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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Carmen Denisa Ion 

Mihaela Gîdei 
Ioana Cristina Vida 
Marina Clopotaru 
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Comisia Europeană a prezentat, la 2 martie 2020, rapoarte privind 

progresele înregistrate de Albania și Macedonia de Nord în ce privește continuarea 

reformelor legate de statul de drept. Cele două țări au obținut rezultate concrete 

și durabile și, prin urmare, recomandarea Comisiei privind deschiderea negocierilor 

de aderare cu Albania și Macedonia de Nord rămâne valabilă. Rapoartele descriu 

progresele înregistrate de cele două țări din iunie 2018 și până în prezent în 

domeniile evidențiate de Consiliu. 

În cazul Albaniei1, sunt evidențiate progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a reformei justiției și în procesul de verificare a judecătorilor și a 

procurorilor fiind prezentat și bilanțul măsurilor luate în materie de luptă împotriva 

corupției și a criminalității organizate, inclusiv în ceea ce privește cultivarea 

canabisului și traficul de droguri tari. Sunt menționate și alte aspecte relevante, 

                                                           
1 SWD (2020) 46 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

VECINĂTATE ȘI EXTINDERE 

Progrese înregistrate de Albania și Macedonia de Nord 
 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-albania.pdf
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cum ar fi acordul privind calea de urmat în vederea reformei electorale și eforturile 

de reducere a numărului de cereri de azil nefondate. 

În cazul Macedoniei de Nord2, sunt vizate măsurile luate pentru a consolida 

independența sistemului judiciar, inclusiv adoptarea recentă a legii revizuite 

privind Ministerul Public.  Este evidențiată îmbunătățirea rezultatelor obținute în 

combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și înregistrarea de 

progrese în ceea ce privește reforma serviciilor de informații și a administrației 

publice. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 SWD (2020) 47 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf
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Un nou sondaj Eurobarometru  arată dorința cetățenilor de a se lua mai 

multe măsuri de protecție a mediului și  opinia acestora că responsabilitatea ar 

trebui să fie împărțită între sectorul industrial, guvernele naționale, UE și cetățeni. 

Cetățenii intervievați consideră că cele mai eficace metode de rezolvare a 

problemelor legate de mediu sunt „schimbarea modului de consum” și 

„schimbarea modului de producție și comercializare”. 

Potrivit rezultatelor sondajului, cele mai importante probleme de mediu 

sunt schimbările climatice, poluarea aerului și deșeurile. Peste trei sferturi (78 %) 

dintre respondenți cred că aspectele legate de mediu au un efect direct asupra 

vieții lor de zi cu zi și asupra sănătății lor. Peste 80 % dintre cetățeni sunt îngrijorați 

în privința impactului substanțelor chimice din produsele de uz zilnic. 

De asemenea, sondajul a examinat atitudinile referitoare la industria 

îmbrăcămintei, fiind înregistrate niveluri ridicate de îngrijorare în privința 

problemelor legate de mediu și de condițiile de muncă. Respondenții au declarat 

că își doresc îmbrăcăminte care să dureze mai mult și care să fie făcută din 

materiale reciclabile. 

 

Coaliția mondială pentru biodiversitate 

Cu ocazia Zilei Mondiale a 

Faunei și Florei Sălbatice, 3 martie 

2020, Comisia Europeană a lansat o 

nouă coaliție mondială pentru 

biodiversitate.   

MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT  

Sondaj Eurobarometru 
 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://www.wildlifeday.org/
https://www.wildlifeday.org/
https://ec.europa.eu/environment/pdf/biodiversity_coalition_pledge.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/biodiversity_coalition_pledge.pdf
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În perspectiva celei de a 15-a Conferințe a părților (CoP15)3 la Convenția 

privind diversitatea biologică, reuniune ce va avea loc în octombrie 2020, Comisia 

europeană a făcut apel la toate parcurile naționale, acvariile, grădinile botanice, 

grădinile zoologice, muzeele de știință și istorie naturală să își unească forțele și să 

sporească gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la criza naturală. Prin 

colecțiile și programele lor de educație și conservare, acestea sunt cei mai buni 

ambasadori pentru a sensibiliza publicul cu privire la efectele dramatice ale crizei 

biodiversității.  

Coaliția mondială pentru biodiversitate va completa coaliția „World 

aquariums #ReadyToChange to #BeatPlasticPollution”. Lansată în 2017, aceasta s-

a bucurat de mare succes, reunind peste 200 de acvarii din 41 de țări pentru a 

sensibiliza opinia publică mondială cu privire la deșeurile marine. 

                                                           
3 În cadrul CoP15, se preconizează că cele 196 de părți la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea 

biologică vor adopta un nou cadru la nivel mondial pentru a proteja și a reface natura, un instrument la fel de necesar 

ca Acordul de la Paris, care se concentrează asupra urgenței climatice. În urma summitului, coaliția pentru 

biodiversitate va pune accentul pe acțiuni coordonate, cu un impact concret, care să inverseze curba declinului 

biodiversității. Această inițiativă este coerentă și în deplină concordanță cu alte inițiative și coaliții, cum ar fi coaliția 

foarte ambițioasă condusă de Costa Rica. 

https://www.cbd.int/intro/
https://www.cbd.int/intro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_6203
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Comisia Europeană continuă să sprijine statele membre pentru a stopa 

răspândirea coronavirus - COVID-19 și pentru a proteja sănătatea cetățenilor 

europeni. 

 În data de 2 martie 2020 a fost înființată o echipă europeană de răspuns la 

coronavirus formată din cinci comisari care își vor coordona activitatea pentru a 

opri evoluția epidemiei de COVID-19: Janez Lenarčič, responsabil de gestionarea 

crizelor, Stella Kyriakides, responsabil cu problemele de sănătate, Ylva Johansson, 

pentru aspecte legate de gestionarea frontierelor, Adina Vălean, responsabilă cu 

mobilitatea și Paolo Gentiloni pentru aspectele macroeconomice.  

Echipa de răspuns va lucra în jurul a trei piloni principali:  

 pilonul medical care cuprinde măsurile de prevenire și acordare de 

ajutor, acțiunile de informare și de prognoză; 

 pilonul mobilitate care abordează măsuri legate de transport, 

serviciile de consultanță de călătorie și aspecte legate de spațiul 

Schengen; 

  pilon economic care analizează efectele asupra turismului, 

transportului, comerțului, precum și asupra lanțurilor valorice și 

macroeconomiei.  

Comisia a lansat, de 

asemenea, o pagină de internet 

specială privind COVID-19. Site-

ul oferă informații cu privire la 

activitățile-cheie din domeniul 

medical, al protecției civile, al 

mobilității, al economiei, 

precum și linkuri către site-urile 

ECHIPA EUROPEANĂ DE RĂSPUNS LA CORONAVIRUS 

COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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internet ale statelor membre, cele mai recente studii ș.a.  

Comisia a intensificat finanțarea cercetării și a selectat 17 proiecte de 

cercetare pentru dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic. 

La 30 ianuarie 2020, Comisia a lansat o cerere specială de exprimare a 

interesului pentru a sprijini cercetarea în domeniul COVID-19, cu un buget inițial 

de 10 milioane euro, mobilizat din fondul special pentru cercetarea de urgență a 

programului Orizont 2020 pentru cercetare și inovare. Comisia a primit 91 de 

propuneri în două săptămâni. Experți independenți au finalizat evaluarea 

propunerilor în timp record. În paralel, datorită calității excelente a propunerilor 

primite, Comisia a mobilizat fonduri suplimentare pentru a sprijini un număr mai 

mare de proiecte. Solicitanții au fost notificați la 4 martie. 

Comisia negociază în prezent acorduri de grant cu beneficiarii selectați. 

