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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.” 
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Comisia a organizat a doua rundă a consultării publice1 privind revizuirea 

specifică a Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare 

(RGECA). Acest regulament permite statelor membre să pună în aplicare o gamă 

largă de măsuri de sprijin public, fără notificarea prealabilă a Comisiei, în domenii 

precum cercetarea și dezvoltarea, protecția mediului, întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM). Consultarea pune în dezbatere exceptarea de la examinarea 

                                                             
1 În perioada 27 iulie - 27 septembrie 2019, Comisia a efectuat  prima consultare publică privind  revizuirea 
specifică a RGECA, în vederea extinderii aplicării sale, în anumite condiții strict definite, la finanțarea națională 
acordată pentru: 
a. operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite de Fondul InvestEU; 
b. proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare care au primit o „marcă de excelență” în cadrul programului 
Orizont Europa și din cadrul viitorului program de cofinanțare COFUND; 
c. proiectele de cooperare teritorială europeană, cunoscute sub denumirea de componenta Interreg. 
 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI  

Simplificarea normelor privind ajutoarele de stat combinate cu 
finanțare din partea UE 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=EN
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
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prealabilă de către Comisie, prevăzută de normele UE în materia ajutoarelor de 

stat, a acelor ajutoare care sunt acordate prin intermediul fondurilor naționale 

pentru proiectele sprijinite în cadrul anumitor programe gestionate la nivel 

central de UE. Astfel se reduce sarcina administrativă pentru autoritățile publice 

și se accelerează furnizarea de sprijin public, inclusiv ajutorul acordat prin 

intermediul fondurilor structurale ale UE. Pentru a se asigura că fondurile 

naționale și ale UE pot fi combinate fără a submina concurența pe piața internă, 

Comisia urmărește, prin prezenta propunere de revizuire specifică a RGECA, să 

îmbunătățească interacțiunea dintre normele de finanțare ale UE și normele 

privind ajutoarele de stat.  

Părțile interesate sunt invitate să transmită punctul lor de vedere până la 6 

iulie 2020. Comisia intenționează să adopte, în timp util, textul final revizuit 

pentru următorul cadru financiar multianual, pentru a se asigura că toate 

normele vor fi în vigoare cu suficient timp înainte de începerea noii perioade de 

finanțare în 2021. 

 

 

 

La 11 mai 2020, Comisia Europeană a adoptat o decizie2 de instituire a 

platformei „Pregătiți pentru viitor”. Aceasta înlocuiește platforma REFIT3, 

valorificându-i experiența. Platforma este prezidată de vicepreședintele Comisiei 

pentru relații interinstituționale și previziune, dl Maroš Šefčovič. Activitatea se va 

concentra asupra subiectelor evidențiate în cadrul unui program de lucru anual. 

Pentru fiecare temă, platforma va colecta date, dovezi și informații privind 

potențialul de simplificare și reducere a costurilor presupuse de legislația UE, fără 

a submina realizarea obiectivelor acesteia.  

                                                             
2
 2020/C 163/03 

3
 În perioada 2015-2019, platforma REFIT a sprijinit procesul de simplificare a legislației UE și de reducere a 

sarcinilor de reglementare în beneficiul societății civile, al întreprinderilor și al autorităților publice. 

RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE ȘI PREVIZIUNE 

Platforma Pregătiți pentru viitor („Fit for Future”) 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/consultation_document_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.163.01.0003.01.RON&toc=OJ:C:2020:163:TOC
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_ro
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Platforma este compusă din două grupuri: Grupul guvernamental și Grupul 

părților interesate. Grupul guvernamental însumează 30 reprezentanți ai 

autorităților naționale, regionale și locale ale statelor membre, precum și ai 

Comitetului Regiunilor4. Grupului părților interesate este format din 3 

reprezentanți ai  Comitetului Economic și Social European și din 19 experți numiți 

de secretarul general al Comisiei pentru a reprezenta interesul comun dintr-un 

anumit domeniu de politică.  

 

 

 

De regulă călătoriile, transportul, cazarea, alimentația, recreerea sau 

cultura contribuie la aproape 10% din PIB-ul UE și constituie o sursă esențială de 

locuri de muncă și de venituri în numeroase regiuni europene. Situația s-a 

schimbat din cauza pandemiei de Covid-19. În acest context, Comisia a prezentat 

un pachet pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile de 

călătorie și pentru a permite întreprinderilor din domeniul turismului să își 

redeschidă porțile, respectând, în același timp, măsurile sanitare obligatorii. 

Pachetul propus „Turism și transport” include: 

 o comunicare5 privind turismul și transporturile în 2020 și ulterior; 

 o comunicare ce propune o abordare comună6 a ridicării restricțiilor 

privind libera circulație la frontierele interne ale UE, în mod treptat și coordonat, 

reflectând ridicarea progresivă a restricțiilor la nivel național; 

 o comunicare ce expune orientări7 pentru sprijinirea restabilirii 

treptate a transporturilor, asigurându-se, în același timp, siguranța pasagerilor și 

a personalului; 

                                                             
4
Statele membre numesc câte un reprezentant din rândul autorităților naționale, locale și regionale, după caz). 

Comitetul Regiunilor numește 3 reprezentanți. 
5
 COM(2020) 550 

6
 C(2020) 3250 

PROMOVAREA MODULUI DE VIAȚĂ EUROPEAN 

Reluarea în siguranță a călătoriilor și relansarea sectorului 
turismului în Europa în 2020 și ulterior 

https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_ro
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices_ro.pdf
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 o recomandare8 care urmărește să facă din cupoanele valorice de 

călătorie o alternativă atractivă la rambursarea în numerar; 

 criterii și principii9 comune privind reluarea treptată și în condiții de 

siguranță a activităților turistice, în special privind protocoalele sanitare pentru 

structurile turistice de primire. 

Restabilirea în condiții de siguranță a libertății de circulație și eliminarea 

controalelor la frontierele interne 

Statele membre ar trebui să acționeze ținând seama de 3 criterii: situația 

epidemiologică, capacitatea de a aplica măsuri de izolare pe parcursul întregii 

călătorii, inclusiv la punctele de trecere a frontierei, precum și de considerentele 

economice și sociale. În plus, restricțiile ar trebui să fie ridicate fără discriminare 

pentru toți cetățenii UE și rezidenții din statul membru respectiv, indiferent de 

cetățenia acestora, și în toate zonele Uniunii care au o situație epidemiologică 

similară. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
7
 C(2020) 3139  

8
 C(2020) 3125 

9
 C(2020) 3251 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_ro
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Restabilirea serviciilor de transport în întreaga UE, protejând, în același 

timp, sănătatea lucrătorilor din domeniul transporturilor și a pasagerilor 

Orientările10 conțin principii generale pentru reluarea treptată și în condiții 

de siguranță a transportului de călători aerian, feroviar, rutier și fluvial. Se fac o 

serie de recomandări, cum ar fi necesitatea de a limita contactul dintre pasageri 

pe de o parte, reducând, pe cât posibil, densitatea lor, și dintre pasageri și 

lucrătorii din domeniul transporturilor, pe de altă parte. Orientările includ 

indicații privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție și protocoalele 

adecvate pentru situațiile în care pasagerii prezintă simptome de COVID-19. 

Documentul prevede, de asemenea, recomandări specifice pentru fiecare mod de 

transport și impune coordonarea între statele membre, având în vedere 

restabilirea treptată a conexiunilor dintre acestea. 

Reluarea în siguranță a serviciilor de turism11 

Comisia stabilește un cadru comun care oferă criterii pentru reluarea 

treptată și în condiții de siguranță a activităților turistice și elaborarea de 

protocoale sanitare pentru hoteluri și alte spații de cazare, pentru a proteja atât 

sănătatea turiștilor, cât și pe cea a angajaților. Aceste criterii includ dovezi 

epidemiologice; capacitate suficientă a sistemului de sănătate pentru localnici și 

turiști; supraveghere și capacitate de monitorizare și de testare, precum și 

urmărirea contactelor.  

                                                             
10

 C(2020) 3139 
11

 C(2020) 3251 

https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en
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Statele membre, alături de CE, au convenit asupra unor orientări pentru a 

asigura interoperabilitatea transfrontalieră a aplicațiilor mobile care sprijină 

urmărirea contactelor în lupta împotriva COVID-1912, astfel încât cetățenii să 

poată fi avertizați cu privire la o posibilă infecție cu noul coronavirus atunci când 

călătoresc în UE. Respectivele aplicații de urmărire trebuie să fie instalate 

voluntar, să fie transparente, temporare, securizate cibernetic, să utilizeze date 

anonimizate, să fie interoperabile la nivel transfrontalier, precum și între diferite 

sisteme de operare.  

