbunătățirea cooperării polițienești, 

coordonarea luptei împotriva terorismului și pregătirea UE pentru viitoarele crize. 

Deputații au solicitat informații cu privire la planurile specifice ale 

președinției pentru dosarele în materia azilului și migrației și în denunțarea 

condițiilor inumane cu care se confruntă solicitanții de azil în centrele de primire 

de la unele frontiere externe, în special în Croația și în insulele grecești. Unii au 

atras atenția asupra Agenției Frontex și au subliniat necesitatea ca aceasta să 

asigure respectarea drepturilor fundamentale. 

Protejarea drepturilor fundamentale este 

o prioritate în domeniul libertăților civile, justiție 

și afaceri interne, a explicat dna Francisca Van 

Dunem, ministrul justiției, care dorește să se 

concentreze asupra drepturilor adulților 

vulnerabili.  

Parlamentarii europeni s-au interesat de 

procedura prevăzută la articolul 7 TUE împotriva 
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Ungariei și Poloniei, iar ministrul Van Dunem a asigurat că președinția portugheză 

va continua aceste măsuri și va evalua statul de drept în toate statele membre. 

1 februarie 2021 

FONDULUI SOCIAL EUROPEAN+  PENTRU 2021-2027 

În dialogul cu membrii Comisiei pentru bugete (BUDG), dna Sandra Gallina, 

directorul general pentru sănătate și siguranță alimentară din cadrul Comisiei 

Europene, a afirmat că strategia de vaccinare este principala 

procupare a UE. În același sens, a subliniat că se face tot ce 

este posibil la nivelul Comisiei Europene pentru a se obține 

suficiente vaccinuri pentru a se atinge obiectivul de a vaccina 

70 % din populația adultă a UE până în vară. Ea a amintit că 

UE a „depășit deja 12 milioane de vaccinări”. 

De asemenea, dna Gallina a fost de părere că ar fi 

trebuit să fie negociate mai rapid contractele pentru vaccin, oricare ar fi fost 

acestea, accentuând că aspectele privind răspunderea firmelor producătoare și 

despăgubirea în cazul unor reacții adverse asupra beneficiarilor  sunt încă de o  

importanță capitală.  

Președintele Comisiei BUDG, dl Johan Van Overtveldt, a subliniat că 

deputații „și-au făcut datoria”, prin adoptarea măsurilor de sprijin de urgență, 

pentru programele de sănătate, în aprilie 2020, reușind să tripleze bugetul pentru 

programul EU4Health și să stimuleze programele de cercetare Orizont Europa în 

cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual al UE pentru 2021-2027.  

În cadrul dezbaterii de la Comisia BUDG, deputații europeni au solicitat o mai 

mare transparență în contractul cu întreprinderea Astra Zeneca, în special cu 

privire la modul în care sunt utilizate și distribuite fondurile de la bugetul UE și cele 

care provin din statele membre. Deputații au susținut transparența acordurilor cu 

companiile farmaceutice.  

Unii membri au cerut ca 1,5 miliarde euro din fondurile neutilizate din 

programul de cercetare și din marja bugetului UE să fie utilizate pentru a 

îmbunătăți vaccinarea în UE. Dna Gallina a susținut că acești bani ar trebui cheltuiți 

pentru abordarea variantelor rezultate din pandemia generată de COVID-19 și că 

problema este legată mai degrabă de producție, decât de numărul de doze 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-budgets_20210201-1345-COMMITTEE-BUDG_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-04-17-TOC_RO.html
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
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comandate, dar a asigurat că se bazează pe o variantă de vaccin în al doilea 

trimestru al anului 2021 și pe companii ale căror vaccinuri nu sunt încă înregistrate, 

precum și pe un al doilea contract cu BioNTech, pentru a atinge obiectivul referitor 

lavaccinare, susținut de Comisia Europeană. 

3 februarie 2021 

PLANUL DE ACȚIUNE COMUNĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI 

În ajunul Zilei Mondiale a Cancerului, membrii Comisiei speciale pentru 

lupta împotriva cancerului1 au organizat o videoreuniune la care și-au reiterat 

sprijinul pentru lupta comună împotriva cancerului la nivelul UE. 

