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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 
Andreea Mihai 

Ioana Cristina Vida 
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Comisia Europeană a adoptat strategia privind biodiversitatea pentru 

2030, pentru a readuce natura în viața cetățenilor1, și strategia „De la fermă la 

consumator”, pentru a asigura un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic2.  

Vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans 

Timmermans, a declarat: „(…) Criza provocată de coronavirus ne-a arătat cât 

suntem de vulnerabili și cât de important este să restabilim echilibrul dintre 

activitatea umană și natură. Schimbările climatice și declinul biodiversității 

reprezintă un pericol clar și actual pentru umanitate. Ocupând o poziție centrală 

                                                             
1
 A se vedea COM(2020) 380. 

2
 A se vedea COM(2020) 381. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN 

Combaterea declinului biodiversității și construirea unui sistem 
alimentar sănătos și durabil 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
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în cadrul Pactului ecologic, strategia privind biodiversitatea și strategia «De la 

fermă la consumator» preconizează crearea unui nou echilibru mai bun între 

natură, sistemele alimentare și biodiversitate, pentru a proteja sănătatea și 

bunăstarea cetățenilor și, în același timp, pentru a spori competitivitatea și 

reziliența UE. Aceste strategii reprezintă o componentă fundamentală a amplului 

proces de tranziție pe care îl lansăm.” 

Strategia privind biodiversitatea pentru 2030 este un plan cuprinzător, 

sistemic și ambițios, pe termen lung, de protejare a naturii și de inversare a 

tendinței de degradare a ecosistemelor. Aceasta este un element central al 

planului de redresare al UE, fundamental pentru prevenirea apariției unor 

epidemii viitoare și consolidarea rezilienței la acestea. 

Prin aceasta, se propune asigurarea unui proces de refacere a 

biodiversității europene până în 2030, stabilind, în acest scop, punerea în aplicare 

a legislației existente mai eficient, respectiv : 

 transformarea a cel puțin 30% din suprafața uscatului și mările 

Europei în zone protejate care să fie gestionate în mod eficace;  

 refacerea ecosistemelor degradate din întreaga UE aflate într-o stare 

precară, precum și reducerea presiunilor asupra biodiversității ș.a. 
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Strategia „De la fermă la consumator” va permite tranziția către un sistem 

alimentar durabil al UE, care protejează securitatea alimentară și asigură accesul 

la o alimentație sănătoasă, printr-o serie de obiective ambițioase:  

 reducerea cu 50% a utilizării pesticidelor chimice și a riscului 

reprezentat de acestea, precum și a utilizării de pesticide periculoase cu 50% 

până în 2030; 

 reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50%, garantând, în 

același timp, că fertilitatea solurilor nu va fi afectată; aceste măsuri vor reduce 

utilizarea îngrășămintelor cu cel puțin 20% până în 2030; 
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 reducerea cu 50% a vânzărilor de substanțe antimicrobiene destinate 

animalelor de fermă și acvaculturii până în 2030; 

 alocarea pentru agricultura ecologică a unui procent de 25% din 

terenurile agricole până în 2030; 

 asigurarea accesului pentru toate zonele rurale la internet în bandă 

largă de mare viteză până în 2025, pentru a permite inovarea digitală. 

Această strategie urmărește să recompenseze fermierii, pescarii și pe alți 

operatori din lanțul alimentar, care au făcut deja tranziția la practici durabile, să 

permită tranziția pentru cei care nu au făcut-o încă și să creeze oportunități 

suplimentare pentru întreprinderile lor.  

Comisia își va intensifica coordonarea unui răspuns european comun la 

crizele care afectează sistemele alimentare, pentru a asigura securitatea și 

siguranța alimentară, pentru a consolida sănătatea publică și pentru a atenua 
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impactul socioeconomic al acestor crize asupra UE. Pe baza lecțiilor învățate, 

Comisia va evalua rezistența sistemului alimentar și va elabora un plan de 

urgență pentru asigurarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare, 

care să fie pus în aplicare în perioade de criză.  

 

 

 

 

 

Semestrul european oferă un cadru pentru coordonarea politicilor 

economice din întreaga Uniune Europeană. Comisia analizează planurile 

prezentate de guvernele statelor membre și formulează atât un set de 

recomandări specifice fiecărei țări, cât și o comunicare generală, pentru toată 

Uniunea. Recomandările se axează pe rezultatele care pot fi obținute în 

următoarele 12-18 luni. Ele adaptează prioritățile de la nivel european, 

identificate în Analiza anuală a creșterii, la realitățile de la nivel național.  

Pachetul de primăvară al Semestrului european include: 

 Comunicarea privind recomandările specifice fiecărei țări3 (RST);  

 Recomandările specifice fiecărei țări (27 state membre și Regatul 

Unit4);  

 Rapoartele în temeiul art. 126 alin. (3) din Tratatul privind 

funcționarea UE (TFUE)5; 

                                                             
3 A se vedea COM(2020) 500. 
4 Ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE, la 1 februarie 2020, și a faptului că a intrat într-o perioadă de 
tranziție până, cel puțin, la sfârșitul anului 2020, majoritatea dreptului Uniunii se aplică în continuare Regatului 
Unit. Prin urmare, Regatul Unit rămâne și parte a procesului Semestrului european. 
5
 Comisia are obligația de a elabora aceste rapoarte pentru statele membre care și-au exprimat intenția, din 

motive legate de coronavirus, de a încălca pragul de deficit de 3% în 2020 sau cu privire la care Comisia estimează 
că vor încălca acest prag. Aceste rapoarte iau în considerare impactul pandemiei cauzate de coronavirus asupra 
finanțelor publice naționale. Având în vedere incertitudinea excepțională legată de impactul macroeconomic și 
fiscal de proporții al pandemiei, Comisia consideră că, în acest stadiu, nu ar trebui luată o decizie cu privire la 
aplicarea procedurii de deficit excesiv în cazul statelor membre. 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  

Semestrul european – Pachetul de primăvară 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E126
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 Al șaselea raport privind o supraveghere mai strictă pentru Grecia6; 

 Raportul privind supravegherea ulterioară aplicării programului 

pentru Spania; 

 Raportul privind supravegherea ulterioară aplicării programului 

pentru Cipru. 