Cupoanele valorice trebuie să devină o opțiune mai atractivă pentru 

clienți13  

 În baza normelor UE, călătorii au dreptul de a alege între cupoane valorice 

sau rambursarea în numerar pentru biletele anulate (avion, tren, 

autobuz/autocar și feribot) sau pentru pachetele de servicii de călătorie. 

                                                             
12

  O aplicație de urmărire a contactelor și de avertizare este instalată în mod voluntar și utilizată pentru a avertiza 
utilizatorii în cazul în care aceștia s-au aflat, pentru o anumită perioadă de timp, în apropierea unei persoane care 
a semnalat faptul că a avut un rezultat pozitiv la testul pentru COVID-19. În cazul unei alerte, aplicația poate oferi 
informații utile emise de autoritățile sanitare, cum ar fi recomandări privind testarea sau autoizolarea, precum și 
coordonatele unui punct de contact. 
13

 C(2020) 3125 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
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Reafirmând acest drept, recomandarea Comisiei urmărește să se asigure că 

aceste cupoane devin o alternativă atractivă și viabilă la rambursare pentru 

călătoriile anulate în contextul actualei pandemii, situație care a creat dificultăți 

financiare semnificative operatorilor de transport. Cupoanele ar trebui să fie 

protejate împotriva insolvenței emitentului, să aibă o perioadă minimă de 

valabilitate de 12 luni și să fie rambursabile timp de cel mult 1 an dacă nu sunt 

utilizate.  

 

 

 

 

La 13 mai 2020, în plenul Parlamentului European a avut loc o dezbatere 

privind rezultatele Consiliului European extraordinar din 23 aprilie și cadrul 

financiar multianual (CFM), resursele proprii și noul plan de redresare economică, 

cu participarea Președinților Consiliului European și Comisiei Europene.  

În discursul său, dna Ursula von der Leyen a evidențiat amploarea 

impactului pandemiei asupra vieții și economiei declarând: „(…) Ne vom reveni, 

dar va fi un proces de durată. (...) Uniunea Europeană nu poate să vindece singură 

toate rănile lăsate în urmă de această criză, dar ne asumăm partea noastră de 

responsabilitate, împărțind, în mod echitabil, poverile pe care le au de suportat 

statele membre și, în același timp, asigurându-ne că acest efort extraordinar va 

produce beneficii și pentru tinerele generații. Aceasta este problema cu care ne 

confruntăm astăzi și sunt convinsă că o Europă unită se poate ridica la înălțimea 

acesteia”. 

Discursul președintei von der Leyen privind noul CFM, resursele 
proprii și planul de redresare, rostit în cadrul sesiunii plenare a 
Parlamentului European 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_20_877
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Referitor la arhitectura și principalele caracteristici ale planului de 

rederesare economică pentru Europa, dna Ursula von der Leyen  a declarat că  

acesta este format din două părți:  cadrul financiar multianual  și un instrument 

de redresare, finanțat printr-o marjă de manevră mai mare. Această marjă de 

manevră fixează suma maximă de bani pe care Comisia o poate împrumuta de pe 

piețele de capital cu garanția statelor membre.  

 

Fondurile vor fi folosite în 

cadrul a 3 piloni. 

Primul pilon se concentrează 

pe sprijinirea statelor membre pentru 

ca acestea să se redreseze, să își 

revină din punct de vedere economic 

și să iasă din criză mai puternice. Cea 

mai mare parte a banilor vor fi 

cheltuiți, în cadrul acestui prim pilon, 

pentru un nou instrument de 

redresare și reziliență creat pentru 

finanțarea investițiilor publice și a 

reformelor esențiale aliniate la 

prioritățile europene: tranziția către 

neutralitatea climatică și către 

digitalizarea și reziliența Europei. 

Acest nou instrument va fi accesibil 

tuturor statele membre – indiferent 

dacă fac parte din zona euro sau nu – 



12 
 
 

și se va axa pe acele regiuni ale UE 

care au fost afectate. În cadrul 

primului pilon, Comisia va propune o 

sumă suplimentară pentru coeziune, 

care se va adăuga sumei alocate în 

mod obișnuit pentru coeziune în 

cadrul CFM. Această sumă va fi 

alocată în funcție de severitatea  

impactului economic și social al crizei.  

Al doilea pilon se referă la 

relansarea economiei și la 

mobilizarea investițiilor private atât 

prin consolidarea programului 

InvestEU, cât și prin crearea unei noi 

facilități pentru investiții strategice. 

Totodată, se va propune crearea unui 

nou instrument de solvabilitate, care 

va contribui la asigurarea nevoilor de 

recapitalizare ale întreprinderilor 

sănătoase, a căror viabilitate a fost 

periclitată de măsurile de limitare a 

mișcării persoanelor.  

Cel de-al treilea pilon va 

valorifica experiența acestei crize 

pentru a reliefa aspectele care au 

funcționat bine și pe cele care 

necesită îmbunătățiri.  CE își propune 

să consolideze programele care și-au 

dovedit valoarea în timpul crizei, 

precum RescEU sau Orizont Europa, 

să înființeze un nou program specific 

în domeniul sănătății și să asigure 

sprijin partenerilor prin consolidarea 

instrumentelor de vecinătate, 

dezvoltare și cooperare 

internațională, precum și a 

instrumentelor destinate asistenței 

pentru preaderare.  

 

 

 

 

Pandemia de COVID-19 a afectat capacitatea administrațiilor statelor 

membre de a asigura punerea în aplicare a legislației UE. În acest context, Comisia 

a prelungit perioadele de timp pentru trimiterea răspunsurilor la actualele 

proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, lansate de la începutul anului. 

S-a decis să se ofere statelor membre posibilitatea de a răspunde fiecărei scrisori 

de punere în întârziere și fiecărui aviz motivat din prezentul pachet de proceduri 

în termen de 4 luni, în locul celor 2 luni obișnuite. 

Pachetul de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna 
mai 
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1. Mediu și pescuit 

Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia trimite o scrisoare de punere 

în întârziere Maltei referitoare la 

conformitatea cu normele privind 

pescuitul de ton roșu; 

Comisia îndeamnă insistent Suedia și 

Letonia să asigure respectarea 

legislației UE privind protecția naturii; 

Comisia cere Croației să aplice în mod 

corect evaluările impactului asupra 

mediului; 

Comisia solicită Lituaniei să elimine 

barierele din calea accesului la 

justiție pe aspecte legate de mediu; 

Comisia solicită Bulgariei și Poloniei 

să elimine barierele din calea 

accesului la justiție al cetățenilor și 

organizațiilor de protecție a mediului 

în legătură cu planurile privind 

calitatea aerului; 

Comisia îndeamnă insistent Franța să 

îmbunătățească accesul cetățenilor la 

informațiile despre mediu; 

Comisia solicită Germaniei să-și 

îmbunătățească normele privind 

poluarea provenind din activitățile 

industriale; 

Comisia solicită Letoniei să 

îmbunătățească normele naționale 

privind calitatea aerului; 

Comisia solicită ROMÂNIEI să își 

protejeze populația împotriva 

poluării aerului. 

Comisia solicită României să respecte 

cerințele Directivei 

2008/50/CE privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
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pentru Europa, să 

măsoare, să informeze 

publicul și să raporteze în 

mod fiabil cu privire la 

gravitatea poluării 

aerului. În particular, 

România nu a respectat 

valorile-limită pentru 

dioxidul de azot (NO2), în 

București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și 

Timișoara, și nu a luat măsuri 

corespunzătoare pentru a scurta, cât 

mai mult posibil, perioadele de 

depășire. Comisia solicită, de 

asemenea, clarificări cu privire la 

monitorizarea corespunzătoare a 

concentrațiilor de NO2 în București. 

Prezența unor concentrații ridicate 

de NO2 implică riscuri pentru 

sănătatea umană. Comisia a decis să 

trimită României o scrisoare de 

punere în întârziere, acordându-i un 

termen de 4 luni pentru a lua 

măsurile necesare în vederea 

remedierii deficiențelor identificate 

de Comisie. În caz contrar, Comisia 

poate decide să trimită un aviz 

motivat. 

Comisia îndeamnă Franța, Ciprul și 

Lituania să își îmbunătățească 

normele de combatere a poluării 

aerului; 

Comisia solicită Germaniei, Estoniei, 

Letoniei, Lituaniei și Austriei să își 

îmbunătățească normele naționale 

de prevenire a accidentelor majore 

care implică substanțe periculoase; 

Comisia îndeamnă insistent Belgia, 

Grecia și Suedia să se conformeze 

normelor UE privind tratarea apelor 

urbane reziduale; 

Comisia îndeamnă insistent Cehia și 

Cipru să își corecteze sistemele de 

evaluare a impactului asupra 

mediului; 

Comisia îndeamnă 

ROMÂNIA să pună în 

aplicare hotărârea Curții 

privind neînchiderea 

depozitelor de deșeuri 

ilegale. 