 „(...) În ultimii ani, lupta împotriva cancerului a fost o 
prioritate pe agenda Parlamentului European, culminând cu 
înființarea Comisiei speciale pentru combaterea cancerului. În 
mijlocul pandemiei generată de COVID-19, nu putem uita de 
boala care ucide anual 1,3 milioane de europeni și pentru care 
nu există nici o vaccinare care să o elimine cu totul. (...) Vrem să 
ne asumăm enorma sarcină de a combate cancerul împreună, 
ca Uniune. Cunoștințe și baze de date comune, asistență pentru 
programe de screening, cofinanțarea vaccinărilor împotriva 
HPV, se numără printre numeroasele etape pe care nu vom ezita să le luăm în 
considerare, pentru a învinge, în cele din urmă, cancerul. Trebuie să ne lansăm 
împreună în acest proiect ambițios. Uniunea noastră poate învinge cancerul!” - 
Bartosz Arłukowicz, președinte Comisiei speciale pentru lupta împotriva cancerului 

 

 „(...) Cancerul este o boală bazată pe nedreptate socială. Suntem inegali în 
ceea ce privește prevenirea, sunt protejați inegal în fața 
agenților cancerigeni de mediu, sunt educați inegal în 
ceea ce constituie un comportament riscant, înarmați 
inegal împotriva dezinformării. Statele membre ale UE au 
acces inegal la îngrijiri de calitate. În cele din urmă, o dată 
ce ne-am recuperat de la boală, nu suntem cu toții 
capabili să ne întoarcem la muncă, să fim independenți 
                                                           
1 Comisia a fost înființată în luna iunie 2020, prin decizie a Parlamentului European, cu un mandat de 12 luni, cu 

posibilitatatea prelungirii lui, în scopul formulării unor recomandări de politică în domeniul luptei împotriva 

cancerului. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-beating-cancer-plan_I201916-V_v
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_RO.html
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din punct de vedere financiar și să ducem o viață socială și privată armonioasă. Din 
toate aceste motive, susțin pe deplin înființarea unui registru al inegalităților în 
cancer pentru a identifica dificultățile și domeniile specifice de acțiune la nivel 
european și național. (...) Mai mult de 40 % din toate cazurile de cancer pot fi 
prevenite dacă se abordează factorii de risc individuali, sociali, de mediu și 
comerciali. Propuneri legislative ambițioase de reducere a consumului de tutun și 
alcool, promovarea unei diete sănătoase și a activității fizice sunt doar câțiva pași 
pași în direcția corectă. Ar trebui să propunem măsuri puternice și obiective clare 
pentru a lupta împotriva poluării mediului, pentru a asigura sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, pentru a limita expunerea la agenți cancerigeni și pentru a lua în 
considerare efectul cumulativ al substanțelor chimice periculoase.” - Véronique 
Trillet-Lenoir, raportor al Comisiei speciale pentru lupta împotriva cancerului 

De asemenea, de Ziua Mondială a Cancerului, 4 februarie, Comisia specială 

pentru lupta împotriva cancerului a discutat acest plan cu dna Stella Kyriakides, 

comisarul european responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară. 

3 - 4 februarie 2021 

NOULUI ACORD COMERCIAL DE COOPERARE UE - REGATUL UNIT 

Comisiile pentru afaceri externe (AFET) și comerț internațional (INTA), 

responsabile pentru recomandare sau respingerea recomandării privind noul acord 

comercial și de cooperare UE - Regatul Unit, au evaluat fiecare parte a 

documentului cu celelalte comisii de specialitate2 care și-au dat avizele.  

Plenul Parlamentului European va vota proiectul de acord și o rezoluție 

însoțitoare, care prezintă poziția sa politică, pregătită de Grupul de coordonare al 

Regatului Unit și de Conferința președinților.Noul Acord comercial și de cooperare 

s-a aplicat provizoriu de la 1 ianuarie 2021. Pentru ca acesta să intre în vigoare 

definitiv este necesar acordul Parlamentului European, precum și o decizie privind 

încheierea acordului, adoptată de Consiliul UE. Parlamentul European a afirmat, în 

repetate rânduri, că actuala situație provizorie este rezultatul unui set unic de 

circumstanțe și că acest lucru nu trebuie repetat.  

                                                           
2 A se consulta documentul pregătiror al  Acordul UE/Euratom/Regatul Unit pentru comerț și cooperare și Acordul 

UE/Regatul Unit privind procedurile de securitate pentru schimbul și protejarea informațiilor clasificate – fișă de 

procedură - COM(2020) 856  - 2020/0382(NLE) 

https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-signing/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1645336&t=e&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ38/CM_O/2021/01-14/COM_COM20200856COR2_RO.pdf
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Videoconferința informală a miniștrilor Uniunii Europene responsabili 

pentru cercetare și inovare a fost organizată sub auspiciile președinției portugheze 

a Consiliului UE și a fost prezidată de Manuel Heitor,  ministrul științei, tehnologiei 

și învățământului superior din Portugalia, în prezența dnei Mariya Gabriel, comisar 

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

Întâlnirea a avut loc după lansarea oficială3 a programului Orizont Europa 

pentru 2021-2027 - al nouălea program-cadru european pentru cercetare și 

inovare și succesorul programului „Orizont 2020” (2014-2020). De asemenea, a 

avut loc un amplu proces de mobilizare la nivelul UE care a fost coroborat cu 

planurile naționale de redresare și reziliență ale fiecărui stat membru, elaborate  

pentru  accesarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,  - 

elementul central al Instrumentului NextGenerationEU. 