Strategia anuală privind creșterea durabilă7 a prezentat, în linii mari, 

strategia Comisiei în materie de creștere, care are la bază promovarea unei 

durabilități competitive și urmărește edificarea unei economii care să se afle în 

serviciul cetățenilor, benefică pentru planetă. Recomandările abordează cele 4 

dimensiuni ale durabilității competitive (stabilitatea, echitatea, durabilitatea 

mediului și competitivitatea) și pun un accent deosebit pe sănătate.  

În urma izbucnirii pandemiei de coronavirus, pachetul de primăvară a fost 

reorientat pentru a aborda prioritățile imediate: atenuarea impactului 

socioeconomic al crizei și facilitarea redresării economice. RST se concentrează pe 

două aspecte: răspunsul pe termen scurt la coronavirus și măsurile pe termen 

mediu necesare pentru redresarea economiilor statelor membre, contribuind, în 

același timp, la tranzițiile ecologice și digitale. Cele două aspecte sunt strâns 

legate, deoarece eficacitatea răspunsului pe termen scurt la pandemie va 

contribui la capacitatea economiei de a se redresa în urma șocului.  

Recomandările țin seama de activarea, în martie 2020, a clauzei derogatorii 

generale8, prin care s-a propus statelor membre să ia toate măsurile necesare 

pentru combaterea eficace a pandemiei, pentru susținerea economiei și pentru 

sprijinirea redresării. Atunci când condițiile economice vor permite acest lucru, ar 

trebui ca politicile bugetare să urmărească obținerea unor poziții bugetare 

                                                             
6Raportul concluzionează că, având în vedere circumstanțele extraordinare prezentate de pandemia de 
coronavirus, Grecia a luat măsurile necesare pentru a-și îndeplini angajamentele specifice de reformă. 
7 A se vedea COM(2019) 650. 
8
 Activarea clauzei derogatorii generale permite o abatere temporară de la traiectoria de ajustare în vederea 

atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, cu condiția ca această abatere să nu pună în pericol 
sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu. Clauza derogatorie generală nu suspendă procedurile 
Pactului de stabilitate și de creștere. Ea autorizează statele membre să se abată de la cerințele bugetare care s-ar 
aplica în mod normal, permițând în același timp Comisiei și Consiliului să ia măsurile necesare de coordonare a 
politicilor în cadrul pactului. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip127_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-spring-2020_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1578392227719&uri=CELEX%3A52019DC0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590144571519&uri=CELEX:52020DC0123
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prudente pe termen mediu și asigurarea sustenabilității datoriei, precum și 

intensificarea concomitentă a investițiilor. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în 

serviciul cetățenilor, a declarat: „(…) Impactul coronavirusului a fost similar celui 

al unui asteroid, lăsând un veritabil crater în economia europeană. Prezentul 

pachet de măsuri din cadrul Semestrului de primăvară a fost reformat și 

simplificat, astfel încât să călăuzească statele membre spre ieșirea din furtună. În 

clipa de față, punem accentul pe investițiile în sectorul sănătății publice și pe 

protejarea locurilor de muncă și a întreprinderilor. Pe măsură ce avansăm în 

direcția redresării, semestrul va fi esențial pentru ajungerea la o abordare 

coordonată care să readucă economiile noastre pe calea către o creștere durabilă 

și favorabilă incluziunii, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Avem nevoie, de asemenea, 

de reforme care să îmbunătățească productivitatea și mediul de afaceri. Odată ce 

condițiile vor permite acest lucru, va trebui să găsim un echilibru între realizarea 

sustenabilității fiscale și stimularea investițiilor.” 

Paolo Gentiloni, responsabilul pentru economie, a afirmat „(…) Pandemia 

cauzată de coronavirus și măsurile de izolare necesare au lovit din greu economiile 

statelor europene. Recomandările prezentate reflectă această situație fără 

precedent. Prioritățile momentului actual sunt consolidarea sistemelor de 

sănătate, sprijinirea lucrătorilor și salvarea întreprinderilor. Acest lucru nu 

înseamnă însă că dificultățile cu care ne confruntam înainte de criză au dispărut. 

Drept urmare, atunci când privim spre viitor, obiectivele în materie de investiții și 

reforme trebuie să rămână realizarea cu succes a tranziției verzi și a celei digitale 

și asigurarea echității sociale. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că fiecare 

trebuie să contribuie în mod echitabil: într-o Europă bazată pe solidaritate și 

echitate nu este loc pentru o planificare fiscală agresivă.” 
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La 8 mai 2020, România și-a prezentat Programul național de reformă 

pentru 2020, iar la 14 mai 2020, Programul de convergență pentru 2020. În 

prezent, România face obiectul componentei corective a Pactului de stabilitate și 

de creștere9. Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2020, în 

condițiile menținerii politicilor actuale, se preconizează că soldul bugetului 

general al României va fi de -9,2% din PIB în 2020 și de -11,4% din PIB în 2021. 

Comisia estimează că ponderea datoriei publice în PIB va ajunge la 46,2% în 

2020. 

În 2020 și în 2021, se recomandă10 ca România să întreprindă acțiuni 

astfel încât:  

1. să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu recomandarea Consiliului 

din 3 aprilie 2020 și să ia, totodată, toate măsurile necesare pentru a combate, 

în mod eficace, pandemia, pentru a susține economia și pentru a sprijini 

redresarea viitoare; să evite adoptarea unor măsuri permanente care ar pune în 

pericol sustenabilitatea finanțelor publice; să consolideze reziliența sistemului 

                                                             
9
 La 3 aprilie 2020, Consiliul a decis că în România există un deficit excesiv ca urmare a nerespectării în 2019 a 

criteriului privind deficitul. 
10

 A se vedea COM(2020) 523. 