Comisia 

îndeamnă România să 

închidă, să etanșeze și să 

restaureze, din punct de vedere 

ecologic, un număr de 48 de depozite 

ilegale de deșeuri și să se conformeze 

hotărârii Curții de Justiție a UE din 18 

octombrie 2018. În 

temeiul Directivei-cadru privind 

deșeurile, statele membre au 

obligația de a recupera și elimina 

deșeurile într-un mod care să nu 

pericliteze sănătatea umană și 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0301&lang1=ro&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0301&lang1=ro&type=TXT&ancre=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
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mediul, interzicând abandonarea, 

descărcarea sau evacuarea 

necontrolată a acestora. România 

avea obligația de a închide și a 

reabilita depozitele de deșeuri 

neconforme (depozite municipale și 

industriale) până la 16 iulie 2009. Din 

cauza progreselor lente, Comisia a 

înaintat cazul Curții de Justiție a 

Uniunii Europene în februarie 2017. 

Hotărârea Curții se referă la 68 de 

depozite de deșeuri, dintre care doar 

20 au fost închise definitiv până în 

prezent. Până în ianuarie 2020, cea 

mai mare parte a lucrărilor necesare 

pentru închiderea, etanșarea și 

regenerarea celorlalte 48 de depozite 

nu fuseseră încă planificate, aprobate 

sau demarate. Ca urmare a hotărârii 

Curții, Comisia adresează o scrisoare 

de punere în întârziere. România are 

la dispoziție 4 luni pentru a remedia 

situația. 

Avize motivate: 

Comisia îndeamnă insistent Bulgaria, 

Cehia, Franța și Polonia să se 

conformeze normelor UE privind 

tratarea apelor urbane reziduale; 

Comisia solicită Sloveniei să își 

protejeze populația împotriva 

poluării aerului; 

Comisia îndeamnă insistent Irlanda să 

asigure puritatea apei destinate 

consumului uman. 

2. Energie și climă 

Scrisoare de punere în întârziere: 

Comisia solicită statelor membre să 

pună corect în aplicare normele UE 

privind securitatea aprovizionării cu 

gaze naturale. 

Comisia a decis să trimită 

scrisori de punere în 

întârziere tuturor statelor 

membre ale UE (cu 

excepția Ciprului, având 

în vedere derogarea de 

care beneficiază acest stat 

membru) și Regatului 

Unit, din cauza 

nerespectării anumitor dispoziții ale 

Regulamentului privind securitatea 

aprovizionării cu gaze naturale 

[Regulamentul (UE) 2017/1938], în 

particular în ceea ce privește 

obligațiile de notificare și aplicarea 

mecanismului de solidaritate.  

 3. Justiție 

Scrisoare de punere în întârziere: 

Comisia deschide o procedură în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva Regatului Unit, pentru 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
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nerespectarea normelor UE privind 

libera circulație. 

Avize motivate: 

Comisia solicită Ciprului și Greciei să 

respecte normele UE privind 

garanțiile procedurale pentru copiii 

suspectați sau acuzați în cadrul 

procedurilor penale; 

Comisia solicită Greciei să respecte 

normele UE privind asistența 

judiciară; 

Comisia solicită Austriei și Franței să 

transpună legislația UE privind 

sancțiunile penale pentru abuz pe 

piață; 

Comisia îndeamnă insistent Germania 

și Slovenia să finalizeze transpunerea 

Directivei privind protecția datelor în 

materie de asigurare a respectării 

legii. 

Închiderea unor cazuri: 

Combaterea fraudei: Comisia închide 

procedurile în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor deschise 

împotriva Estoniei, 

Franței, Luxemburgului și Țărilor de 

Jos, întrucât acestea au notificat 

transpunerea integrală a normelor 

UE privind combaterea fraudelor 

îndreptate împotriva bugetului 

Uniunii prin mijloace de drept penal; 

Comisia închide două proceduri în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva Austriei, întrucât aceasta a 

transpus normele UE privind 

încălcarea dispozițiilor fostei 

Directive privind protecția datelor. 

 4. Piață internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri 

Aviz motivat: 

Comisia cere Belgiei și Spaniei să 

respecte normele UE privind 

recunoașterea calificărilor profesi-

onale. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia cere Bulgariei să elimine 

măsurile discriminatorii care obligă 

comercianții cu amănuntul să 

favorizeze produsele alimentare 

interne. 

 5. Uniunea securității 

Aviz motivat și scrisoare de punere în 

întârziere: 

Comisia solicită Belgiei și Greciei să 

transpună și să pună în aplicare 

integral normele UE privind furnizorii 

de servicii de expertiză criminalistică. 
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 6. Stabilitate financiară, servicii 

financiare și uniunea piețelor de 

capital 

Scrisori de punere în întârziere: 

Combaterea spălării banilor: Comisia 

îndeamnă Belgia, Cehia, Estonia, 

Irlanda, Grecia, Luxemburg, Austria, 

Polonia și Regatul Unit să transpună 

integral cea de a 5-a Directivă privind 

combaterea spălării banilor; 

Comisia îndeamnă Estonia să 

modifice transpunerea celei de a 4-a 

Directive privind combaterea spălării 

banilor; 

Comisia solicită Spaniei să aplice în 

mod corect Regulamentul SEPA 

pentru plata impozitelor; 

Comisia îndeamnă insistent Finlanda 

și Regatul Unit să abroge tratatele lor 

bilaterale de investiții cu alte state 

membre ale UE; 

Comisia solicită Ciprului să aplice 

integral normele UE privind 

publicarea situațiilor financiare, a 

rapoartelor administratorilor și a 

rapoartelor de audit de către 

societățile cu răspundere limitată. 

Avize motivate: 

Comisia solicită Poloniei să transpună 

corect normele Solvabilitate II care 

prevede reguli prudențiale pentru 

societățile de asigurare; 

Comisia solicită Greciei și Poloniei să 

pună în aplicare corect Regulamentul 

SEPA pentru utilizatorii serviciilor de 

plată. 

7. Impozitare și uniunea vamală 

Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia solicită Luxemburgului și 

Portugaliei să își modifice legislația de 

transpunere a Directivei împotriva 

evitării obligațiilor fiscale; 

Comisia solicită Danemarcei să își 

modifice normele privind impozitarea 

dividendelor plătite organizațiilor 

caritabile; 

Comisia solicită Luxemburgului să 

modifice normele fiscale 

discriminatorii privind întreprinderile 

de securitizare; 

Comisia ia măsuri suplimentare 

împotriva Regatului Unit pentru 

nerespectarea normelor UE privind 

combustibilii marcați. 

Avize motivate: 

Comisia îndeamnă ROMÂNIA să ia 

măsurile necesare pentru dezvoltarea 

unui nou sistem informatic pentru 

monitorizarea circulației produselor 

accizabile. 
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Comisia a decis să trimită 

un aviz 

motivat României pentru 

că nu a finanțat și 

dezvoltat conform 

calendarului convenit un 

sistem informatic pentru 

monitorizarea circulației 

produselor accizabile 

(alcool, tutun și produse energetice) 

la nivelul UE. Normele UE (în 

principal Directiva 2008/118/CE a 

Consiliului) permit produselor 

accizabile să circule în regim de 

amânare a plății accizelor, cu condiția 

ca documentele electronice să fie 

prelucrate în mod corespunzător în 

statele membre de expediere și de 

sosire. De asemenea, sistemul 

informatic le permite statelor 

membre să comunice informații cu 

privire la operatorii autorizați să pună 

în circulație astfel de produse și să 

coopereze între ele pentru a combate 

frauda. România utilizează deja o 

versiune perimată a sistemului 

informatic și nu a luat măsurile 

necesare pentru a utiliza noua 

versiune. Faptul că România nu a 

acționat în timp util ar putea avea 

consecințe grave asupra pieței 

interne, deoarece produsele 

accizabile nu ar fi autorizate să 

circule, în mod normal, către sau 

dinspre România decât odată ce 

acciza a fost achitată în mod 

corespunzător. Dacă România nu ia 

măsuri în următoarele 4 luni, Comisia 

poate decide să trimită cazul în fața 

Curții de Justiție a UE. 

Comisia solicită Finlandei să își 

alinieze la legislația UE normele 

privind deductibilitatea fiscală a 

contribuțiilor la nivel de grup. 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene: 

Comisia trimite Țările de Jos în fața 

Curții pentru impozitarea transferului 

capitalului de pensii către alte state 

membre, dar nu și a transferurilor 

interne. 

 8. Mobilitate și transporturi 

Sesizări la Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene: 

Comisia Europeană trimite Ciprul, 

Țările de Jos și Portugalia în fața 

Curții pentru neîndeplinirea obligației 

de a moderniza registrele de 

transport rutier. 