Obiectul celor 17 proiecte va fi: 

 dezvoltarea de noi vaccinuri - cercetarea se va concentra asupra 

dezvoltării unui vaccin profilactic și a unui vaccin terapeutic, care vor fi utilizate 

pentru prevenire și pentru tratament; 

 teste de diagnosticare rapidă la locul acordării asistenței medicale - 

se vor depune eforturi sporite pentru a permite lucrătorilor sanitari din prima linie 

să pună un diagnostic mai rapid și mai fiabil, care va avea ca rezultat reducerea 

riscului de răspândire a virusului; 

 noi tratamente printr-o abordare dublă -  (1) accelerarea dezvoltării 

de noi tratamente aflate în curs de elaborare (inclusiv peptide terapeutice, 

anticorpi monoclonali și substanțe antivirale cu spectru larg),  (2) detectarea și 

identificarea de molecule care ar putea funcționa împotriva virusului, utilizând 

tehnici avansate de modelare și calcul; 

 îmbunătățirea epidemiologiei și a sănătății publice, inclusiv a 

pregătirii și a răspunsului la apariția focarelor - aceste proiecte vor contribui la 

dezvoltarea de sisteme de monitorizare mai bune pentru a preveni și pentru a 

controla, în mod eficient, răspândirea virusului, precum și pentru a contribui la 

evaluarea dinamicii sociale. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020


10 
 

  

 

Comisia a lansat prima campanie europeană de combatere a muncii 

nedeclarate. Acest tip de muncă îi privează pe lucrători de protecția socială, 

denaturează concurența între întreprinderi și conduce la diferențe enorme în ceea 

ce privește finanțele publice. Campania de transformare a muncii nedeclarate în 

muncă declarată este deschisă pe platformele de comunicare socială 

(#EU4FairWork). La 16 martie 2020, în statele membre ale UE va începe 

o săptămână de acțiune pentru munca declarată, cu o serie de activități: de 

exemplu, inspecții în sectoarele expuse riscului, sesiuni de informare și vizite în 

licee. La nivelul UE, munca nedeclarată este definită ca „orice activitate 

remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată 

autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din 

statele membre”. 

Autoritățile naționale sunt principalele responsabile pentru combaterea 

muncii nedeclarate; această activitate reprezintă, totodată, un obiectiv politic 

important al Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă, care contribuie 

la o piață europeană a forței de muncă mai echitabilă și la implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale. În viitorul apropiat, Autoritatea Europeană a 

Muncii va începe să coordoneze eforturile de cooperare la nivelul UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCURI DE MUNCĂ ȘI DREPTURI SOCIALE  

Comisia lansează o campanie de combatere a muncii nedeclarate 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=ro
https://ela.europa.eu/index.html
https://ela.europa.eu/index.html
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Actul legislativ european4 privind clima urmărește să completeze cadrul de 

politică existent al UE prin stabilirea direcției pe termen lung în care vor evolua 

politicile UE în domeniul climei, oferind previzibilitate investitorilor și 

întreprinderilor cu privire la angajamentul UE și asigurând transparența și 

asumarea răspunderii. 

Actul consacră în legislație obiectivul UE de a deveni neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050, prin reducerea emisiilor și sporirea absorbțiilor de 

gaze cu efect de seră din atmosferă pentru a ajunge la zero emisii nete. 

Actul urmărește, de asemenea, să intensifice eforturile de adaptare la 

schimbările climatice. În pofida măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră, Europa va continua să se confrunte cu efectele negative ale schimbărilor 

climatice. Viitoarea strategie a UE de adaptare la schimbările climatice, precum și 

viitoarele strategii și planuri de adaptare ale statelor membre vor fi esențiale 

pentru abordarea acestor provocări. 

Potrivit propunerii, Comisia Europeană va revizui politicile existente și 

legislația în vigoare, având în vedere coerența acestora cu obiectivul neutralității 

climatice și cu traiectoria identificată. 

În cadrul unei abordări în două etape, Comisia va evalua și va face propuneri 

de a spori nivelul de ambiție al obiectivului UE pentru 2030 în ceea ce privește 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a asigura coerența acestuia cu 

obiectivul stabilit pentru 2050. Până în septembrie 2020, Comisia va prezenta un 

plan însoțit de o evaluare a impactului pentru a ridica, într-un mod responsabil, 

ștacheta obiectivului stabilit pentru 2030 la cel puțin 50%, mergând către 55%, în 

comparație cu nivelurile din 1990 și va propune modificarea în consecință a 

legislației din domeniul climei. 

                                                           
4 COM(2020) 80 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN  

Comisia propune actul legislativ european privind clima și 
lansează o consultare cu privire la Pactul climatic european 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
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În vederea îndeplinirii obiectivului revizuit, mai ambițios, pentru 2030, 

Comisia va propune, până în iunie 2021, revizuiri ale: 

• Directivei privind sistemul european de comercializare a certificatelor 

de emisii (EU-ETS); 

• Regulamentului privind partajarea eforturilor; 

• Regulamentului privind exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF): 

• Directivei privind eficiența energetică; 

• Directivei privind energia din surse regenerabile; 

• normelor de emisii de CO2 pentru autoturisme și camionete. 

O serie de alte inițiative în curs de elaborare în cadrul Pactului ecologic 

european vor contribui, de asemenea, la realizarea obiectivelor actului legislativ 

privind clima, printre aceste inițiative numărându-se prezentarea unei propuneri 

referitoare la un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 

pentru anumite sectoare, lansarea unei noi strategii a UE de adaptare la 

schimbările climatice și Pactul climatic european. 
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Comisia va sprijini aceste obiective de politică cu ajutorul unor instrumente 

de furnizare de fonduri și de finanțare adecvate: 

• Planul de investiții al Pactului ecologic european, propus la începutul 

anului 2020, va debloca investiții durabile în valoare de cel puțin o mie de miliarde 

EUR în următorul deceniu pentru a contribui la finanțarea tranziției climatice. 

Garanția InvestEU va sprijini acest plan prin reducerea riscurilor fondurilor private. 

• Strategia reînnoită privind finanțarea durabilă va avea drept scop 

redirecționarea fluxurilor de capital privat către investiții verzi, asigurând 

integrarea investițiilor durabile în sistemul financiar european. 

Mecanismul pentru o tranziție justă, împreună cu Fondul pentru o tranziție 

justă, propuse la începutul anului 2020, vor sprijini regiunile și sectoarele cele mai 

afectate, asigurând faptul că tranziția este echitabilă și nu lasă pe nimeni în urmă. 

Prin aceste instrumente se vor moderniza și diversifica economiile și vor fi 

diminuate costurile sociale și economice ale tranziției. 

Comisia a lansat o consultare publică cu privire la un nou Pact climatic 

european. Noul document reprezintă o amplă inițiativă menită să ofere cetățenilor 

și părților interesate o voce și un rol în conceperea de noi acțiuni în domeniul 

climei, în schimbul de informații, în lansarea de activități la nivel local și prin 

prezentarea de soluții pe care alții să le poată urma. Consultarea publică va fi 

deschisă timp de 12 săptămâni. Contribuțiile vor fi utilizate pentru a defini Pactul 

climatic, care va fi lansat înainte de Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice care va avea loc la Glasgow în noiembrie 2020 (COP26). 