RST ROMÂNIA 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/romania/european-semester-documents-romania_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-romania_ro.pdf
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de sănătate, inclusiv în ceea ce privește personalul medical și produsele 

medicale, și să îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate;   

2. să ofere soluții adecvate de substituție a veniturilor și să extindă 

măsurile de protecție socială și accesul la serviciile esențiale pentru toți; să 

atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor 

formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare; să consolideze 

competențele și învățarea digitală și să asigure accesul egal la educație;   

3. să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să 

beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și 

mijlocii și lucrătorii independenți; să avanseze finanțarea proiectelor de investiții 

publice ajunse la scadență și să promoveze investițiile private pentru a favoriza 

redresarea economică; să direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția 

ecologică și digitală, în special către transportul durabil, infrastructura de servicii 

digitale, producția și utilizarea energiei în mod nepoluant și eficient, precum și 

către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere;  

4. să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, 

precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare 

adecvată a partenerilor sociali. 
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18 mai 2020  

CERINȚELE DE CAPITAL ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

Membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) au 

dezbătut, aspectele legate de modificările aduse Regulamentului nr. 575/2013 

privind cerințele de capital11, în contextul pandemiei de COVID-19.   

                                                             
11

 Este vorba despre modificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 2019/876 în ceea ce privește 
măsurile de ajustare ca răspuns la pandemia de COVID-19 - 2020/0066(COD) - COM(2020)0310. Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind cerințele de capital sau CRR) 
stabilește, împreună cu Directiva 2013/36/UE (Directiva privind cerințele de capital sau CRD), cadrul de 
reglementare prudențială pentru instituțiile de credit care își desfășoară activitatea în Uniune. CRR și CRD au fost 

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

18 – 24 mai 

2020 

BRUXELLES 

 

Din activitatea plenului 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2020/05-20/1205019RO.pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200310.do
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Parlamentarii europeni au propus amendamente suplimentare, printre care se 
numără introducerea unor filtre prudențiale, oferirea unei mai mari flexibilități în 
cadrul IFRS 9, acordarea unui tratament preferențial permanent pentru 
împrumuturile garantate de sectorul public pentru credite neperformante și 
pentru expunerile suverane emise de statele din afara zonei euro ș.a. La 24 iulie 
2014, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate a publicat 
standardul internațional de raportare financiară (IFRS) - Instrumente financiare 
(IFRS 9). IFRS 9 are scopul de a îmbunătăți raportarea financiară cu privire la 
instrumentele financiare prin abordarea preocupărilor apărute în domeniul 
respectiv în timpul crizei financiare. În special, IFRS 9 răspunde solicitării 
formulate în cadrul G20 de a trece la un model cu un caracter prospectiv mai 
pronunțat pentru recunoașterea pierderilor de credit așteptate aferente activelor 
financiare. În ceea ce privește recunoașterea acestor pierderi de credit așteptate 
aferente activelor financiare, IFRS 9 înlocuiește standardul internațional de 
contabilitate (IAS) 39. 

În acest context, reprezentanții Comisiei Europene au dat asigurări că se va 

face  tot ce este necesar pentru a fi facilitate negocierile.  

 

  

                                                                                                                                                                                                    
adoptate în urma crizei financiare din 2008-2009 pentru a spori reziliența instituțiilor din sectorul financiar al UE și 
sunt bazate în mare parte pe standardele globale convenite cu partenerii internaționali ai UE, în special cu 
Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS). 

https://www.ifrs.org/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-39-financial-instruments-recognition-and-measurement/
https://www.bis.org/bcbs/organ_and_gov.htm


15 
 
 

19 mai 2020  

BUGETUL UE PE TERMEN LUNG  - EVITAREA UNEI RECESIUNI 

 

Bugetul pe termen lung al UE se încheie la 31 decembrie 2020. UE a 

început pregătirile pentru noul orizont de planificare bugetară pentru următorii 7 

ani încă din 201812. Cu toate acestea, până acum, Consiliul nu a reușit însă să 

ajungă la un acord. 

În acest context, Serviciul de presă al PE a organizat un seminar web,  

pentru jurnaliști, cu scopul discutării unor aspecte legate de bugetul UE pe 

termen lung și de planul de redresare economică a Europei. Deputații europeni 

au salutat recenta propunere franco-germană privind un fond de redresare în 

valoare de 500 miliarde euro și au reiterat poziția PE cu privire la planul de 

redresare, solicitând ca fondul să fie creat cât mai curând posibil pentru a preveni 

o recesiune majoră. 

 

 

„ (...) Situația economică actuală ar putea scăpa de 

sub control și de aceea este nevoie de acțiuni rapide. (...) 

COVID-19 este încă o criză majoră în domeniul sănătății și 

ne dăm seama că, încet, dar sigur, se transformă într-o 

recesiune uriașă. În zilele și săptămânile următoare, 

trebuie să stabilim modul în care putem îmbina 

solidaritatea cu responsabilitatea. (...) Dacă nu oprim 

recesiunea cât mai curând posibil, ne-am putea confrunta 

cu ceea ce eu definesc ca fiind un nou uragan financiar.” - 

Johan Van Overveldt (ECR, BE), președintele Comisiei pentru bugete 

 

 

                                                             
12 În mai 2018, Comisia Europeană a prezentat planuri pentru următorul cadru financiar 
multianual (CFM) pentru 2021-2027. La rândul său, PE și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și 
a reconfirmat-o în octombrie 2019, actualizând-o recent prin două rezoluții adoptate în plen la 
17 aprilie și 15 mai 2020.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-the-eu-long-term-budget-and-europe-s-economic-recovery-plan_20200519-1400-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0123_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_RO.html
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„(...) Inițiativa franceză-germană este un pas în 

direcția cea bună, iar fondul de redresare este necesar 

imediat, deoarece CFM nu va fi în vigoare înainte de 2021. 