Scrisori de punere în întârziere 

Comisia solicită Germaniei să pună în 

aplicare în mod corespunzător 

legislația UE referitor la transportul 

feroviar; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118
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Comisia Europeană solicită 

Portugaliei să aplice corect normele 

UE privind siguranța feroviară; 

Transport rutier: Comisia cere Belgiei, 

Bulgariei, Croației, Ciprului, Italiei, 

Letoniei, Maltei, Portugaliei, 

ROMÂNIEI, Sloveniei și Regatului 

Unit  să aplice corect 

normele privind 

informațiile în materie 

de trafic legate de 

siguranța rutieră. 

Comisia a trimis 

scrisori de punere în 

întârziere  pentru că 

aceste state au aplicat 

incorect normele privind informațiile 

în materie de trafic legate de 

siguranța rutieră. Normele respective 

sunt prevăzute de Regulamentul 

delegat (UE) nr. 886/2013 adoptat în 

temeiul Directivei privind sistemele 

de transport inteligente (STI). Accesul 

la datele în materie de trafic este 

esențial pentru îmbunătățirea 

siguranței pe drumurile europene și 

pentru furnizarea de servicii de 

informare participanților la trafic. 

Această legislație impune statelor 

membre să pună la dispoziție astfel 

de date în vederea schimburilor și a 

reutilizării informațiilor prin puncte 

de acces naționale unice. Statele în 

cauză au în prezent la dispoziție 4 luni 

pentru a răspunde la scrisoarea de 

punere în întârziere. În caz contrar, 

Comisia poate lua în considerare 

adoptarea unui aviz motivat.  

Comisia solicită Belgiei, Bulgariei, 

Croației, Letoniei, Poloniei 

Portugaliei, ROMÂNIEI și Regatului 

Unit  să aplice corect 

normele UE privind 

serviciile de informare în 

timp real cu privire la 

trafic. 

Comisia a trimis scrisori 

de punere în 

întârziere  pentru că 

aceste state au aplicat 

incorect normele UE pentru 

furnizarea serviciilor de informare în 

timp real cu privire la trafic la nivelul 

UE. Normele respective sunt 

prevăzute de Regulamentul delegat 

(UE) nr. 2015/962 adoptat în temeiul 

Directivei privind sistemele de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0886
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0886
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0962
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transport inteligente (STI). Acest 

regulament urmărește să 

îmbunătățească accesibilitatea, 

schimbul, reutilizarea și actualizarea 

datelor necesare pentru furnizarea 

de servicii de informare în timp real 

neîntrerupte și de bună calitate, cu 

privire la trafic, în întreaga UE prin 

intermediul punctelor unice de acces 

naționale. Serviciile de informare în 

timp real cu privire la trafic contribuie 

la reducerea congestionării traficului, 

a poluării aerului și a poluării fonice 

generate de transporturi. Informațiile 

în timp real sunt esențiale pentru 

realizarea de hărți digitale exacte și 

actualizate, sunt indispensabile 

pentru aplicațiile de mobilitate 

inteligentă. Statele în cauză au în 

prezent la dispoziție 4 luni pentru a 

răspunde la scrisoarea de punere în 

întârziere. În caz contrar, Comisia 

poate lua în considerare adoptarea 

unui aviz motivat. 

Comisia îndeamnă Bulgaria, Croația, 

Cipru, Grecia, Italia, Letonia, Malta, 

Portugalia, ROMÂNIA și Slovenia  să 

aplice corect normele UE privind 

furnizarea la nivelul UE a serviciilor 

de informare cu privire la călătoriile 

multimodale. 

Comisia a trimis scrisori de punere în 

întârziere Bulgariei, Croației, Ciprului, 

Greciei, Italiei, Letoniei, Maltei, 

Portugaliei, 

ROMÂNIEI și Sloveniei pentru că au 

aplicat incorect normele UE despre 

furnizarea serviciilor de informare cu 

privire la călătoriile multimodale la 

nivelul UE. Normele sunt prevăzute 

de Regulamentul delegat (UE) Nr 

2017/1926, care a fost adoptat în 

temeiul Directivei privind sistemele 

de transport inteligente (STI). De 

multe ori, persoanele 

care călătoresc în Europa 

nu dispun de informații 

referitoare la întreaga 

călătorie, de la punctul 

de plecare la cel de 

destinație. Din acest 

motiv, statele membre au 

obligația de a institui 

puncte naționale de acces care să 

pună la dispoziție informații 

referitoare la călătoriile multimodale. 

În cele din urmă, serviciile de 

informare cu privire la călătoriile 

multimodale vor contribui la 

furnizarea unei imagini de ansamblu 

a tuturor opțiunilor de deplasare pe 

care le au la dispoziție călătorii, 

evidențiindu-le în același timp pe cele 

mai sustenabile. Aceste informații îi 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj
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vor ajuta, totodată, pe călători să fie 

mai bine pregătiți în eventualitatea 

unor perturbări și vor veni în sprijinul 

persoanelor cu dizabilități sau cu 

mobilitate redusă. Statele în cauză au 

în prezent la dispoziție 4 luni pentru a 

răspunde la scrisoarea de punere în 

întârziere. În caz contrar, Comisia 

poate lua în considerare adoptarea 

unui aviz motivat. 

Comisia cere Bulgariei, Estoniei, 

Greciei, Italiei, Letoniei, ROMÂNIEI, 

Sloveniei și Regatului Unit  să pună în 

aplicare normele privind serviciile de 

informare pentru locuri de parcare 

sigure și securizate. 

Comisia a decis să trimită 

scrisori de punere în 

întârziere Bulgariei, 

Estoniei, Greciei, Italiei, 

Letoniei, României, 

Sloveniei și Regatului 

Unit pentru că nu au 

comunicat informații 

privind parcarea sigură și 

securizată. Mai precis, aceste state 

membre nu au pus la dispoziție în 

format digital, prin intermediul 

punctelor naționale de acces, 

informații referitoare la locurile de 

parcare (de exemplu, amplasarea 

zonelor de parcare și instalațiile și 

facilitățile disponibile), precum și la 

spațiile de parcare care furnizează 

informații dinamice (de exemplu, 

despre locurile disponibile sau zonele 

prioritare). Acest lucru este prevăzut 

de Regulamentul (UE) nr. 885/2013, 

care a fost adoptat în temeiul 

Directivei privind sistemele de 

transport inteligente (STI). Șoferii de 

camioane din Europa se confruntă 

adesea cu problema locurilor de 

parcare insuficiente și a informațiilor 

precare cu privire la astfel de facilități 

și, prin urmare, parchează de multe 

ori în zone nesecurizate. Statele în 

cauză au în prezent la dispoziție 4 luni 

pentru a răspunde la scrisoarea de 

punere în întârziere. În caz contrar, 

Comisia poate lua în considerare 

adoptarea unui aviz motivat. 

Comisia solicită Italiei, Portugaliei și 

Regatului Unit să prezinte un raport 

cu privire la punerea în aplicare a 

cadrelor naționale de politică privind 

infrastructura pentru combustibili 

alternativi; 

Comisia Europeană ia măsuri 

împotriva Sloveniei pentru 

nerespectarea normelor din 

domeniul securității aviației; 

Comisia solicită Croației, Sloveniei și 

Spaniei să transpună corect legislația 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0885
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UE  privind spațiul feroviar unic 

european; 

Cerul unic european: Comisia 

îndeamnă Bulgaria, Ciprul, Finlanda, 

Franța, Grecia, Lituania, Malta, 

Portugalia, ROMÂNIA, 

Slovacia și Slovenia  să respecte 

normele UE privind furnizarea de 

servicii de legături de date. 

Comisia a decis să trimită o scrisoare 

de punere în întârziere Bulgariei, 

Ciprului, Finlandei, Franței, Greciei, 

Lituaniei, Maltei, Portugaliei, 

României, 

Slovaciei și Sloveniei pentru că nu au 

asigurat furnizarea și funcționarea 

serviciilor de legături de date pentru 

toți operatorii de aeronave care 

efectuează zboruri în spațiul aerian 

aflat în responsabilitatea lor și care 

sunt capabili de comunicații prin 

legături de date. Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 

nr. 29/2009 al 

Comisiei impune 

tuturor statelor 

membre să furnizeze 

aceste servicii. 

Serviciile de legături de 

date sunt comunicații 

între aeronave și sol 

care completează comunicațiile de 

voce utilizate în mod tradițional în 

cadrul controlului traficului aerian. 

Implementarea acestei tehnologii 

interoperabile în Europa este 

esențială pentru îmbunătățirea 

eficienței comunicațiilor între piloți și 

controlori, sporind astfel capacitatea 

de control al traficului aerian. 