Comisia a început în mod oficial să lucreze, odată cu publicarea evaluărilor 

inițiale ale impactului privind viitorul mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor 

de dioxid de carbon și privind revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, 

două dintre celelalte instrumente de politică importante din cadrul Pactului 

ecologic european. În plus, colegiul comisarilor a adoptat o propunere de 

desemnare a anului 2021 drept Anul european al căilor ferate pentru a evidenția 

beneficiile pentru climă generate de intensificarea utilizării rețelei feroviare pentru 

transportul de pasageri și de mărfuri. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_364
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Comisia a propus5 ca 2021 să fie „Anul european al căilor ferate”, pentru a 

sprijini realizarea obiectivelor Pactului ecologic european în domeniul 

transporturilor. În 2021, o serie de evenimente, campanii și inițiative vor promova 

transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator și sigur. Vor fi 

evidențiate beneficiile sale pentru cetățeni, pentru economie și pentru climă și se 

va pune accentul pe provocările rămase în vederea creării unui adevărat spațiu 

feroviar unic european fără frontiere. 

Transportul feroviar va juca un rol important în viitorul sistem de mobilitate 

al Europei deoarece este unul dintre cele mai durabile și mai sigure moduri de 

transport de care dispune UE. Transportul feroviar nu este doar ecologic și eficient 

din punct de vedere energetic, ci și singurul mod de transport care și-a redus 

aproape în permanență emisiile de CO2 începând din 1990, în pofida creșterii 

volumelor de transport. 

Transportul feroviar conectează cetățeni, regiuni și întreprinderi din întreaga 

UE. Mai mult, el este o dovadă a experienței europene în domeniul ingineriei, 

făcând parte din patrimoniul european. 

Tematica anuală specifică „Anilor europeni” abordează subiecte europene 

pentru a încuraja dezbaterile și dialogul la nivel național și european. 

Scopul este de a sensibiliza opinia publică față de anumite subiecte, de a 

încuraja dezbaterile și de a schimba mentalități. În acest sens, deseori, proiectele 

locale, naționale și transfrontaliere care abordează tema aleasă pentru anul 

respectiv beneficiază de finanțare suplimentară. 

De asemenea, prin intermediul acestei inițiative, instituțiile UE și guvernele 

naționale transmit un mesaj politic puternic și își iau angajamentul de a ține cont 

de tema în cauză în elaborarea politicilor viitoare. În unele cazuri, Comisia 

Europeană poate propune o nouă legislație în domeniul respectiv. 

                                                           
5 COM(2020) 78 - Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor 

ferate (2021) 

TRANSPORTURI  

Promovarea mobilității durabile 
 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
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Cum se alege tematica unui „An european”? 

Comisia propune o temă, care este aprobată, ulterior, de Parlamentul 

European și de guvernele statelor membre UE. 

 

 

 

 

Comisia Europeană a decis6 să înregistreze o inițiativă cetățenească 

europeană intitulată „Votanți fără frontiere, drepturi politice depline pentru 

cetățenii UE”.  

Inițiatorii au solicitat „reforme pentru consolidarea drepturilor existente ale 

cetățenilor UE de a vota și de a candida la alegerile europene și locale din țara lor 

                                                           
6 C(2020)1298/F1 -  Decizie de punere în aplicare a Comisiei referitoare la propunerea de inițiativă cetățenească 

intitulată „ALEGĂTORI FĂRĂ FRONTIERE, drepturi politice depline pentru cetățenii UE.” 

INIȚIATIVE EUROPENE CETĂȚENEȘTI 

Votanți fără frontiere, drepturi politice depline pentru cetățenii UE 

https://voterswithoutborders.eu/
https://voterswithoutborders.eu/
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de reședință”, susținând că există un număr tot mai mare de cetățeni ai UE care 

locuiesc și lucrează în alte state membre decât cele de origine.  

Inițiativa evidențiază barierele și obstacolele cu care se confruntă cetățenii 

în exercitarea drepturilor de vot atunci când aceștia își au reședința într-un stat 

membru diferit.  

Scopul inițiativei este:  

 eliminarea obstacolelor din calea înregistrării cetățenilor UE pentru a 

vota și candida la alegerile europene și locale fie în țara lor de 

reședință, fie în țara lor de origine;  

 reiterarea votului universal ca drept și valoare fundamentală;   

 cercetarea impactului unei europenizări autentice a drepturilor de 

vot, a garanțiilor necesare și a modului în care acestea ar putea include 

resortisanți ai țărilor terțe. 

 

 

 

 

Comisia a lansat, în cadrul „Startup Youth InnovCamp” din Cluj-Napoca, în 

România, ediția din 2020 a competiției pentru premiul „Capitala europeană a 

inovării”, cunoscut și sub denumirea de „iCapital”.  

Finanțat prin programul „Orizont 2020”, programul UE pentru cercetare și 

inovare, iCapital este un premiu anual acordat orașelor care sunt cele mai în 

măsură să își demonstreze capacitatea de a valorifica inovarea pentru a îmbunătăți 

viața cetățenilor lor.  Competiția recompensează 6 orașe europene. Câștigătorul 

premiului întâi devine parte a comunității capitalelor europene ale inovării 

(Amsterdam, Atena, Barcelona, Nantes și Paris- în prezent) și primește suma de              

1 milion euro pentru ca cele mai bune practici inovatoare ale sale să fie partajate. 

Premiile al doilea și al treilea vor fi acordate unui număr de 5 orașe, recompensate 

cu 100.000 euro fiecare, pentru a sprijini activitățile de inovare și pentru a 

PENTRU INOVARE, CERCETARE, CULTURĂ, 

EDUCAȚIE ȘI TINERET  

Comisia a lansat ediția din 2020 a premiului „Capitala 
europeană a inovării” 
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consolida capacitățile de a aduce laolaltă cetățenii, sectorul public, mediul 

academic și întreprinderi, cu scopul obținerii unor beneficii societale. Competiția 

este deschisă orașelor cu minimum 100 000 de locuitori din statele membre ale UE 

și din țările asociate la programul „Orizont 2020”.  

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat strategia privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați în Europa7. Aceasta acoperă perioada 2020-2025 

și prezintă acțiuni-cheie pentru următorii 5 ani și angajamentul Comisiei de a 

integra perspectiva egalității în toate domeniile de politică ale UE.  

În niciun stat membru al UE nu au fost realizate obiectivele legate de 

egalitatea de gen. Progresele sunt lente, iar disparitățile de gen persistă în ceea ce 

privește ocuparea forței de muncă, remunerarea, îngrijirea și pensiile. Pentru a 

elimina aceste disparități și pentru ca Europa să își poată valorifica pe deplin 

potențialul în afaceri, politică și societate, strategia definește un set de acțiuni-

cheie, printre care se numără și următoarele: încetarea violenței bazate pe gen și 

eliminarea stereotipurilor, asigurarea unei participări și a unor oportunități egale 

pe piața forței de muncă, inclusiv a egalității de remunerare, și realizarea unui 

echilibru între bărbați și femei în procesul decizional și în politică. 

 

                                                           
7 COM (2020) 152 - Comunicarea – O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-

2025 

VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ  

Strategia privind egalitatea de gen 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
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1. În UE, 33 % din femei au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale, 

în timp ce 55 % au fost hărțuite sexual. Trebuie să înceteze violența bazată pe gen 

și stereotipurile dăunătoare cărora le cad victimă femeile. În acest scop, strategia 

solicită adoptarea de măsuri juridice de incriminare a violenței împotriva 

femeilor. Comisia va propune actul legislativ privind serviciile digitale care să 

clarifice ce măsuri se așteaptă din partea platformelor pentru a combate activitățile 

ilegale online, inclusiv violența online care vizează femeile. 