(...) În ceea ce privește reticența de a conveni până acum 

asupra unui buget solid pe termen lung, statele membre nu 

spun în ce măsură doresc să reducă fondurile pentru 

coeziune sau pentru agricultură. (...)  Toți doresc să 

sporească finanțarea cercetării. (...) Comisia Europeană 

dorește o Europă geopolitică și să finanțeze Pactul ecologic 

european. Prin urmare, avem nevoie de mijloacele necesare pentru a onora aceste 

angajamente.” - José Manuel FERNANDES (PPE, PT), coraportor pentru resursele 

proprii ale UE  

 

 „(...) Fondul de redresare trebuie să fie ancorat în 

CFM. (...)  Răspunsul UE la criză se bazează pe CFM și pe 

fondul de redresare. De asemenea, CFM poate fi o 

platformă pentru accesul la alte surse de finanțare, cum ar 

fi BEI sau MES. (...) Cele 3 priorități principale sunt 

repararea pieței interne în urma măsurilor de ajutor de 

stat, elaborarea planului de redresare economică și socială 

și creșterea rezilienței UE”. -  Margarida MARQUES (S&D, 

PT), coraportor pentru CFM  

 

„(...) Conform celor mai recente previziuni ale 

Comisiei Europene, economia UE se va confrunta cu o 

scădere de 7.5% a PIB-ului în 2020. Este tragic. Aceasta 

corespunde unei sume de aproximativ 1.000 miliarde euro. 

PE solicită un plan de 2 trilioane euro care ar trebui să 

includă împrumuturi, dar în principal granturi. (...) În ceea 

ce privește inițiativa franceză-germană, mergem în direcția 

corectă. Cele două țări au convenit să ridice datoria 

comună și cheltuielile directe, și acest lucru este foarte important. (...)  Este foarte 

bine că inițiativa lasă deschisă posibilitatea de a introduce noi resurse proprii 

pentru a plăti datoria.” - Valérie HAYER (Renew Europe, FR), coraportor pentru 

resursele proprii ale UE 

 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en
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„(...) Problema-cheie a noilor resurse proprii, ca o 

inițiativă utilă, este modul de finanțare a acestui pachet.  PE 

își prezintă clar poziția. Acesta oferă statelor membre o 

variantă bună. Ne dăm seama că statele UE au capacități 

limitate de a-și spori contribuția directă la bugetul UE. 

Considerăm că există un avantaj comparativ în colectarea 

anumitor tipuri de venituri. Să majorăm impozitele din 

aceste surse de venituri, care sunt în prezent neexploatate, 

și să contribuim la plata dobânzii pentru această datorie pe termen lung generată 

de planul de redresare.” - Luis GARICANO (Renew Europe, ES) 

 

„(...) Fondul de redresare nu trebuie creat în 

detrimentul CFM. Ar fi o soluție proastă să avem un fond de 

redresare puternic, care să devanseze cheltuielile CFM, și să 

avem un CFM foarte slab în 3 sau 4 ani. Avem nevoie de 

ambele - un fond de redresare puternic și un CFM puternic, 

deoarece după redresare vor rămâne provocările urgente în 

domeniul climei și al tehnologiei digitale.” - Ernest URTASUN 

(Grupul Verzilor/Alianța liberă Europeană, ES)  

 

CONTROALE LA FRONTIERĂ ÎN SPAȚIUL SCHENGEN DIN CAUZA 

PANDEMIEI 

În contextul îmbunătățirii situației epidemiologice, parlamentarii 

europeni, membri ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE), au susținut că statele membre ar trebui să renunțe treptat la măsura 

extraordinară13 a restricționării liberei circulații14 pentru stoparea răspândirii 

pandemiei de COVID-19. S-au făcut presiuni pentru restabilirea liberei circulații a 

                                                             
13 Conform normelor Schengen, statele UE pot, pentru o perioadă limitată, să introducă controale la frontierele 
interne (între state) în cazul în care există o amenințare serioasă la adresa ordinii publice sau a securității interne. 
Acestea trebuie să notifice Comisiei Europene zonele închise. În prezent, Comisia Europeană deține o imagine de 
ansamblu asupra măsurilor naționale de restricție generate de pandemia de COVID-19. 
14 Gestionarea frontierelor și reintroducerea controalelor este o prerogativă a statelor membre. Cu toate acestea, 
Comisia Europeană a propus orientări comune pentru asigurarea lucrătoriilor din sectoarele critice și garantarea 
livrărilor de bunuri și serviciile pe piața unică. De asemenea, s-a facilitat repatrierea a aproape 600.000 de 
europeni aflați în străinătate și s-a propus restricționarea intrării în UE cetățenilor țărilor terțe, cu o prelungire 
până la 15 iunie a.c. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_en#borders-and-mobility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_823
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persoanelor, bunurilor și serviciilor din spațiul Schengen15 și pentru o cooperare 

mai puternică a UE în a garanta că nu sunt discriminați cetățenii europeni. Cu 

acest prilej deputații europeni au solicitat restabilirea funcționării depline a 

spațiului Schengen.  