Termenul limită pentru ca furnizorii 

de servicii de trafic aerian să pună la 

dispoziție și să opereze servicii de 

legături de date a expirat la 5 

februarie 2018. Lipsa echipamentelor 

în anumite centre de control 

împiedică operatorii de aeronave să 

utilizeze serviciile de legături de date, 

pentru care operatorii au fost obligați 

să instaleze echipamente începând cu 

5 februarie 2020. Statele membre 

vizate au în prezent la dispoziție 4 

luni pentru a oferi un răspuns 

preocupărilor exprimate de Comisie. 

În caz contrar, Comisia poate decide 

să trimită un aviz motivat. 

Avize motivate și scrisori de punere în 

întârziere: 

Comisia Europeană îndeamnă 

Austria, Belgia, Bulgaria, Ciprul, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgul, Malta și Spania,  să 

desemneze un „organism al culturii 

juste”, pentru a se asigura că orice 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0029-20190729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0029-20190729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0029-20190729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0029-20190729
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persoană care raportează 

evenimente relevante pentru 

siguranța aviației civile nu este 

penalizată de către angajatori sau de 

către autoritățile statelor membre. 

Aviz motivat: 

Comisia Europeană solicită ca 

Danemarca să renunțe la limita de 25 

de ore pentru parcarea camioanelor. 

Aviz motivat suplimentar: 

Comisia Europeană solicită Ungariei 

să respecte normele comune privind 

registrele naționale ale 

întreprinderilor de transport rutier. 

 

 

 9. Ocuparea forței de muncă 

Sesizare a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene: 

Comisia trimite Austria în fața Curții 

de Justiție pentru discriminare în 

ceea ce privește indexarea 

prestațiilor familiale, a creditului 

fiscal pentru copii și a creditelor 

fiscale acordate familiilor. 

10. Concurență 

Închiderea unor cazuri: 

Comisia închide procedurile în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva Italiei și Bulgariei în ceea ce 

privește atribuirea frecvențelor TV. 
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13 mai 2020  

DESCHIDEREA SESIUNII 

Președintele Sassoli a deschis sesiunea mulțumind  celor care oferă 

servicii de sănătate esențiale și felicitându-i cu ocazia Zilei internaționale a 

asistenților.  

În contextul creat de pandemia de COVID-19, care a evidențiat necesitatea 

unei politici de sănătate mai proactive, construirea unor sisteme de îngrijire 

medicală rezistente și accesibile și, mai ales, nevoia unei solidarități mai mari în 

Europa, președintele PE a reamintit că instituția pe care o conduce  a solicitat un 

mecanism european de răspuns pentru a se pregăti și a se răspunde la orice tip 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

11 – 17 mai 

2020 

BRUXELLES 

 

Din activitatea plenului 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/opening-statement---plenary-13-may-2020
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de criză din domeniu: „(...) Trebuie să ne gândim corect la Viitorul Europei, 

deoarece această criză ne învață că nu ne putem recupera decât împreună.” 

 

BUGETUL UE PE TERMEN LUNG  

La 17 aprilie a.c., PE a solicitat un pachet semnificativ de redresare și 

reconstrucție, care să implice creșterea cadrului financiar multianual (CFM). În 

conformitate cu această rezoluție, planul de urgență ar oferi o bază mai bună 

decât un cadru financiar multianual întârziat sau necorespunzător pentru 

redresarea Uniunii Europene și a priorităților politice. 

 

 

În dezbaterea plenară, care a precedat votul asupra unei rezoluții14 privind 

bugetul pe termen lung și fondul de redresare, deputații europeni au adus un 

                                                             
14

 Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele 
proprii și planul de redresare - 2020/2631(RSP)  
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_RO.html
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omagiu asistenților medicali sau angajaților din sectorul alimentar. De asemenea, 

au condamnat atitudinea acelor stater membre, care în Consiliul UE 

tergiversează, sau ezită luarea unei decizii. 

Cu privire la următorul buget pe termen lung al UE , deputații au susținut că 

trebuie să fie ambițios și orientat către viitor, iar fondul de redresare trebuie să 

facă parte din acesta. Aceștia au subliniat că este important să nu se uite de 

regiunile afectate, de agricultură și agricultorii, dar este nevoie de o mobilizare 

maximă pentru viitor, prin combaterea schimbărilor climatice,  prin promovarea 

digitalizării, și sprijinirea celor mai defavorizati. PE a solicitat să fie implicat în mod 

corespunzător în procesul de instituire și punere în aplicare a următorului cadru 

financiar multianual (CFM) și a fondului de redresare. O parte dintre deputați au 

atras atenția asupra protejării locurilor de muncă și a companiilor din UE. De 

asemenea, au existat cereri de protejare și îmbunătățire a pieței unice ca mijloc 

de redresare.  

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel, a prezentat un raport 

cu privire la ultima videoconferință a Consiliului European, și a promis o strategie 

puternică și ambițioasă bazată pe bugetul UE și pe fondul de redresare, amintind 

că totul trebuie făcut pe consolidarea și integrarea europeană, în locul  

diferențierii dintre state. 

Președintele Comisiei, dna Ursula von der Leyen, și-a prezentat planurile 

pentru CFM și pentru un plan de redresare, structurate pe baza a trei piloni - 

redresare și reparație, relansarea economiei și învățarea lecțiilor, promițând  că 

PE va juca un rol deplin în întregul pachet de redresare și în buget15. 

                                                             
15 PE a solicitat Comisiei Europene să prezinte un plan de urgență pentru garantarea finanțării UE în cazul în care 
următorul buget pe termen lung al UE nu va fi disponibil la 1 ianuarie 2021. Comisia Europeană va prezenta o 
propunere privind un CFM și un fond de redresare restructurate, pentru a ține seama de criza sanitară și de 
consecințele acesteia. Întrucât bugetul actual pe termen lung al UE se va expira la 31 decembrie 2020, UE are 
nevoie de un nou orizont de planificare bugetară pentru următorii șapte ani. Astfel, Comisia Europeană a 
prezentat în mai 2018 planuri pentru următorul CFM pentru 2021-2027. Parlamentul European și-a adoptat poziția 
în noiembrie 2018 și a reconfirmat-o în octombrie 2019. Consiliul nu a reușit încă să ajungă la un acord cu privire la 
o poziție. 

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
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În acest context, PE a adoptat o rezoluție16 prin care solicită Comisiei 

Europene să prezinte, până la 15 iunie 2020, o propunere pentru un plan de 

urgență privind CFM.  

Parlamentul European dorește ca planul de urgență să: 

 revizuiască normele și obiectivele care reglementează programele de 

cheltuieli aplicabile și să redirecționeze bugetul, în mod temporar, pentru a 

aborda și a atenua consecințele economice și sociale imediate ale pandemiei de 

COVID-19 și pentru a contribui la redresare prin adăugarea de flexibilitate și 

finanțare, așa cum s-a procedat deja în cadrul bugetului de anul acesta;  

 să ofere o bază mai bună decât un cadru financiar multianual 

întârziat sau necorespunzător pentru redresarea Uniunii Europene și a 

priorităților politice; 

 anuleze / prelungească termenele-limită ale tuturor programelor 

actuale de cheltuieli; 

 actualizeze, unde este necesar, sumele de bani pe baza unei 

prelungiri tehnice a nivelurilor din 2020.  

Raportul a fost aprobat de majoritatea membrilor PE, iar a Comisia 

Europeană trebuie să prezinte o propunere de CFM revizuit17, care să includă și 

fondul de redresare.  

 

                                                             
16 Rezoluția Parlamentului European din 13 mai 2020 conținând recomandări adresate Comisiei privind o plasă de 
siguranță pentru protejarea beneficiarilor programelor Uniunii: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM - 
2020/2051(INL) 
17

 De la începutul crizei generată de pandemia de COVID-19, PE a aprobat o serie de măsuri bugetare și a solicitat 
un CFM mai solid și ambițios. PE dorește o reformă bugetară ulterior anului 2020, care să corespundă 
angajamentelor și ambițiilor sale politice pentru viitorul UE și să asigure continuitatea principalelor politici. Acest 
buget ar trebui să abordeze problemele viitoare pentru Europa, pacea, democrația, statul de drept, drepturile 
omului și egalitatea de gen, să stimuleze bunăstarea, creșterea economică, locuri de muncă de calitate, 
solidaritatea, între statele membre și cetățeni, și să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_RO.html
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 „(...) Acum este momentul să 

fim îndrăzneți și ambițioși cu privire la 

acțiunile sprijinite de bugetul UE. 