                                                           
3 Lansarea a fost organizată de către președinția portugheză a Consiliului UE. 

Videoconferința miniștrilor competitivității  3 

 februarie 2021 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 

https://www.2021portugal.eu/en/news/informal-video-conference-of-competitiveness-ministers-research/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14239-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14239-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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Programul „Orizont Europa” va dispune de un buget de aproximativ 95 

miliarde euro pentru cercetare și inovare în perioada 2021 și 2027 și va fi pus în 

aplicare prin intermediul a patru piloni: excelența științifică, dificultățile globale și 

competitivitatea industriei europene, Europa inovatoare și incluzivă, extinderea 

participării și consolidarea Spațiului european de cercetare. 

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au abordat teme precum consolidarea 

Spațiului european de cercetare și dezvoltarea carierei  științifice în Europa. Scopul 

acestor discuții a vizat pregătirea  concluziilor care vor fi adoptate în cadrul 

reuniunii oficiale a miniștrilor, de la sfârșitul lunii mai a.c. 

Miniștrii au avut, de asemenea, posibilitatea de a susține un schimb de opinii 

cu privire la prioritățile identificate de președinția portugheză în acest domeniu, și 

anume: 

1.  Relația dintre cercetare inovare și crearea de noi locuri de muncă în 

Uniunea Europeană, prin valorificarea sinergiilor dintre programul Orizont Europa 

pentru 2021-2027, planurile naționale de redresare și reziliență și fondurile 

structurale pentru anii următori. 

2. Necesitatea de a încuraja cooperarea deschisă, de a crea noi competențe 

și de a consolida cunoștințele de specialitate în cadrul Uniunii Europene, pe baza 

cooperării interinstituționale și a metodelor inovatoare de observare, pentru a 

deschide noi orizonturi în cercetare și inovare. 

3. Încurajarea atragerii de personal calificat în domeniul cercetării europene, 

în instituțiile publice și private, inclusiv consolidarea sinergiilor dintre agențiile 

naționale de cercetare și Comisia Europeană. 
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a susținut un discurs în 

cadrul evenimentul online cu tema „Masters of Digital”, organizat de organizația 

„Digital Europe”, și a declarat că sectorul digital este unul dintre cei doi piloni ale 

strategiei europene de transformare, alături de schimbările climatice. 

„(...) Autonomia strategică nu înseamnă să producem totul noi înșine. 

Autonomia strategică se referă la posibilitatea de a face alegeri. Ne dorim o 

autonomie mai mare și o independență mai mare, într-un mediu deschis și global”. 

– Charles Michel, președintele Consiliului European 

De asemenea, dl Michel a declarat că Europa are un potențial enorm în 

domeniul datelor, al inteligenței artificiale și al internetului. 

 

 

02 februarie 2021 

   

Eveniment online organizat de Digital Europe 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/03/speech-by-president-charles-michel-at-the-digitaleurope-masters-of-digital-online-event/
https://www.digitaleurope.org/about-us/
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În cadrul primei sesiuni plenare din 2021, s-au adoptat avize, rapoarte și 

rezoluții, s-au stabilit politicile prioritare pentru sesiunea în curs ale comisiilor 

Comitetului Regiunilor (CoR), precum şi raportorii responsabili pentru elaborarea 

proiectelor de aviz ale propunerilor legislative care vor fi adoptate în cursul 

sesiunilor plenare viitoare. De asemenea, s-a discutat programul politic al CoR și s-

a aprobat atât proiectul de cheltuieli și venituri estimate ale CoR, cât și 

Regulamentul revizuit de procedură al CoR. 

În dezbaterea privind campania de vaccinare împotriva pandemiei de COVID-

19, la care a participat dr. Hans Henri P. Kluge, director regional pentru Europa al 

Organizației Mondiale a Sănătății, au fost prezentate progresele și problemele 

COMITETUL 

EUROPEAN 

AL 

REGIUNILOR 

Din agenda săptămânii - sesiunea 

plenară 

3 – 5 februarie 

2021 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Action-plan-WHO.aspx
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întâmpinate, dar s-a subliniat și rolul pe care îl au regiunile și orașele pentru 

eficientizarea acestei campanii. 