 

 „(...) Statele membre au acționat singure și acum este momentul 

ca UE să ia măsuri înainte de a fi prea târziu și să fie produse 

daune ireparabile spațiului Schengen. (...) Comisia Europeană ar 

trebui să-și asume un rol esențial în restabilirea libertății de 

circulație, în primul rând pentru anumite categorii de cetățeni, în 

special  pentru lucrătorii transfrontalieri. Prin urmare, este 

esențială coordonarea europeană. (...) Dacă nu vom restabili integritatea 

Schengen, am pune serios în pericol proiectul european. Prin urmare, deputații 

europeni doresc să se asigure că orice control viitor la frontierele interne rămâne 

cu adevărat excepțional și foarte limitat în timp.” - Tanja Fajon, președintele 

grupului de lucru al Comisiei LIBE privind controlul Schengen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
15

 Spațiul Schengen este format din 26 de state, din care 22 din UE (Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, 
Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Slovenia, Finlanda și Suedia), la care se adaugă alte patru țări (Islanda, Norvegia, Elveția și 
Liechtenstein). 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20190612STO54307/schengen-a-guide-to-the-european-border-free-zone
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20180216STO98008/schengen-enlargement-of-europe-s-border-free-area
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20180216STO98008/schengen-enlargement-of-europe-s-border-free-area
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Solicitarea deputaților europeni are în vedere și pachetul de propuneri al 

Comisiei Europene, din 13 mai a.c., privind deplasarea, în condiții de siguranță, în 

UE și redeschiderea treptată a frontierelor interne între statele care fac parte din 

spațiul Schengen. Comisia LIBE a anunțat că pregătește un proiect de rezoluție cu 

privire la situația din spațiul Schengen, care ar urma să fie adoptat în sesiunea 

plenului din iunie a.c.  

 

SITUAȚIA SISTEMELOR ENERGETICE PE TIMPUL  PANDEMIEI  

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a organizat un 

schimb de opinii cu responsabilul CE pentru energie, dna Kadri Simson, pe teme 

privind situația sistemelor energetice în contextul pandemiei COVID-19, utilizarea 

investițiilor în energie pentru redresarea economică și aspecte privind programul 

Comisiei Europene. Discuțiile au avut loc atât în contextul scăderii prețului 

petrolului și a cererii pentru energie electrică, a reducerii cererii pentru energia 

solară și eoliană, cât și în contextul creșterii energiilor regenerabile în mixul 

energetic și al creșterii cererii pentru mașinile electrice.  

Dna Simson a punctat următoarele aspecte: 

 politica energetică va fi concentrată pe o redresare ecologică; 

  răspunsul la criză trebuie să fie devină o oportunitate pentru atingerea 

unui sistem energetic neutru din punct de vedere climatic, până în 2050;  

  nu au existat blocaje în sectorul energetic în perioada crizei, fapt care a 

demonstrat o reziliență importantă, dar este nevoie de o evaluare a modului de 

acțiune în criză și pentru a îmbunătății abilitățile de gestionarea a crizelor; în 

acest sens, în cadrul Consiliului energiei, din iunie a.c., va fi prezentat un inventar 

de bune practici; 

 vor fi prezentate o serie de inițiative în domeniul energiei, în contextul 

Planului de redresare, printre care se vor număra: integrarea sistemului 

energetic, renovarea/eficientizarea energetică a clădirilor (creșterea eficienței 

energetice cu beneficii pentru reducerea emisiilor), valorificarea energiei 

regenerabile, acțiuni care vor crea locuri de muncă și creștere economică la nivel 

UE ș.a.; la acestea se vor adăuga planurile naționale pentru energie și climă.  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78175/covid-19-eu-support-for-the-tourism-industry
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_ro
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În cadrul discuțiilor, deputații europeni au susținut obiectivele propuse în 

legătură cu reducerea emisiilor de CO2, dar au considerat că acest lucru nu va fi 

posibil în cazul folosirii gazului ca soluție intermediară.  

Printre solicitările deputaților europeni s-au mai numărat și: 

 continuarea investițiilor în energii verzi; 

 obținerea mai multor detalii privind sumele care ar fi folosite din Fondul 

pentru o tranziție justă în zonele miniere, despre migrația din regiunile respective 

în cazul renunțării la minerit; 

 renunțarea investirii fondurilor de redresare în combustibili fosili.  

Pe de altă parte, alți parlamentari au considerat că transformarea 

energetică este foarte costisitoare și că nu este clar dacă acest lucru va putea fi 

realizat în paralel cu redresarea economică ulterior actualei crize. 

 

20 mai 2020  

PROTECȚIA LUCRĂTORILOR ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI -  

CLASIFICAREA COVID-19 

Membrii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale  

(EMPL) au dezbătut cu reprezentanți ai Comisiei Europene clasificarea16 SARSV-

CoVV-2, responsabil de COVID-19, în categoria de risc 3, a doua categorie foarte  

periculoasă de agenți biologici.  

Clasificarea în grupa de risc 3 înseamnă că agentul biologic poate „provoca 

boli umane grave și poate prezenta un pericol grav pentru lucrători; poate 

prezenta un risc de răspândire în comunitate, dar și că există în general o 

profilaxie eficientă sau un tratament disponibil.”  

                                                             
16

 Virusurile SARS și MERS sunt exemple de viruși cu risc de 3. Ebola se află în grupul de risc 4. UE protejează 
lucrătorii împotriva riscurilor de expunere la agenți biologici (bacterii, virusuri și alte microorganisme) la locul de 
muncă. În funcție de nivelul lor de pericol, acestea sunt clasificate în grupe de risc pe o scară tot mai mare de la 1 
la 4. Grupa de risc 1 include agenții cei mai puțin periculoși, grupa 4 le enumeră pe cei mai periculoși.  
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/54/oj/eng?locale=ro
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PE are dreptul de veto asupra acestei măsuri, în termen de 1 lună de la 

adoptarea acesteia de către Comisia Europeană, care este prevăzută pentru 

începutul lunii iunie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/DV/2020/05-20/COM-AC_DRC2020D067174-03_EN.pdf
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Președinția croată a organizat 

a treia videoconferință informală a 

miniștrilor educației, care a fost 

prezidată de către dna Blaženka 

Divjak, ministrul croat al științei și 

educației. Din partea CE a participat dl 

Margaritis Schinas, vicepreședinte al 

Comisiei Europene și dna Mariya Gabriel, responsabilul european pentru inovație, 

cercetare, cultură, educație și tineret. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Videoconferința informală a miniștrilor 

educației 

18 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=290
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Miniștrii au schimbat opinii cu privire la impactul negativ al pandemiei 

COVID-19 asupra sistemelor europene de educație și de formare profesională, în 

contextul ridicării graduale a măsurilor de izolare.  