Parlamentul dorește să fie un actor-

cheie al acestui proces, împreună cu 

alte instituții, pentru a contribui la 

transformarea bugetului în cel mai bun 

instrument menit să sprijine economia 

europeană și pe cetățenii săi. Trebuie 

să se ajungă urgent la un acord cu 

privire la planul de redresare și la următorul buget multianual.”  - președintele PE, 

David Sassoli, declarație înaintea dezbaterii în plen și a votului rezoluției 

adoptate 

 

 „(...) Pentru următoarele 

zile, săptămâni și luni, trebuie 

găsit un echilibru corect între 

responsabilitate și solidaritate, 

astfel încât toată lumea să 

poată conveni asupra 

compromisului final. (...) În 

iunie, timpul va fi scurt pentru 

ca CFM să fie votat și să funcționeze la timp. În momentul de față, nu ar fi 

oportună întreruperea actualelor programe europene nici pentru cetățenii, și nici 

pentru reputația și coerența politică a UE. (...) Desigur, PE are un rol important în 

acest întreg proces - consimțământul PE trebuie să fie obținut și acest lucru este, 

cu siguranță, un lucru mult mai puțin sigur decât a fost pentru actualul CFM, care 

se încheie acum. Așadar, toată lumea – Comisia Europeană, Consiliul - ar trebui să 

țină seama de ceea ce dorește și urmărește PE. Dorim să arătăm, cu adevărat, că 

nu suntem aici pentru binele nostru, ci pentru interesul cetățenilor. Asigurați-vă că 

CFM și fondul de recuperare sunt cele mai bune răspunsuri posibile la această 

criză severă prin care trecem acum și care va avea consecințe pentru mulți ani de 



29 
 
 

acum înainte, pentru toți cetățenii europeni.” - Johan van Overtveldt, 

președintele Comisiei pentru bugete (BUDG), interviu online despre viitorul 

CFM 

 

  „(...) Situația actuală necesită soluții extraordinare. 

Ne temem că noul CFM 2021-2027 nu va fi gata la timp din 

cauza întârzierilor semnificative acumulate. Prin urmare, 

îndemnăm Comisia Europeană să propună un plan de 

urgență pentru bugetul pe anul viitor. În perioade de criză și 

instabilitate, beneficiarii bugetului UE trebuie să aibă o 

viziune clară asupra anului următor. Deputații caută toate 

soluțiile posibile pentru a asigura stabilitatea bugetului UE.” 

- Jan Olbrycht, coraportor 

 

 „(...) Cetățenii, întreprinderile și societatea civilă nu ar 

înțelege că, la 1 ianuarie 2021, nu dispunem de un buget al 

UE. Dacă ar fi fost deja dificil să accepte acest lucru înainte 

de această pandemie, este mult mai dificil acum ținând 

seama de impactul puternic al COVID-19 asupra familiilor, 

școlilor, întreprinderilor și economiilor. (...) Solicităm 

Comisiei Europene să prezinte la timp o propunere 

ambițioasă de buget al UE pentru următorii șapte ani, cu un 

fond de redresare care răspunde așteptărilor cetățenilor. Există deja o întârziere 

din partea Comisiei Europene în ceea ce privește prezentarea noii sale propuneri; 

Consiliul European trebuie să ajungă la un acord, iar Parlamentul European 

trebuie să aprobe acest acord. Dar nu ne putem asuma niciun fel de riscuri în plus. 

Solicităm încă o dată Comisiei Europene să prezinte un plan de urgență. Acest 

plan trebuie să fie eficient și să ofere o plasă de siguranță pentru beneficiarii 

programelor UE.” - Margarida Marques, coraportor 
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PROTECȚIA DATELOR TREBUIE SĂ FIE GARANTATĂ  

Deputații europeni au respins proiectul de decizie18 de punere în aplicare 

a Consiliului privind schimbul de amprente cu Regatul Unit al Marii Britanii și au 

solicitat acestuia să nu ia nici o decizie pe această temă până când nu se vor oferi 

garanții privind reciprocitatea deplină și protecția datelor.  

Având în vedere stadiul actual al negocierilor privind relațiile viitoare dintre 

Regatul Unit și UE, încă nu este clar dacă, după 31 decembrie 2020, Regatul Unit 

va îndeplini condițiile impuse de dreptul Uniunii, astfel încât să se considere că 

asigură un nivel de protecție în esență echivalent cu cel prevăzut de legislația UE. 

Într-adevăr, în lipsa unui nivel de protecție a datelor cu caracter personal în 

esență echivalent sau a unor condiții și garanții solide și stricte pentru prelucrarea 

datelor dactiloscopice, prelucrarea rezultată din căutarea automatizată a 

amprentelor digitale și din schimburile de date cu caracter personal prevăzute la 

articolul 9 din Decizia Prüm, ar implica riscuri grave pentru protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanelor. În plus, raportorul este de părere că 

problema includerii datelor suspecților ar trebui rezolvată înainte de a autoriza 

schimbul de date cu Regatul Unit, astfel încât să se garanteze că schimburile de 

date automatizate respectă pe deplin principiul reciprocității prevăzut de sistemul 

Prüm, aplicat de alte state membre care participă la acesta. Deputații au susținut 

că atât timp cât nu există garanții privind reciprocitatea și protecția datelor, 

Consiliul nu ar trebui să permită schimbul de informații dactiloscopice  (schimbul 

de amprente) între Regatul Unit al Marii Britanii și statele membre ale UE. 

Parlamentarii doresc să aștepte până la încheierea noului cadru juridic pentru 

cooperarea în parteneriat cu Regatul Unit.  

Lansarea schimbului de amprente digitale între Regatul Unit și statele 

membre ale UE, care au obligații în temeiul Deciziilor Prüm, ar permite 

autorităților naționale responsabile să facă schimb de date dactiloscopice pentru 

                                                             
18

 2019/0819(CNS) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0068_RO.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/pr%C3%BCm-decisions_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/0819(CNS)
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a preveni și a investiga infracțiunile. Aceste decizii ar fi limitate la o perioadă de 

tranziție care se încheie la 31 decembrie a.c. Dacă Regatul Unit al Marii Britanii nu 

va respecta standardele UE de protecție a datelor după perioada de tranziție, o 

astfel de decizie ar putea reprezenta un risc grav pentru protecția drepturilor 

fundamentale și a libertățile cetățenilor UE. De asemenea, deputații europeni 

consideră că reciprocitatea schimbului de date ar trebui garantată înainte de 

luarea oricărei decizii în această privință. După cum se menționează în proiectul 

de decizie de punere în aplicare a Consiliului, Regatul Unit al Marii Britanii nu 

intenționează să pună la dispoziție date dactiloscopice din profilurile suspecților, 

spre deosebire de alte state membre care participă la Deciziile Prüm19.  

14 mai 2020  

MĂSURILE DE URGENȚĂ ADOPTATE ÎN UNGARIA  

 

Deputații europeni au evaluat măsurile de urgență adoptate de guvernul 

maghiar în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințele acestora asupra  

democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Vicepreședintele 

Comisiei, dna Věra Jourová, și reprezentanții Consiliului și-au prezentat  punctele 

de vedere, în special cele referitoare la competențele sporite ale executivului din 

Ungaria.  

Într-o rezoluție adoptată la 17 aprilie a.c., PE a avertizat că prelungirea pe 

durată nedeterminată a stării de urgență, autorizarea de a legifera prin decret și 

slăbirea supravegherii exercitate de parlamentul național sunt total incompatibile 

cu valorile europene. Măsurile restrictive ce afectează democrația, statul de drept 

și libertățile fundamentale, ocrotite pe timpul pandemiei, trebuie să fie legate în 

mod clar de criza sanitară actuală, limitate în timp și să facă obiectul unui control 

periodic.  

                                                             
19 Deciziile privind schimbul automat de date dactiloscopice în UE sunt permise de cadrul Prüm. Acesta stabilește 
dispoziții în temeiul cărora statele membre ale UE își acordă reciproc acces la fișierele lor automate de analiză 
ADN, la sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale și la datele de înmatriculare a vehiculelor.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/pr%C3%BCm-decisions_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
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Deputații europeni au solicitat Comisiei Europene să utilizeze pe deplin 

toate instrumentele și sancțiunile UE disponibile, inclusiv de natură bugetară, 

pentru a remedia această încălcare gravă și persistentă, și a îndemnat Consiliul UE 

să reintroducă pe agenda sa procedura în curs împotriva Ungariei, în temeiul art. 

7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 

 

APLICAȚIILE DE URMĂRIRE COVID-19 VOR PĂSTRA CONFIDENȚIALITATEA 

CETĂȚENILOR 

Dezbaterea privind aplicațiile de urmărire a contactelor în combaterea 

COVID-19 a abordat riscurile la adresa datelor cu caracter personal și a vieții 

private.  