 

2.  În UE, femeile câștigă în medie cu 16 % mai puțin decât bărbații și se 

confruntă în continuare cu bariere în calea accesului și a menținerii pe piața forței 

de muncă.  Având în vedere provocările demografice, precum și tranziția verde și 

cea digitală, sprijinirea femeilor în găsirea de locuri de muncă în sectoarele care se 

confruntă cu un deficit de personal calificat, în special cele ale tehnologiei și 

inteligenței artificiale, va avea un impact pozitiv asupra economiei Europei. Pentru 

a soluționa problema remunerației inegale, Comisia a  lansat o consultare publică 

privind transparența salarială și va prezenta măsuri obligatorii până la sfârșitul 

anului 2020.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency


19 
 

3. Femeile sunt, în continuare, subreprezentate în pozițiile de 

conducere, inclusiv în cele mai mari întreprinderi din UE, unde doar 8 % dintre 

directorii generali sunt femei. Pentru ca femeile să devină lideri în afaceri, Comisia 

va susține cu fermitate, printre altele, adoptarea propunerii din 2012 privind 

echilibrul de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor. Comisia va 

promova, de asemenea, participarea femeilor în politică, inclusiv la alegerile pentru 

Parlamentul European din 2024, și prin intermediul finanțării și al schimbului de 

bune practici. Pentru a da un exemplu, Comisia va depune eforturi pentru a atinge 

un echilibru de gen de 50 % la toate nivelurile propriei conduceri până la sfârșitul 

anului 2024. 

De asemenea, sub conducerea comisarului pentru egalitate, Helena Dalli, și 

cu sprijinul nou-creatului Grup operativ în domeniul egalității, Comisia va integra, 

totodată, perspectiva de gen în toate politicile și inițiativele majore ale UE. Acest 

concept este cunoscut și sub denumirea de „abordare integratoare a egalității de 

gen”. Principalele provocări cu care se confruntă UE în prezent, printre care se 

numără și transformările climatice și cele digitale, au o dimensiune de gen. 

Obiectivele Strategiei privind egalitatea de gen se vor reflecta în acțiunile la nivel 

mondial ale UE de promovare a emancipării femeilor și de combatere a violenței 

bazate pe gen. 
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Comisia a propus Consiliului să deschidă o procedură de deficit excesiv8 

pentru România și a adoptat o recomandare9 adresată Consiliului de stabilire a 

cerințelor de ajustare. Recomandarea propusă prevede că România ar trebui să 

urmeze o traiectorie de ajustare durabilă și credibilă pentru a pune capăt deficitului 

excesiv până cel târziu în 2022. Deciziile urmează adoptării raportului Comisiei 

privind articolul 126 alineatul (3), care a constatat că România nu a respectat 

criteriul deficitului prevăzut în tratat și că, prin urmare, este justificată deschiderea 

unei proceduri aplicabile deficitelor excesive. Comitetul economic și financiar a 

împărtășit această evaluare în avizul său din 24 februarie 2020. Următorul pas 

implică decizia Consiliului cu privire la existența unui deficit excesiv în România și 

adoptarea recomandării sale privind traiectoria de ajustare și termenul limită 

pentru a pune capăt situației de deficit excesiv.  

 

 

                                                           
8  COM(2020) 89 
9 COM(2020) 91 

ECONOMIE 

Comisia a propus deschiderea procedurii aplicabile deficitelor 
excesive pentru România 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583746656839&uri=CELEX:52020PC0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583746711368&uri=CELEX:52020DC0091
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În temeiul normelor antitrust ale UE, Comisia Europeană a conferit10 

angajamentelor propuse de Transgaz un caracter obligatoriu din punct de vedere 

juridic. Societatea va pune la dispoziția pieței capacități semnificative de gaze 

naturale, în regim de capacități ferme, pentru a fi exportate din România către 

statele membre învecinate, în special către Ungaria și Bulgaria. 

 În iunie 2017, Comisia a anunțat lansarea unei proceduri oficiale de 

investigare pentru a evalua dacă Transgaz, societate controlată de stat, care este 

operatorul tehnic al sistemului de transport din România, a încălcat normele 

antitrust ale UE prin restricționarea exporturilor de gaze naturale din România. 

 În urma inițierii procedurii oficiale de investigare, Transgaz a propus să își 

asume anumite angajamente ca răspuns la preocupările Comisiei. Ulterior, 

Comisia a consultat participanții la piață pentru a verifica dacă angajamentele 

propuse ar elimina problemele de concurență identificate de Comisie. 

În urma testului de piață, Transgaz a adus unele modificări angajamentelor 

propuse. Angajamentele finale vor permite participanților la piață să aibă acces la 

capacități semnificative de export prin intermediul punctelor de interconectare 

dintre România și statele membre învecinate. Mai precis, Transgaz s-a angajat: 

 să pună la dispoziție capacități minime de export de 1,75 miliarde de 

metri cubi pe an la punctul de interconectare dintre România și Ungaria 

(Csanádpalota); această capacitate este echivalentă cu aproximativ o șesime din 

consumul anual de gaze naturale al Ungariei; 

 să pună la dispoziție capacități minime de export la un nivel total de 

3,7 miliarde de metri cubi pe an în două puncte de interconectare dintre România 

                                                           
10 Textul integral al deciziei adopte de Comisie în temeiul articolului 9, angajamentele și mai multe informații privind 
investigația vor fi disponibile pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței și în registrul public, cu numărul de 
caz 40335. 

 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI  

Comisia acceptă angajamentele propuse de Transgaz în 
vederea facilitării exporturilor de gaze naturale din România 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_17_1501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_18_5861
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40335
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și Bulgaria (Giurgiu/Ruse și Negru Vodă I/Kardam); această capacitate acoperă mai 

mult de jumătate din consumul anual de gaze naturale al Bulgariei și al Greciei; 

 să se asigure că tarifele pe care le va propune autorității române de 

reglementare în domeniul energiei (ANRE) nu vor diferenția între piața de export 

și cea internă, evitându-se astfel tarifele de interconectare care fac exporturile 

neviabile din punct de vedere comercial; 

 să se abțină de la utilizarea oricăror alte mijloace de obstrucționare a 

exporturilor. 

Versiunea finală a angajamentelor prevede o capacitate suplimentară 

semnificativă față de versiunea angajamentelor care a fost testată de piață, în 

special pentru Ungaria, prin includerea capacităților avute în vedere pentru 

tronsonul românesc din prima fază a proiectului privind gazoductul Bulgaria-

România-Ungaria-Austria („BRUA”). În consecință, participarea societății Transgaz 

la acest proiect va fi, de asemenea, supusă unor termene-limită obligatorii din 

punct de vedere juridic. 

Angajamentele rămân în vigoare până la 31 decembrie 2026. Un 

administrator-supraveghetor va monitoriza aplicarea și respectarea 

angajamentelor. 
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 Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. („Transgaz”) 

este unicul administrator și operator al rețelei de transport al gazelor naturale din 

România, care include toate punctele de interconectare cu țările vecine. 

România este al doilea producător de gaze naturale din UE (după Țările de 

Jos) și dispune de rezerve importante de gaze naturale, inclusiv de unele zăcăminte 

de gaze naturale descoperite recent în Marea Neagră. 

Articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

interzice abuzul de poziție dominantă care restrânge concurența în UE. 

În urma inspecțiilor efectuate în iunie 2016 în România, Comisia a lansat o 

procedură oficială de investigare privind comportamentul Transgaz, în iunie 2017; 

în septembrie 2018 a informat societatea cu privire la preocupările sale preliminare 

în materie de concurență. La 21 septembrie 2018, Comisia a invitat părțile 

interesate să își prezinte observațiile cu privire la o versiune anterioară a 

angajamentelor. 

Articolul 9 din Regulamentul antitrust al UE (Regulamentul nr. 1/2003) îi 

permite Comisiei să pună capăt procedurilor antitrust prin acceptarea de 

angajamente propuse de o societate. Printr-o astfel de decizie nu se ajunge la o 

concluzie cu privire la faptul că normele antitrust ale UE au fost sau nu încălcate, 

dar societatea este obligată să își respecte angajamentele. Mai jos este disponibilă 

o sinteză a deciziilor care au ca obiect astfel de angajamente adoptate în 

temeiul articolului 9. 