 

 „(...) Cu toți suntem conștienți de anxietățile 

elevilor, profesorilor și părinților și, prin urmare, facem 

tot posibilul să-i ajutăm să se adapteze situației cu care 

se confruntă sectorul educației din cauza pandemiei 

COVID-19, inclusiv în ceea ce privește modul de 

desfășurare a examenelor.” - Blaženka Divjak, ministrul 

croat al științei și educației 

Majoritatea statelor membre ale UE au decis să redeschidă treptat 

instituțiile de învățământ și de formare profesională pentru anumite cicluri de 

învățământ și grupuri țintă. În acest scop, miniștrii au făcut schimb de informații 

cu privire la măsurile organizatorice și de siguranță pe care le-au luat la nivel 

național. Printre cele menționate se numără reguli de păstrare a distanței, 

modalitatea de lucru în grupuri mici, cu respectarea condițiilor de sănătate și de 

igienă. În plus, miniștrii au evidențiat importanța cooperării dintre statele 

membre pentru susținerea mobilității individuale în scop educațional.  

În ceea ce privește organizarea examenelor de absolvire și de admitere în 

instituțiile de învățământ superior, reprezentanți ai mai multor state membre au 

exprimat disponibilitatea de a ajusta materia examinată sau timpul de testare.  

 Pe de altă parte, s-a discutat și despre posibilitatea amânării examenelor 

de admitere în instituțiile de învățământ superior. 

 La sfârșitul reuniunii, viitoarea președinție germană a Consiliului a 

prezentat prioritățile și programul de lucru pentru a doua jumătate a anului 

2020. 
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Președinția croată a UE a organizat a doua videoconferință a miniștrilor 

culturii, care a fost prezidată de ministrul croat al culturii, dna Nina Obuljen Koržinek. 

Din partea CE a participat responsabilul european pentru inovație, cercetare, cultură, 

educație și tineret, dna Mariya Gabriel. 

Miniștrii au schimbat opinii cu privire la impactul negativ generat de 

pandemia COVID-19 asupra sectoarelor culturale și creative. Participanții au 

prezentat planurile de acțiune pentru perioada următoare, în contextul reluării 

activităților culturale și artistice și a redeschiderii  centrelor culturale. 

„(...) Perioada următoare ne rezervă multe 

necunoscute, care vor necesita un schimb 

continuu de informații și o planificare atentă a 

activităților. Astfel, vom putea să ne desfășurăm 

activitățile, în mod adecvat, având în vedere 

noile condiții.”- Nina Obuljen Koržinek, ministrul 

croat al culturii 

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au evaluat rezultatele punerii în aplicare a 

primului set de măsuri și au propus măsuri noi în contextul eliminării graduale a 

restricțiilor și a reluării activităților culturale în Europa. 

Evidențiind necesitatea unei abordări comune în gestionarea dificultăților 

cu care se confruntă sectorul cultural, participanții s-au pronunțat pentru 

finanțarea flexibilă a programului „Europa creativă”, în următoarea perioadă de 7 

ani, respectând practicile loiale în domeniul concurenței.  

În plus, miniștrii au subliniat rolul competenței mediatice în contracararea 

știrilor false și a dezinformării. Totodată, au atras atenția asupra importanței 

asigurării libertății presei și a unei informări obiective bazată pe fapte. 

Videoconferința informală a miniștrilor 

culturii 

19 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=294
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 „(...) Acum că restricțiile încep să fie 

ridicate în întreaga UE, trebuie să 

depunem eforturi suplimentare, să 

valorificăm experiența dobândită și să 

dezvoltăm instrumente flexibile mai bine 

finanțate. Va trebui să existe o 

interacțiune între programele Europa 

Creativă Orizont Europa și propunerea în curs de elaborare privind noua platformă 

a comunităților de cunoaștere și inovare (CCI) în domeniul industriilor culturale și 

creative pentru a se asigura o finanțare adecvată.” - Mariya Gabriel, comisar 

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

La sfârșitul reuniunii, viitoarea președinție germană a Consiliului a 

prezentat prioritățile și programul de lucru pentru a doua jumătate a anului 2020.  

 

Miniștrii tineretului din UE s-au reunit în sistem videoconferință pentru a 

identifica soluții comune pentru atenuarea impactului negativ al pandemiei 

COVID-19 asupra sectorului tineretului. Reuniunea a fost prezidată de ministrul 

croat pentru demografie, familie, tineret și politici sociale, dna Vesna Bedeković . 

La discuții a participat și responsabilului european pentru inovație, cercetare, 

cultură, educație și tineret, dna Mariya Gabriel. 

Subiectele discutate au avut în vedere reducerea mobilității, reducerea 

participării tinerilor la procesele decizionale și limitarea accesului la diferite 

servicii și oportunități de angajare. De asemenea, miniștrii au subliniat și 

necesitatea utilizării sporite a instrumentelor digitale. Nu în ultimul rând, au fost 

evidențiate și dificultățile întâmpinate în punerea în aplicare a activităților 

finanțate prin programul Erasmus+ și Corpul european de solidaritate.  