În discuțiile cu 

reprezentantul Comisiei 

Europene, responsabilul 

pentru portofoliul justiție, dl 

Didier Reynders, și cu 

reprezentanții Consiliului, 

deputații europeni au 

remarcat că, împreună cu alte 

măsuri legate de COVID-19, 

cum ar fi distanțarea socială, 

măștile și testarea, aplicațiile de urmărire a contactelor pot ajuta la gestionarea 

pandemiei20. În acest scop, au analizat modul în care se pot folosi aplicațiile 

mobile, aflate în curs de dezvoltate, ori deja utilizate în unele state membre, 

pentru a urmări deplasările persoanelor infectate sau ale celor cu risc ridicat de a 

răspândi pandemia. Parlamentarii au ridicat probleme legate de impactul 

acestora asupra drepturilor fundamentale europene, cum ar fi protecția datelor și 

                                                             
20

 Într-o rezoluție adoptată la 17 aprilie, PE a subliniat că autoritățile naționale și cele ale UE trebuie să respecte pe 
deplin legislația privind protecția datelor și protecția vieții private. Datele privind coordonatele spațiale pot fi 
prelucrate numai în conformitate cu Directiva privind confidențialitatea confidențialitatea și cu Regulamentul 
general privind protecția datelor.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1589447761958&date=20200514
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
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a vieții private21. Astfel, au subliniat că aplicațiile de urmărire trebuie să fie cu 

adevărat aplicate voluntar, nediscriminatoriu și transparent. Utilizarea aplicației 

trebuie să fie strict limitată la urmărirea contactelor, iar datele trebuie șterse 

imediat ce situația o permite. De asemenea, trebuie să existe o abordare 

coordonată în dezvoltarea și utilizarea aplicațiilor pentru a le asigura 

interoperabilitatea transfrontalieră. 

Dl Didier Reynders și secretarul de stat croat, dna Nikolina Brnjac, au 

împărtășit opiniile deputaților europeni privind încrederea în siguranța 

aplicațiilor. Totodată, comisarul Reynders a menționat că  autoritățile naționale 

vor colabora cu autoritățile UE pentru protecția datelor și asigurarea că aplicațiile 

de urmărire respectă legislația UE în vigoare în materie de protecție a vieții 

private și a datelor. De asemenea, Comisia depune eforturi pentru a asigura o 

abordare comună între statele UE, astfel încât aplicațiile să fie interoperabile. 

 

VACCINURI ȘI TRATAMENTE ÎN CONTEXTUL COVID-19 

Parlamentarii europeni au discutat despre identificarea celui mai bun 

mod de a sprijini dezvoltarea vaccinurilor și a tratamentelor în contextul COVID-

19. La dezbateri au participat vicepreședintele Comisiei Europene, dl Margaritis 

Schinas, reponsabil pentru portofoliul promovarea modului de viață european, 

dna Stella Kyriakides, responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară, 

reprezentanții președinției croate a Consiliului UE.  

Membrii PE și-au exprimat punctele de vedere cu privire la eforturile 

depuse până în prezent și au abordat modalitățile pentru accesul la 

medicamentele necesare la prețuri accesibile în timpul epidemiei.  

De asemenea, în discuțiile avute s-a pus accentul pe dezvoltarea unui 

vaccin profilactic pentru a preveni boala și a unui vaccin terapeutic utilizat pentru 

tratament. În prezent sunt aplicate proceduri de reglementare accelerate, astfel 

                                                             
21 La 16 aprilie a.c., Comisia a publicat orientări privind dezvoltarea de noi aplicații de urmărire a contactelor 
pentru a se asigura că acestea respectă legislația UE în materie de protecție a vieții private și a datelor cu caracter 
personal. 
 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_ro
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încât autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamente conexe sigure, 

eficiente și de înaltă calitate să fie acordate cât mai curând posibil. 

La 4 mai a.c., UE a găzduit evenimentul donatorilor pentru un răspuns 

global la coronavirus, care a adunat 7.4 miliarde euro pentru a impulsiona 

acțiunile legate de vaccinuri, metode de diagnosticare și tratamente împotriva 

virusului. 

 

Rezoluții adoptate în sesiunea 13 – 15 mai 2020 

 

Miercuri, 13 mai 2020 - Bruxelles  

   Etichetarea pneurilor: eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali  

   Cerințe minime pentru reutilizarea apei  

  
 
Acordul privind statutul dintre UE și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru  

  
 
Acordul privind statutul dintre UE și Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Serbia  

   Reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică UE-India  

  
 
Reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică UE-Ucraina  

   Acordul UE-Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală  

   Acordul UE-Belarus privind facilitarea eliberării vizelor  

  
 
Modificarea Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic 
(ICCAT) - Protocol  

  
 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului CE-Mauritania: posibilități de pescuit și 
contribuție financiară. Prelungirea Protocolului  

  
 
O plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan 
de urgență pentru CFM  

  
 
Serviciile de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile 
de frontieră dintre Germania și Elveția  

  
 
Serviciile de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile 
de frontieră dintre Italia și Elveția  

   Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Regatul Unit  

 

Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles  

  
 
Soia modificată genetic  

https://global-response.europa.eu/index_ro
https://global-response.europa.eu/index_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0055_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0056_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0057_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0057_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0058_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0058_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0059_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0060_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0061_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0062_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0063_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0063_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0064_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0064_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0065_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0065_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0066_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0066_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0067_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0067_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0068_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0069_RO.html
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Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”  

  
 
Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Clean Sky 2  
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Miniștrii UE responsabili pentru sănătate s-au reunit în sistem de 

videoconferință, pentru a discuta despre accesul la medicamente și pentru a 

susține un schimb de opinii cu privire la Strategia farmaceutică pentru Europa. 

Reuniunea a fost prezidată de către dna dr Vera Katalinić-Janković, ministrul croat 

adjunct al sănătății, în prezența responsabilului european pentru sănătatea și 

siguranța alimentelor, dna Stella Kyriakides și a profesorului Guido Rasi, director 

executiv al Agenției Europene  pentru Medicamente. 

În deschiderea lucrărilor, dna Stella Kyriakides a evidențiat două obiective 

majore pentru securitatea aprovizionării cu medicamente, respectiv 

universalitatea și disponibilitatea acestora. Atât dna Stella Kyriakides, cât și 

profesorul Guido Rasi au subliniat importanța depistării timpurii a deficitului de 

medicamente pentru a asigura securitatea aprovizionării cu medicamente pe 

piața internă. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Videoconferința informală  a  miniștrilor 

sănătății 
 12 mai 2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=281
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Miniștrii au discutat despre accesul fiabil și continuu la medicamente, 

având în vedere pandemia COVID-19 care a evidențiat și a agravat problema 

furnizării medicamentelor în Europa. Astfel, au subliniat că răspândirea COVID-19 

a pus o presiune enormă pe sistemele de sănătate ale statelor membre, fapt care 

impune consolidarea cooperării dintre statele membre și Comisia Europeană 

pentru a asigura accesul la medicamente. 

Cu privire la noua Strategie farmaceutică pentru Europa participanții au pus 

accent, în special, pe legătura dintre aceasta și Strategia industrială, care a fost 

publicată în martie a.c. și Planul de recuperare economică ulterior crizei.  

„(…) 

Președinția 

Consiliului UE 

consideră că această 

reuniune reprezintă 

continuarea 

activității demarate 

în 2016, cu 

adoptarea 

concluziilor privind 

consolidarea 

echilibrului în 

sistemele farmaceutice din statele sale membre,  având în vedere circumstanțele 

actuale ca început al lucrărilor comune care vor permite îmbunătățirea 

funcționării pieței europene a medicamentelor,” a declarat dr. Vera Katalinić-

Janković, ministrul adjunct al sănătății din Croația. 

„(…) Pandemia de coronavirus ne-a arătat mai mult ca niciodată că trebuie 

să dezvoltăm o nouă Strategie farmaceutică a UE pentru a asigura accesibilitatea, 

sustenabilitatea și securitatea aprovizionării. Trebuie să stabilim mijloacele pentru 

a produce medicamente în UE și să ne asigurăm că cetățenii și spitalele pot avea  

acces la medicamente esențiale în orice moment. Avem o responsabilitate 

colectivă de a pune pacientul pe primul loc”, a declarat Stella Kyriakides, 

responsabilul european pentru sănătatea și siguranța alimentară. 
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În cele din urmă, miniștrii au  discutat despre modalitățile de îmbunătățire 

a comunicării între autoritățile naționale și părțile interesate, având în vedere, în 

special, crearea unei platforme adecvate pentru dialog.   

 

Miniștrii apărării din UE au organizat o videoconferință, care a fost 

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

securitate, Josep Borrell.  

Discuțiile au vizat implicațiile pandemiei de COVID-19 în materie de 

securitate și apărare , concentrându-se, în special, asupra ajutorului dat de forțele 

armate populației civile și asupra sprijinului transfrontalier acordat între statele 

membre.  