Dacă Transgaz încalcă aceste angajamente, Comisia îi poate impune o 

amendă de până la 10 % din cifra sa de afaceri la nivel mondial, fără a fi necesar să 

dovedească existența unei încălcări a normelor antitrust ale UE. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12008E102
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2133_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_17_1501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_17_1501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_18_5861
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_18_5861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=RO
https://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/003_en.pdf
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O UNIUNE CARE URMĂREȘTE SĂ OBȚINĂ MAI MULT: 

PRIMELE 100 DE ZILE 

Noua Comisie condusă de președintele Ursula  von der Leyen  și-a început 

mandatul la 1 decembrie 2019. În primele 100 de zile, Comisia s-a concentrat pe 

realizarea celor mai importante inițiative, stabilite în orientările politice. 

 

În ziua 11 a fost prezentat Pactul ecologic 

european care stabilește o foaie de parcurs pentru 

transformarea Europei în primul continent neutru 

din punctul de vedere al climei până în 2050, 

promovând, în același timp, economia, îmbunătățind 

sănătatea și calitatea vieții oamenilor. 

 

 

 În ziua 45 a fost prezentat Planul de investiții 

pentru Pactul ecologic european și Mecanismul 

pentru o tranziție justă, care va mobiliza investițiile 

publice și va contribui la deblocarea de fonduri 

private prin intermediul unor instrumente 

financiare ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar 

duce la investiții în cuantum de minimum o mie de 

miliarde de euro. 

 

În ziua 45 a fost lansată o primă etapă a consultării 

partenerilor sociali cu privire la aspectul 

unui salariu minim echitabil pentru lucrătorii din 

UE, o etapă importantă în crearea unei Europe 

sociale puternice pentru o tranziție echitabilă. 

 

https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_18
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În ziua 62 a fost demarată construcția unui nou 

parteneriat și negocierea unui acord de comerț liber 

cu Regatul Unit. 

 

 

 

 

În ziua 66 a fost lansată o consultare publică la 

nivelul UE cu privire la Planul european de luptă 

împotriva cancerului. 

 

 

 

În ziua 67 a fost adoptată o nouă metodologie 

pentru negocierile de aderare la UE pentru a le face 

mai credibile, previzibile și mai dinamice.  

 

 

 

În ziua 79, UE s-a solidarizat cu Albania după 

cutremurul devastator de la sfârșitul anului 2019. Din 

suma totală de 1,15 miliarde euro promisă 

la Conferința donatorilor UE, statele sale membre și 

Banca Europeană de investiții au anunțat 400 de 

milioane euro pentru reconstrucția Albaniei. 

 

 

 

https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en
https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en
https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_181
https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_181
https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/info/events/international-donors-conference-albania-earthquake_en
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În ziua 81 a fost stabilită o agenda 

pentru modelarea viitorului digital al Europei.  

 

 

 

 

 

În ziua 89 a avansat parteneriatul  cu Africa, 

prin Strategia UE - Africa, pentru a aborda provocări 

comune – de la schimbările climatice, la pace și 

securitate, la migrație. 

 

 

 

 

În ziua 93 a fost înființată Echipa europeană de 

răspuns la Coronavirus, reunind specialiști din diferite 

domenii de acțiune ale UE.  

 

 

 

 

În ziua 95 a fost propus actul legislativ 

european privind clima care stabilește obiectivul 

pentru 2050, direcția de urmat pentru toate politicile 

UE și oferă previzibilitate autorităților publice, 

întreprinderilor și cetățenilor.   

 

 

https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_342
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În ziua 95, Comisia a lansat o consultare 

publică cu privire la viitorul Pact climatic european. 

 

 

 

 

 

 

În ziua 95 a fost adoptată Strategia pentru 

egalitatea între sexe care stabilește obiective 

politice și acțiuni pentru realizarea de progrese 

concrete în domeniul egalității de gen în Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://readymt.tilde.com/TranslateProxy/https/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_358
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VIRUSUL  COVID-19 - MĂSURI INTRODUSE DE PARLAMENTUL EUROPEAN 

Virusul COVID-19 s-a răspândit în diferite regiuni ale lumii, inclusiv în 

Uniunea Europeană, și reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică.  

Prin urmare, Parlamentul European (PE) a adoptat măsuri de precauție și va 

monitoriza îndeaproape situația în curs, actualizându-și  recomandările, dacă este 

necesar. 

În 2 martie a.c., având în vedere articolul 22 alineatul (5) din Regulamentul 

de procedură al PE, precum și avizul serviciului medical al PE, președintele David 

Sassoli a anunțat măsuri pentru limitarea răspândirii COVID 19 în sediile 

Parlamentului European.  

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

2 – 8 martie  

2020 

Bruxelles 

Din activitatea comisiilor permanente 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/decision-by-the-president-on-measures-to-be-taken-in-connection-with-the-covid-19-outbreak
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În acest sens,  

- activitățile de bază ale PE sunt menținute – respectiv activitățile din 

comisii, sesiune plenară, ședințele Biroului și ale Conferinței președinților; 

- alte activități sunt suspendate timp de 3 săptămâni, inclusiv vizite, 

evenimente, evenimente culturale planificate, audieri, seminarii organizate de 

administrație, grupuri politice și deputați11. 

 

                                                           
11 Următoarele tipuri de evenimente și vizite, în toate cele 3 sedii ale Parlamentului European, și la Birourile 

de legătură ale Parlamentului European din interiorul și din afara Uniunii Europene se anulează până la o notificare 
ulterioară, indiferent de organizatorul sau autoritatea lor de autorizare: delegații; audieri ale comisiilor; participarea 
la adunările parlamentare și la organele acestora; delegațiile de observare a alegerilor; evenimente organizate de 
comisii; vizite sponsorizate de membri ai PE; vizite personale ale asistenților acreditați; vizitele asistenților locali; 
vizite personale ale personalului PE; evenimente organizate de administrația PE, cum ar fi orice fel de eveniment / 
seminar  și/sau Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola; vizite individuale și de grup la PE; manifestări și expoziții 
culturale; evenimente ale unor organisme externe ș.a. Tuturor persoanele, altele decât membrii personalului 
Parlamentului European, care doresc acces în sedii al Parlamentului European pentru evenimentele sau vizitele 
anulate li se interzice accesul. 

Ședințele organelor de conducere ale PE, ședințele plenare, ordinare și extraordinare ale comisiilor și ale 
grupurile politice nu sunt restricționate în a funcționa normal, însă fără prezența reprezentanților din afară, doar în 
cazul în care sunt invitați în mod special de președinte, respectiv în calitate de vorbitor. Ședințele plenare ale 
Comitetului Regiunilor și ale Comitetului Economic și Social European în sediile Parlamentului European rămân 
posibile în aceleași condiții. 

Casa istoriei europene, Parlamentarium și Europa Experience continuă să fie deschise vizitatorilor, cu 
excepția cazului în care autoritățile locale competente indică altfel. 
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Reprezentanții mass-media vor putea avea acces, în continuare, în sediile 

Parlamentului European pentru a informa opinia publică, cu excepția cazului în care 

au vizitat una dintre regiunile afectate în ultimele 14 zile sau dacă au fost în contact 

cu o persoană diagnosticată cu COVID 19 de către un medic. Cu toate acestea, toți 

jurnaliștii care intră în sediile PE vor fi obligați să semneze o declarație pe propria 

răspundere în care să declare că nu au fost într-o zonă de risc în ultimele 14 zile. 

Aceleași dispoziții sunt aplicate și pentru personalul PE.  