Un alt panel al dezbaterii s-a axat pe lansarea și implementarea de noi 

programe de politică de coeziune, în sinergie cu instrumentele de recuperare; la 

acest segment a participat dna Elisa Ferreira, membru al Comisiei 

Europeneresponsabil pentru coeziune și reforme. Uniunea Europeană a asigurat, 

ca răspuns la pandemia generată de COVID-19, o serie de investiții fără precedent 

pentru o redresare echitabilă, ecologică și digitală. React EU, Fondul de tranziție 

justă, Fondul european pentru dezvoltare regională, Fondul social, Fondul de 

coeziune, Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală, precum și Fondul de 

recuperare și reziliență formează o serie de instrumente unice care pot oferi și o 

recuperare incluzivă ca tranziții ecologice și digitale echitabile. În contextul în care 

autoritățile naționale, regionale și locale întâmpină dificultăți referitoare la 

absorbția și implementarea fondurilor UE disponibile , membrii CoR și dna Ferreira 

au solicitat utilizarea cât mai eficientă a sinergiilor dintre toate instrumentele 

disponibile.  

 „(…) Ne confruntăm cu dificutățil în planul 

implementării fără precedent și putem reuși doar conlucrând. 

Urgența se îndreaptă adesea către o centralizare a politicii de 

coeziune, iar programele nu sunt bine coordonate cu 

planurile naționale de redresare. De aceea, vom colabora cu 

dna Ferreira pentru lansarea unor noi programe, sprijinirea 

implementării acestora și comunicarea valorii adăugate și a beneficiilor politicii de 

coeziune, în viața de zi cu zi.”- Apostolos Tzitzikostas, președintele CoR  

 

 „(…) În următorii ani, multe regiuni vor beneficia 

de dublarea sau chiar triplarea finanțării europene. (…) 

implicarea autorităților regionale și locale, a partenerilor 

sociali și a societatea civilă în pregătirea acestor strategii 

și planuri este crucială pentru a asigura caracterul 

complementar, coerența și impactul teritorial.” - Elisa 

Ferreira, membru al Comisiei Europene, responsabil 

pentru coeziune și reforme 
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Un alt segment dezbătut la această reuniune a vizat instrumentul inițiativei 

cetățenești europene. La discuții membrii CoR, alături de dl Pedro Silva Pereira, 

vicepreședinte al Parlamentului European, și dna Christa Schweng, președinte al 

Comitetului Economic și Social European, au evaluat situația. 

La panelul referitor la recuperarea sectoarelor culturale și creative și a noului 

Spațiu european de cercetare a participat dna Mariya Gabriel, membru al Comisiei 

Europene responsabil pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret. 

Regiunile și orașele au solicitat sprijin din partea Uniunii și a statelor membre 

pentru relansarea acestor sectoare, care sunt printre cele mai afectate de criza de 

COVID-19. Participanții au subliniat că este esenţială contribuția puternică a culturii 

și a patrimoniului cultural la dezvoltarea locală și regională și la valorile, identitățile 

și cetățenia europeană.   

 „(…) Fiind afectate în mod deosebit de pandemie, sectoarele culturale și 

creative au nevoie și merită tot ce e mai bun cu putință. Orașele și regiunile sunt 

aliații-cheie în acest demers. Cu sprijinul comun, ne vom asigura că domeniul 

cultural, poate și va juca un rol imporatant în construirea unei Europe mai verzi, 

mai vibrante și mai reziliente.” - Mariya Gabriel, membru al Comisiei Europene 

responsabil pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret 

 

După dezbatere, dl Giuseppe Varacalli, raportorul CoR al acestui proiect, a 

prezentat avizul Relansarea sectoarelor culturale și creative. Acesta îndeamnă 

factorii de decizie să se asigure că fondurile ajung la toate sectoarelor culturale și 

creative și la toți cei care sunt implicați în aceste domenii. 

Prioritățile președinției portugheze a Consiliului UE a fost alt subiect de pe 

ordinea de zi, la care a participat dna Ana Paula Zacarias, secretar de stat pentru 

afaceri europene. Promovarea deschiderii Europei către lume, precum şi 

consolidarea unui sistem de comerţ internaţional, deschis şi bazat pe reguli, 

reprezintă una dintre priorităţile incluse pe agenda preşedinţiei.  

Pe parcursul acestui semestru, Portugalia doreşte să acorde o atenţie 

deosebită relaţiilor cu India, prin intermediul primului summit între India şi 

Uniunea Europeană, într-un moment în care există deja discuţii pentru un viitor 

acord comercial. 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/bridging-european-institutions-citizens.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04616-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
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