Videoconferința informală a miniștrilor 

tineretului 

19 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=292
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 „(...) Sunt convinsă că tinerii pot juca un rol 

important în atenuarea riscurilor în această perioadă 

dificilă. Această criză poate fi transformată într-o șansă și le 

poate oferi tinerilor posibilitatea de a contribui cu 

creativitatea, entuziasmul, eforturile și ideile lor 

inovatoare”. - Vesna Bedeković, ministrul croat al 

demografiei, familiei, tineretului și politicii sociale 

În acest context, miniștrii au identificat mai multe acțiuni pentru a sprijini 

tinerii, respectiv: asigurarea unei flexibilități în punerea în aplicare a programelor 

Erasmus+ și a Corpului european de solidaritate, includerea politicilor și măsurilor 

referitoare la tineret în cadrul inițiativelor UE privind redresarea, acordarea de 

asistență grupurilor mai vulnerabile, organizarea unor activități pe timpul 

vacanței de vară ș.a.  

Nu în ultimul rând, participanții și-au exprimat susținerea pentru 

continuarea cooperării și a schimbului de bune practici, precum și pentru crearea 

rețelelor de contacte. 

  

 

În cadrul reuniunii, miniștrii au schimbat opinii cu privire la progresele 

recente ale măsurilor UE în lupta cu pandemia de COVID-19. Președinția croată a 

informat miniștrii cu privire la adoptarea Regulamentului privind sprijinul 

temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE)17.  

 

                                                             
17

 Regulamentul oferă cadrul legal prin care statele membre se pot împrumuta până la 100 miliarde euro, în 
condiții favorabile, pentru a contribui la finanțarea sistemelor naționale de muncă și pentru a sprijini o serie de 
măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă ca răspuns la criză. 

Reuniunea informalã a Consiliului de afaceri 

economice și financiare 

 

19 mai 2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/05/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/sure_en
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 „(...) Prin salvarea locurilor de muncă și protejarea 

veniturilor cetățenilor noștri, guvernele UE vor putea să 

reducă la minimum impactul social negativ al crizei de 

sănătate și să permită economiilor noastre să mobilizeze 

acest rezervor de cerere pentru a reveni cât mai repede la 

afaceri”. - Zdravko Maric, viceprim-ministru și ministrul 

croat al finanțelor  

Totodată, miniștrii au trecut în revistă stadiul punerii în practică a „plasei 

de siguranță” pentru întreprinderi, prin intermediul fondului de garantare 

paneuropean al Băncii Europene de Investiții, și au fost informați cu privire la 

evoluțiile economice și financiare recente, cuprinse într-o evaluare a Comisiei 

Europene și a Băncii Centrale Europene. 

În plus, miniștrii au discutat despre abordarea Comisiei Europene privind 

intensificarea luptei UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului18. 

De asemenea, miniștrii au salutat adoptarea concluziilor Consiliului privind 

rapoartele de țară în cadrul Semestrului european 2020 și punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2019. Deși concluziile fac parte din 

procesul anual de evaluare a procedurilor privind dezechilibrele 

macroeconomice, cele de anul acesta prezintă situația excepțională legată de 

deteriorarea situației economice din cauza pandemiei de COVID-19, 

concentrându-se asupra dificultăților și vulnerabilităților structurale relevante 

pentru o strategie viitoare de redresare. 

În marja videoconferinței, s-a desfășurat dialogul anual dintre UE, Balcanii 

de Vest și Turcia cu privire la politica economică. Discuția s-a concentrat asupra 

impactului economic al pandemiei de COVID-19 asupra acestor regiuni, iar la final 

au fost adoptate concluzii. 

 
                                                             
18

 Este vorba despre măsurile prezentate la 7 mai a.c. privind elaborarea unui plan de acțiune pentru o politică 
globală a UE privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și a unei metodologii revizuite pentru 
înregistrarea într-un repertoriu a țărilor terțe cu risc ridicat, care prezintă deficiențe strategice în ceea ce privește 
sistemele de combatere a spălării banilor. Măsurile Comisiei Europene reprezintă consecința concluziilor 
Consiliului din decembrie 2019, prin care s-au stabilit prioritățile strategice pentru reformele din acest domeniu. 

https://www.consilium.europa.eu/media/44038/st08000-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/media/44029/st08101-en20.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/12/05/money-laundering-council-sets-strategic-priorities-for-further-reforms/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/12/05/money-laundering-council-sets-strategic-priorities-for-further-reforms/
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Miniștrii UE responsabili cu turismul s-au reunit în sistem videoconferință 

pentru a identifica un plan de acțiune coordonat, în vederea punerii în aplicare a 

pachetului „Turism și transport”, recent prezentat de către Comisia Europeană. În 

special, au fost vizate măsurile de ridicare graduală a restricțiilor de călătorie și de 

reluare a serviciilor din turism în condiții de siguranță. 

 „(...) Turismul este unul dintre sectoarele-cheie 

ale economiei europene. Din păcate, este și unul 

dintre sectoarele cele mai puternic afectate de criza 

COVID-19. (...) Suntem uniți și hotărâți să facem tot 

ce este nevoie pentru redresarea rapidă și completă a 

turismului european, o redresare care să permită 

întreprinderilor să își redeschidă activitatea în condiții 

de siguranță pentru vizitatori și comunitățile locale.” - 

Gari Cappelli, ministrul croat al turismului 

Participanții și-au exprimat susținerea pentru orientările și recomandările 

propuse de către Comisia Europeană, evidențiind faptul că planul de redresare ar 

trebui să se bazeze pe o coordonare strânsă la nivelul UE, pe o abordare 

progresivă și pe decizii adoptate pe criterii epidemiologice. 

Pentru a recâștiga încrederea turiștilor, miniștrii au încurajat Comisia 

Europeană să creeze un website interactiv, prin intermediul căruia cetățenii să fie 

informați în timp real cu privire la măsurile în vigoare. 