 

DEZBATERI PE TEMA CLIMEI CU ACTIVISTA GRETA THUNBERG 

 

După întâlnirea din 4 martie a.c., cu activistul suedez pentru climă dra 

Greta Thunberg, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI) a organizat o dezbatere deschisă tuturor deputaților europeni pentru a face 

o trecere în revistă a provocării globale în domeniul schimbărilor climatice.  

Referindu-se la legislația UE în domeniul climatic și la obiectivele propuse, 

dra Thunberg a reiterat că urgența climatică impune măsuri rapide pentru a pune 

capăt emisiilor de gaze, și a precizat:  

 „(…) UE trebuie să conducă pe acest 

drum. Aveți obligația morală de a face 

acest lucru și aveți o oportunitate unică, 

economică și politică, de a deveni un lider 

real în domeniul climatului. (…) Aţi spus că 

UE va conduce lupta împotriva ameninţării 

climatice. A fost o veste minunată. (…) În 

noiembrie 2019, PE a declarat că ne aflăm 

în mijlocul unei urgențe climatice și de 

mediu. Ați spus că această amenințare este existențială. Acum trebuie să dovediți 

că chiar credeți acest lucru.”  
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Despre noua propunere a Comisiei Europene12, Actul legislativ privind clima, 

activista pentru mediu o consideră ca fiind „un abandon”. 

 

„(…) Este esențial să urmați o cale bazată pe știință. Orice altceva reprezintă 

un abandon. Această lege privind climatul este un abandon, deoarece natura nu 

negociază și nu poți face un pact cu fizica. Nu vă vom permite să ne predați viitorul. 

(…) Când copiii voştri au dat alarma de incendiu aţi ieşit, aţi mirosit aerul şi aţi admis 

că, într-adevăr casa arde, că nu era o alarma falsă. Dar apoi v-aţi întors în casă, v-

aţi terminat cina şi v-aţi uitat la film, apoi aţi mers să dormiţi fără să sunaţi 

pompierii. Îmi pare rău, dar asta nu are niciun sens. Când casa arde, nu mai aştepţi 

câţiva ani ca să stingi incendiul, or asta este ceea ce propune Comisia Europeană.” 

 

Deputații europeni au lansat provocarea de a implica și alte continente 

pentru a ridica ambiția climatică înainte de Conferința de la Glasgow (COP26), care 

va avea loc în noiembrie a.c. În timp ce majoritatea deputaților europeni a convenit 

că UE trebuie să își crească propriile obiective de reducere a emisiilor, au fost și 

voci care au spus că ridicarea obiectivelor UE pentru 2030 de la 40% la 55%, așa 

cum a fost propus de PE, ar fi deja un plan ambițios, dar este întâmpinat cu multă 

rezistență din partea statelor membre. 

 

 „(…) Astăzi am avut-o alături de noi pe Greta 

Thunberg. Pentru a câștiga lupta împotriva schimbărilor 

climatice, avem nevoie de energia tinereții. Aici, în PE, și în 

special în Comisia ENVI, luptăm pentru a obține o climă  

neutră  până în 205013. Propunerile privind clima prezentate 

                                                           
12 Comisia Europeană a adoptat Actul legislativ european privind clima care stabilește obiectivul pentru 2050 și 
direcția de urmat pentru toate politicile UE și oferă previzibilitate autorităților publice, întreprinderilor și cetățenilor. 
În același timp, Comisia lansează o consultare publică cu privire la viitorul Pact climatic european (Green Deal). Prin 
intermediul acestei consultări, cetățenii vor fi implicați în proiectarea în comun a acestui instrument. Consultarea 
publică va fi deschisă timp de 12 săptămâni. Contribuţiile vor fi utilizate pentru a defini Pactul climatic, care va fi 
lansat înainte de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice care va avea loc la Glasgow în noiembrie 
2020 (COP26). 
 
13 A se consulta materialul „Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și cum poate fi realizată până în 
2050”.  

https://ec.europa.eu/romania/news/20200304_pactul_climatic_european_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations_ro?order_by_status=All&field_core_date_opening_value%5bvalue%5d%5bdate%5d=04-03-2020&field_core_topics_target_id_entityreference_filter=All
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nu pot înșela tinerii europeni care sunt mobilizați să întreprindă demersuri pentru 

a proteja clima și pe toți cetățenii europeni; prin  urmare, trebuie să reușim.” – 

Pascal Canfin, președintele Comisiei ENVI 

Invitată la dezbateri, președintele Comisiei Europene i-a dat asigurări Gretei 

Thunberg că planul UE pentru reducerea emisiilor de gaze este unul serios și va fi 

implementat cu atenție. 

 „(…) Noi provocăm schimbările climatice, cu alte 

cuvinte este datoria noastră să le stopăm. Legislaţia 

europeană privind protecţia mediului îşi propune 

reducerea emisiilor de gaze până la zero în 2050. Ne 

oferă instrumentele să măsurăm progresele, să luam 

măsuri de corecţie dacă va fi nevoie, dacă ne vom abate 

de la ţeluri,  vom trasa direcţia din 2030 până în 2050 

,pas cu pas, dacă va fi necesar.” - Ursula von Der Leyen, președintele Comisiei 

Europene 

Dezbaterea a avut loc după adoptarea Actului legislativ privind clima, 

propunerea Comisiei Europene, care are ca scop să facă din Europa primul 

continent cu o climă neutră până în 2050. Propunerea este parte importantă a 

Pactului ecologic european. Pentru ca UE să ajungă la neutralitatea carbonului 

până în 2050, statele membre trebuie să își reducă amprenta de carbon, în principal 

prin reducerea emisiilor, investiții în tehnologii ecologice și protejarea mediului 

natural. Propunerea dorește să eficientizeze neutralitatea carbonului în toate 

politicile UE și la toate nivelurile societății și economiilor UE. 

Greta Thunberg a fost primită în Parlamentul European, în condițiile în care 

toate activitățile exterioare ale acestuia au fost blocate din cauza crizei provocate 

de virusul COVID 19. A fost o excepție dată de importanța mesajului cu care 

activista pentru mediu a venit la Bruxelles. 

 

                                                           
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-
este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
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MECANISMUL DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UE TREBUIE SĂ FIE FINANȚAT 

SUFICIENT PENTRU A SALVA VIEȚI 

 

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

solicitat, în ședința din 5 martie a.c., mijloace suficiente pentru a răspunde nevoilor 

programului UE privind Mecanismul de protecție civilă (MPC) după 2020. 

MPC sprijină statele membre în salvarea de vieți omenești în cazuri extreme 

cum ar fi cutremurele de pământ, uraganele și inundațiile, combaterea incendiilor 

forestiere, evacuarea resortisanților UE în situații de criză. De asemenea, MPC a 

acționat recent în China în timpul apariției COVID-19, prin coordonarea și asistarea 

eforturilor de protecție civilă14. 

 

                                                           
14 UE a instituit Mecanismul european de protecție civilă (MPC) în 2013 pentru a ajuta statele membre să facă față 
catastrofelor naturale din ce în ce mai frecvente. Până în 2019, MPC s-a fost bazat doar pe un sistem voluntar, prin 
care UE a coordonat contribuțiile voluntare ale statelor participante într-o țară care a solicitat asistență. Numai în 
2017, MPC a fost folosit de 18 ori pentru urgențele de incendiu forestier din Europa, astfel încât Portugalia, Italia, 
Muntenegru, Franța și Albania au primit asistență prin intermediul acestuia. 
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Proiectul de raport, aprobat de Comisia ENVI, a subliniat necesitatea 

finanțării MPC prin următorul buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, cu cel 

puțin 1,4 miliarde euro, așa cum a propus inițial Comisia Europeană15. 

Pentru a fi mai transparenți în ceea ce privește utilizarea finanțării UE, 

parlamentarii europeni cred că modul în care banii sunt alocați pe cei 3 piloni ai 

mecanismului „prevenire, pregătire și răspuns” trebuie specificat. De asemenea, 

membrii ENVI au subliniat că ar trebui să fie alocată o sumă semnificativ mai mare 

pentru pregătire, inclusiv pentru achiziționarea de echipamente, materiale și 

resurse noi, așa cum este specificat în răspunsul  colectiv al UE împotriva 

dezastrelor naturale, cunoscut drept RescEU16.  

În acest context, deputații din Comisia ENVI sunt pregătiți să ofere Comisiei 

Europene o mai mare flexibilitate pentru a face toate modificările necesare în 

următorii 7 ani. 

 

„(…) Votul dat arată disponibilitatea PE  de a se 

asigura că Mecanismul de protecție civilă al UE va fi 

capabil să îndeplinească toate solicitările. Reducerile la 

bugetul propus de statele membre pentru unul dintre cele 

mai de succes și mai eficiente programe UE sunt 

inacceptabile. Activele RescEU și operațiunile de protecție 

civilă trebuie să fie susținute și apărate în mod 

corespunzător; ele întruchipează solidaritatea UE în cea mai bună măsură.” - 

Nikos ANDROULAKIS, raportor 

 

PE va vota în plen proiectul de raport într-una din sesiunile sale viitoare, 

după care va fi gata să înceapă negocierile cu statele membre.  

 

 

                                                           
15 A se consulta documentul COM(2019)125 - 2019/0070(COD) - Propunere de decizie a Parlamentului European și 
a Consiliului de modificare a Deciziei nr.  1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un 
Mecanism de protecție civilă al Uniunii. 
16 RescEU ajută statele membre lovite de dezastre atunci când capacitățile naționale sunt depășite de situație. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_6766
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190125.do
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Consiliul s-a întâlnit într-o reuniune extraordinară privind afacerile interne 

ca să discute despre migrație și a adoptat concluzii. Reuniunea a fost condusă de 

Davor Božinović, viceprim-ministru și ministrul de interne al Croației. Miniștrii au 

schimbat opinii cu privire la situația existentă la frontierele externe ale UE, 

adoptând o declarație, prin care și-au exprimat solidaritatea cu Grecia, Bulgaria, 

Cipru și cu alte state membre care ar putea fi afectate de migrație. De asemenea, 

Consiliul se așteaptă ca Turcia să pună în aplicare dispozițiile declarației comune 

din 2016, iar statele membre, Comisia Europeană și agențiile UE să  își consolideze 

sprijinul pentru zonele sub presiune, să aibă în vedere intervenția rapidă a Frontex 

(Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) la frontieră și 

asistența tehnică suplimentară. 

 „(…) Granițele Greciei și ale altor state membre 

afectate sunt granița noastră externă comună. Astăzi, toți 

miniștrii și-au exprimat atât solidaritatea cu aceste țări, cât 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Consiliul justiție și afaceri interne 4 martie 2020  

Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/42857/st06586-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-at-the-eus-external-borders/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Statement+on+the+situation+at+the+EU%27s+external+borders
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și disponibilitatea de a le sprijini în eforturile de a proteja frontiera UE”. - Davor 

Božinović 

 

În cadrul președinției croate a Consiliului Uniunii Europene s-a desfășurat o 

întâlnire informală a miniștrilor apărării din statele membre ale UE, care a fost 

găzduită de viceprim-ministrul și ministrul apărării, Damir Krsticevic, și prezidată  

de Înaltul Reprezentant al UE al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Josep Borrell. 

Miniștrii apărării din UE au discutat despre ultimele evoluții în domeniul 

politicii comune de securitate și apărare a UE. Printre subiectele abordate s-au 

aflat: consolidarea cooperării europene de securitate și apărare, promovarea 

securității și stabilității în vecinătatea 

imediată, care să facă față 

amenințărilor hibride și cibernetice și 

consolidarea cooperării UE-NATO.  

În marja reuniunii, s-a semnat 

un memorandum de înțelegere privind 

cooperarea în cadrul echipelor pentru 

proiectul PESCO „Răspuns cibernetic și 

asistență reciprocă în securitatea 

cibernetică”17. 

 

 

 

                                                           
17 Memorandumul este semnat de Damir Krsticevic (Croația), Raimundas Karoblis, (Lituania), Jüri Luik (Estonia), Ank 

Bijleveld-Schouten (Olanda), Mariusz Błaszczak (Polonia) și Nicolae Ionel (România). 

Reuniunea informală a miniștrilor apărării 
4-5 martie 2020        

Zagreb  

https://eu2020.hr/Events/Event?id=124
https://www.morh.hr/poceo-neformalni-sastanak-ministara-obrane-eu-u-zagrebu/
https://www.morh.hr/poceo-neformalni-sastanak-ministara-obrane-eu-u-zagrebu/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174107.htm
https://www.morh.hr/potpisan-memorandum-za-pesco-projekt-u-podrucju-kiberneticke-sigurnosti/
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La reuniunea tradițională „Gymnich” au participat miniștrii afacerilor 

externe din statele membre ale UE. Lucrările au precedat discuțiile Consiliului 

afaceri externe din 6 martie a.c., fiind abordate informal problemele de actualitate 

de la nivel european și internațional, respectiv relațiile UE-Rusia și relațiile UE-

Turcia. 

 

Ca urmare a solicitării ministrului afacerilor externe Nikos Dendias (Grecia) 

s-a convocat o reuniune extraordinară a Consiliului afaceri externe. Reuniunea a 

fost găzduită de Gordan Grlić Radman, ministrul croat al afacerilor externe și 

europene și a fost prezidată de către Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE 

pentru afaceri externe și politica 

de securitate și vicepreședinte al 

Comisiei Europene. La reuniune a 

participat Olivér Várhelyi, 

responsabil cu politica pentru 

vecinătate și extindere, și David 

McAllister președintele Comisiei 

pentru afaceri externe al 

Parlamentului European (AFET). 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor 

externe  

5-6 martie 2020 

Gymnich 

  

Reuniunea Consiliului afaceri externe 
6 martie 2020 

Zagreb 

  

https://eu2020.hr/Events/Event?id=112
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/minister-of-foreign-affairs-nikos-dendias-to-attend-the-informal-gymnich-meeting-of-eu-ministers-of-foreign-affairs-and-the-extraordinary-meeting-of-the-eu-foreign-affairs-council-zagreb-5-6-march-2020.html
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/03/06/
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Miniștrii au discutat despre situația de la granița UE-Turcia, după decizia 

Turciei de a-şi deschide frontierele cu Europa pentru migranții și refugiaţii aflaţi pe 

teritoriul său18. De asemenea, miniștrii au fost informați cu privire la evoluțiile 

recente din Siria (ofensiva regimului sirian și a susținătorilor săi), concentrându-se, 

în mod special, pe violențele din regiunea Idlib. Miniștrii au reafirmat importanța 

unității europene pentru consolidarea asistenței umanitare europene.  

 

 

De asemenea, miniștrii au fost informați despre vizita la Ankara a Înaltului 

Reprezentant, prilej cu care s-a subliniat că Turcia și Uniunea Europeană au un 

interes comun în a pune capăt conflictului din Siria, precum și de a conlucra în 

vederea abordării provocărilor comune. 