Mai multe state membre au fost de părere că sectorul turismului trebuie să 

beneficieze de un sprijin financiar rapid și precis direcționat, pentru a  contracara 

impactul pandemiei Covid-19, inclusiv prin intermediul Planului de redresare al 

UE, care va fi prezentat de către Comisia Europeană la 27 mai 2020. 

Videoconferința informală a miniștrilor  

turismului 

20 mai 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2020/05/20/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_854
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Nu în ultimul rând, miniștrii au solicitat Comisiei Europene să adopte o 

abordare mai flexibilă în raport cu statele membre, pentru ca acestea să poată 

gestiona criza de lichidități cu care se confruntă companiile aeriene. 
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Comisia a anunțat mobilizarea 

sumei de 122 de milioane euro din 

programul „Orizont 2020”, pentru 

activitățile de cercetare urgent necesare în 

ceea ce privește noul coronavirus.  
Proiectele finanțate ar trebui să 

transforme procesele de fabricație în 

vederea producerii rapide de materiale și echipamente medicale necesare pentru 

testare, tratare și prevenire, precum și să dezvolte tehnologii medicale și 

instrumente digitale pentru a îmbunătăți detectarea, supravegherea și îngrijirea 

pacienților.  

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 
CORONAVIRUSULUI 

Activități de cercetare și de inovare 
19 mai 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Comisia Europeană a anunțat că va aloca o sumă suplimentară în valoare 

de 50 de milioane euro pentru ajutorul umanitar pentru a răspunde creșterii 

masive a nevoilor umanitare apărute la nivel mondial ca urmare a pandemiei de 

COVID-19.  

Noile fonduri vor contribui la sprijinirea persoanelor vulnerabile, în special 

în regiunea Sahel și a Lacului Ciad, în Republica Centrafricană, în regiunea Marilor 

Lacuri din Africa, în Africa de Est, Siria, Yemen, Palestina și Venezuela, precum și 

în sprijinirea populației rohingya. Noile fonduri vor contribui la asigurarea 

accesului la servicii de sănătate, la echipamente de protecție, apă și salubritate. 

Finanțarea va fi acordată prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, al 

organizațiilor internaționale, al agențiilor Organizației Națiunilor Unite și al 

Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. 

 

 

 

 

 

Răspunsul mondial la coronavirus 
20 mai 2020  

Comisia 

Europeană 
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Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Angela 

Merkel au prezentat, prin videoconferinţă, o iniţiativă comună ([FR], [DE]) de 

redresare europeană în urma crizei provocate de noul coronavirus. 

Franța și Germania propun următoarele măsuri: 

1. dezvoltarea suveranității strategice în materie de sănătate printr-o 

„strategie UE în materie de sănătate”; 

2. crearea unui „fond ambițios de redresare”, la nivelul UE, pentru 

solidaritate și creștere economică; 

3. accelerarea tranzițiilor ecologice și digitale; 

4. consolidarea suveranității și a rezilienței industriale și economice a 

Uniunii Europene, cu accent pe acordarea unui nou impuls pieței unice.  

De asemenea, inițiativa recomandă să fie efectuată o reflecție aprofundată 

asupra lecțiilor învățate din această criză. Un cadru potrivit, în acest sens, s-a 

Inițiativa comună franco-germană 18 mai 2020 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/initiative-franco-allemande-pour-la-relance-europeenne-face-a-la-crise-du-coronavirus
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973812/1753772/414a4b5a1ca91d4f7146eeb2b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pdf?download=1&fbclid=IwAR0l0gB1oaNbo0NObdp7FTVmiMuo7LyZnhY3nUbeQB3Pr0YWD3jXSFeG0Qk
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considerat a fi Conferința privind viitorul Europei, deoarece va oferi ocazia de a 

deschide o amplă dezbatere democratică privind proiectul european, reformele și 

prioritățile sale. 

Ursula von der Leyen a declarat: „(...) Iniţiativa este o recunoaştere a 

amplorii şi dimensiunii provocării economice cu care se confruntă Europa, punând 

accentul corect pe necesitatea elaborării unei soluţii care să aibă în centru bugetul 

european”. 

Comisia Europeană a salutat propunerea și a apreciat că strategia de 

redresare economică trebuie să se bazeze pe trei piloni: 

1. măsuri imediate, luate pentru a permite statelor membre să sprijine 

economia, precum flexibilizarea cadrului privind ajutoarele de stat, activarea 

clauzei derogatorii generale și sprijinul acordat de Banca Centrală Europeană și 

Banca Europeană de Investiții; 

2. împrumuturi în valoare de 540 miliarde euro care stau la baza răspunsului 

Eurogrup (inclusiv programul SURE); 

3. cadrul financiar multianual, însoțit de Instrumentul de redresare pe care 

Comisia urmează să îl adopte. 

Comisia Europeană a susținut că aceste planuri trebuie să permită statelor 

membre să facă față crizei și ulterior să lanseze investițiile necesare pentru a 

relansa economia europeană. 

De asemenea, Austria, Danemarca, Țările de Jos și Suedia au prezentat 

propriul proiect pentru un fond de recuperare al UE la 23 mai a.c. Cel mai 

important aspect pe care se bazează prevede faptul ca finanțarea pentru 

redresare trebuie să fie rambursată19.  

 

 

                                                             
19 A se vedea, în acest sens, articolul Euractiv ,,Frugal Four’ present counter-plan to Macron-Merkel EU recovery 

scheme” din 25 mai 2020. Alte articole privind acest subiect puteți găsi aici și aici. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_902
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/Frugal-Four-Non-Paper.pdf
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/frugal-four-present-counter-plan-to-macron-merkel-eu-recovery-programme/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/05/frugal-four-including-the-netherlands-present-eu-recover-plan/
https://www.politico.eu/article/frugal-four-propose-loans-for-loans-approach-to-coronavirus-recovery-fund/
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