 

 

                                                           
18 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a somat Europa, la 2 martie a.c., să-şi asume „partea sa de povară” în 

privinţa primirii migranţilor şi refugiaţilor sirieni după ce le-a deschis porţile către Europa, în încercarea de a obţine 

un sprijin sporit din partea Occidentului în Siria. 

https://www.consilium.europa.eu/media/42860/background-note-extra-fac-6-march.pdf
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Miniștrii sănătății s-au întâlnit în cadrul unei reuniuni extraordinare pentru 

a discuta despre ultimele evoluții ale epidemiei de Covid-19 (coronavirus), în 

contextul în care, la 2 martie a.c., președinția croată a intensificat măsurile de 

răspuns ale UE la crize (IPCR) prin activarea integrală a acestora19.   

Lucrările au fost prezidate de către Vili Beroš, ministrul sănătății din Croația. 

Pe baza unui document pregătit de către președinția croată, delegațiile statelor 

membre au fost invitate: 

 să evalueze mecanismele existente la nivelul UE și să propună măsuri 

pentru a îmbunătăți și mai mult comunicarea și schimbul de informații; 

 să analizeze 

eficacitatea măsurilor introduse 

în prezent în țara lor și să prezinte 

un posibil plan de acțiune în cazul 

în care situația epidemiologică se 

agravează; 

 să evalueze măsurile 

Comisiei prin care se acordă 

asistență statelor membre pentru 

a contracara răspândirea COIVD-

19 și să propună alte activități 

care ar fi utile țării lor.  

 

                                                           
19 A fost avută în vedere, în special, situația din Italia, unde s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de 

Covid-19. 

Reuniunea Consiliului  ocuparea forței de muncă, 

politică socială, sănătate și consumatori 

(Sănătate) 

6 martie  

2020  

Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2020/03/06/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6458-2020-INIT/ro/pdf
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 Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat: susținerea unui schimb de opinii cu 

privire la Pactul ecologic european, adoptarea strategiei UE pe termen lung pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a concluziilor privind calitatea 

aerului. Lucrările au fost prezidate de către Tomislav Ćorić, ministrul mediului și al 

energiei din  Croația. 

În cadrul schimbului de opinii au fost evidențiate pozițiile statelor membre 

cu privire la prioritățile și inițiativele propuse în Pactul ecologic european. În 

intervențiile lor, miniștrii au abordat, în principal, aspectele legate de schimbările 

climatice în contextul adoptării Actului legislativ european privind clima, al 

obiectivului privind clima pentru 2030 și al finanțării tranziției către neutralitatea 

climatică prin intermediul Mecanismului pentru o tranziție justă. 

Consiliul a adoptat, în numele UE și al statelor sale membre, strategia de 

dezvoltare pe termen lung a UE privind obținerea unui nivel scăzut de emisii de 

gaze cu efect de seră. În acest sens, UE și statele sale membre au convenit să 

realizeze și să pună în practică o transformare socială și economică ambițioasă prin 

care să demonstreze că neutralitatea climatică nu este doar un obiectiv obligatoriu, 

ci și 

unui 

fezabil și dezirabil. 

Reuniunea Consiliului mediu 

 

6 martie 2020 

Bruxelles  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6182-2020-REV-1/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6650-2020-INIT/en/pdf
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/569beb82-8e7c-449f-be32-c5d461214ce8
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6612-2020-COR-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6612-2020-COR-1/ro/pdf
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În continuare, miniștrii au susținut o dezbatere pe tema îmbunătățirii calității 

aerului, care s-a finalizat prin adoptarea unor concluzii. Potrivit constatărilor 

rezultate din verificarea aplicării directivelor privind calitatea aerului înconjurător, 

politica actuală a UE în domeniul aerului curat a contribuit, în mod semnificativ, la 

îmbunătățirea calității aerului. Cu toate acestea, s-a evidențiat necesitatea unor 

eforturi suplimentare pentru reducerea impactului negativ al poluării atmosferice 

asupra sănătății și a mediului. S-a exprimat necesitatea continuării eforturilor 

pentru îmbunătățirea cadrului legislativ privind calitatea aerului sprijinirea Planului 

de acțiune pentru o poluare zero  și asigurarea coerenței între politica din domeniul 

aerului curat și alte domenii de politică relevante pentru a se facilita integrarea 

obiectivelor de calitate a aerului în toată sectoarele. Totodată, Consiliul a apreciat 

intenția Comisiei de adopta în 2020 o strategie pentru o mobilitate durabilă și 

inteligentă cu emisii zero și a atras atenția asupra necesității de a se asigura o 

finanțare adecvată, precum și o atenție sporită asupra efectului de levier pe care îl 

au măsurile de îmbunătățire a calității aerului pentru investițiile private. 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6650-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14712%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/Eliminating_pollution_ro.pdf%20(3).pdf
file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/Eliminating_pollution_ro.pdf%20(3).pdf
file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/Sustainable_mobility_ro.pdf%20(5).pdf
file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/Sustainable_mobility_ro.pdf%20(5).pdf
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 În această săptămână, au început negocierile UE - Marea Britanie privind 

un viitor parteneriat care va asigura mijloacele necesare pentru păstrarea unității 

UE. La negocieri au participat membrii Grupului de coordonare al Regatului Unit, 

din  PE, condus de președintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET), dl David 

McAllister (PPE, DE), și membrii  Grupului de lucru al UE pentru relațiile cu Regatul 

Unit (UKTF), al Comisiei Europene, condus de dl Michel 

Barnier.  

 „(…) O dată cu începerea negocierilor, intrăm 

într-o fază crucială care va stabili tonul viitoarei relații 

UE - Marea Britanie. Uniunea Europeană este unită; 

încrederea reciprocă și respectul ar trebui să prevaleze 

pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru 

ambele părți. Negociatorul UE, dl Michel Barnier și 

echipa sa, pot conta pe sprijinul complet al 

Parlamentului European. (…) După cum s-a menționat în ultima noastră rezoluție, 

UE trebuie să facă tot posibilul atunci când negociază cu Marea Britanie pentru a 

garanta interesele Uniunii Europene. Luăm notă de mandatul Marii Britanii publicat 

BREXIT 

Relațiile viitoare UE – Marea Britanie trebuie să 

asigure influența și unitatea UE 

2 martie 2020 – 

Parlamentul 

European 

Bruxelles 

https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_ro
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pe 27 februarie a.c. Membrii PE au reiterat în rezoluția lor hotărârea de a stabili o 

relație viitoare cu Marea Britanie cât mai strânsă posibil, menționând totuși că 

aceasta va trebui să fie diferită de cea de care se bucura Marea Britanie ca stat 

membru al UE. În acest scop, încrederea este esențială. De asemenea, este crucial 

ca guvernul britanic, în negocierile viitoare, să-și clarifice rapid abordarea cu privire 

la punerea în aplicare a Acordului de retragere, în special în ceea ce privește 

protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord.” - David McAllister, președintele 

Grupului de coordonare al Regatului Unit din PE – din declarația făcută după 

începerea negocierilor din 2 martie a.c. 

 

Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluție20 privind viitoarele relații 

UE - Marea Britanie, în 12 februarie a.c. Deputații europeni au cerut ca viitoarea 

competiție să aibă un „nivel de joc” ridicat și să fie echitabilă, iar acestea să fie 

garantate prin angajamente solide, și o „alinierea dinamică” a normelor UE - Marea 

Britanie.  

Reprezentanții statelor membre în Consiliu au dat undă verde pentru 

începerea discuțiilor și au adoptat directivele de negociere ale UE, la 25 februarie 

a.c., permițând astfel Comisiei Europene să înceapă negocierea cu guvernul britanic 

în numele Uniunii Europene.  

PE va urmări îndeaproape negocierile, iar când va veni momentul va dezbate 

și vota acordul final.  

 

 

 

  

 

 

                                                           
20 A se consulta Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus de negociere 
pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  - 
2020/2557(RSP). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200302IPR73703/eu-uk-future-relations-crucial-to-ensure-eu-leverage-and-unity
https://www.consilium.europa.eu/media/42737/st05870-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
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