De asemenea, miniștrii au convenit că UE ar trebui să depună, în 

continuare, toate eforturile pentru a-și menține prezența 

operațională  a misiunilor și operațiilor din cadrul politicii de securitate și apărare 

comune, menținând, în același timp, siguranța personalului.  

Totodată, au discutat și despre măsurile viitoare, printre care se numără: 

 consolidarea activității privind securitatea cibernetică și combaterea 

amenințărilor hibride; 

  intensificarea eforturilor 

de combatere a dezinformării. 

Secretarul general al NATO, 

Jens Stoltenberg, și secretarul 

general adjunct al ONU pentru 

operațiunile de pace, Jean-Pierre 

Lacroix, au oferit informații 

actualizate cu privire la activitățile în 

curs de desfășurare în cadrul 

organizațiilor lor. De asemenea, au 

Videoconferința informală a miniștrilor 

apărării 
 12 mai 2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/05/12/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79184/covid-19-lessons-and-implications-eu-security-and-defence_en
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participat la discuțiile care au vizat cooperarea în domeniul apărării pentru a face 

față crizei generate de COVID-19.  

 

 

 

„(...) Pandemia de COVID-19 va deteriora, foarte 

probabil, mediul de securitate în anii următori, ceea ce 

sporește și mai mult nevoia de a consolida securitatea 

și apărarea UE”. - Josep Borrell 

 

 

 

 

Președinția croată a Consiliului UE a organizat a doua videoconferinţă a 

miniștrilor agriculturii și pescuitului, cu participarea dlui Janusz Wojciechowski, 

responsabilul european pentru agricultură, și a dlui Virginijus Sinkevičius, 

responsabilul cu politica privind mediul, oceanele și pescuitul. Discuțiile au vizat 

atât măsurile în vigoare , cât și posibilele acțiuni viitoare, în vederea contracarării 

impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra sectorului agriculturii și 

pescuitului. 

În cadrul dezbaterilor, prezidate de către dna Marija Vučković, ministrul 

croat al agriculturii, reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor europene au 

făcut schimb de bune practici.  

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

agriculturii și pescuitului  
13 mai 2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=284
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„(…) Am făcut progrese de la 

ultima videoconferință, cooperarea  

funcționând, atât la nivel bilateral, 

cât și la nivelul UE. Rezultatele se 

pot vedea: producția și 

aprovizionarea cu alimente sunt 

asigurate. Sectoarele agriculturii și 

pescuitului și-au demonstrat 

reziliența, iar consumatorii 

europeni pot beneficia de o cantitate suficientă de alimente la prețuri accesibile. 

În aceste vremuri, aceasta a fost prima noastră prioritate. În același timp am 

adoptat măsuri de sprijin pentru fermieri și pescari pentru a depăși dificultățile 

generate de pandemia  COVID-19. Am pregătit un pachet de măsuri privind 

acvacultura și pescuitul care (…) se bucură și de susținerea statelor membre. În 

același timp, mai mulți participanți au subliniat necesitatea unor măsuri 

suplimentare dacă situația actuală nu se schimbă”, a declarat dna Marija 

Vučković, ministrul croat al agriculturii. 

În ceea ce privește pescuitul, mai multe state membre au apreciat 

adoptarea rapidă a legislației care permite suplimentarea sprijinului acordat 

sectorului pescuitului afectat de pandemia COVID-19. 

Având în vedere faptul că flotele de pescuit ale navelor mici și-au redus 

semnificativ activitatea, mai multe state au solicitat măsuri suplimentare și mai 

multă flexibilitate în punerea în aplicare a obligațiilor de control și a celor stabilite 

în cadrul Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul 

Atlantic (ICCAT)22. Miniștrii au solicitat Comisiei Europene să monitorizeze situația 

flotei navelor de pescuit și a sectorului acvaculturii, pentru a putea asigura 

finanțarea necesară în cazului inițierii unor măsuri suplimentare de sprijin. 

În continuare, miniștrii au propus măsuri privind producția agricolă și au 

solicitat Comisiei Europene punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare de 

relaxare a normelor actuale ale politicii agricole comune (PAC). În special au fost 

                                                             
22

 Organizație creată în 1969 cu ocazia Conferinței plenipotențialilor, în cadrul căreia a fost elaborată și adoptată 
Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic 
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vizate normele care reglementează controalele la fața locului și creșterea 

sprijinului cuplat facultativ. De asemenea, au solicitat atât aplicarea ajutorului 

pentru depozitarea privată, cât și a măsurilor de sprijinire a pieței cărnii de 

pasăre, cărnii de porc și de vită și a cartofilor. Nu în ultimul rând, participanții au 

evidențiat necesitatea luării unor măsuri suplimentare de sprijin pentru sectorul 

lactatelor și a celui vitivinicol. Evidențiind necesitatea unor resurse financiare 

suplimentare, miniștrii au solicitat Comisiei Europene să exploreze toate opțiunile 

de finanțare existente, pornind  de la analiza veniturilor alocate până în prezent. 

Unii dintre participanți au solicitat Comisiei Europene activarea instrumentului de 

rezervă pentru situațiile de criză din sectorul agricol. 

La final, dna Marija Vučković, ministrul croat al agriculturii, a declarat:  „(…) 

A fost susținută propunerea de modificare a Regulamentului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală. Cu toate acestea, mai mulți participanți au subliniat 

faptul că nu vor putea beneficia de oportunitățile oferite, deoarece nu există 

fonduri disponibile în cadrul celui de-al doilea pilon. Cu toate acestea, chiar și 

acele state sunt dispuse să susțină propunerea și acesta este exemplul de 

solidaritate de care trebuie să dăm dovadă în aceste vremuri grele”. 

Eurogrupul s-a reunit prin sistem de videoconferință, atât în configurație 

obișnuită, cât și în configurație deschisă (UE 27). 

În configurația obișnuită, la care participă statele membre din zona euro, a 

fost organizat un nou dialog permanent care continuă seria de evenimente prin 

care se consolidează schimbul de informații între Parlamentul European și 

Eurogrup. Astfel, Președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare a 

Parlamentului European (ECON), Irene Tinagli, a participat la o discuție privind 

perspectivele economice ale zonei euro, în special în contextul crizei COVID-19. 

Videoconferința Eurogrupului 15 mai 2020  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/media/43912/2020-05-15-eurogroup-draft-agenda.pdf
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În configurație deschisă, Eurogrupul a analizat progresele înregistrate în 

domeniul economic, ca răspuns la criza provocată de COVID-1923. Totodată, 

miniștrii au discutat cu privire la relansarea economiei europene și la promovarea 

convergenței economice în UE. 

Nu în ultimul rând, Comisia Europeană a informat miniștrii cu privire la 

adoptarea unui nou amendament (cel de-al doilea) pentru a extinde domeniul de 

aplicare al cadrului temporar privind ajutoarele de stat și pentru a ajuta statele 

membre să sprijine economia în contextul pandemiei provocate de COVID-19. 
 

În cadrul președinției croate a Consiliului UE a fost organizată 

videoconferința informală a miniștrilor responsabili pentru afaceri externe, care a 

fost prezidată de Josep Borrell, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și 

Politica de Securitate al Uniunii Europene. 

Miniștrii au discutat despre consolidarea solidarității și a sprijinului UE în 

Orientul Mijlociu și în Nordul Africii și despre evitarea creșterii impactului 

pandemiei Covid-19  asupra regiunii. 

De asemenea, miniștrii au avut în vedere și procesul de pace din Orientul 

Mijlociu, respectiv perspectivele unei relații bilaterale constructive și 

cuprinzătoare, mai ales în contextul formării unui nou guvern în Israel. 

„(...) Soluționarea conflictului israeliano-palestinian rămâne o prioritate și 

în interesul strategic al Uniunii Europene. Suntem pregătiți să ajutăm”. -  Josep 

Borrell 

                                                             
23

 Este vorba despre cele trei plase de siguranță asupra cărora s-a convenit în cadrul 

videoconferinței Eurogrupului din 9 aprilie a.c. și care au fost aprobate de membrii Consiliului 

European. A se vedea, în acest sens, Revista DUE - Sinteza activităților europene nr. 12/2020. 

Reuniunea informală a miniștrilor 

responsabili pentru afaceri externe - 

videoconferință 

 

15 mai 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/media/43911/2020-05-15-eurogroup-draft-agenda-inclusive-format.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_838
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/04/07-09/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/04/23/
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2913.pdf
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Nu în ultimul rând, miniștrii au fost informați cu privire la pregătirile pentru  

Cea de a patra Conferință de la Bruxelles privind viitorul Siriei și al regiunii ( 30 

iunie a.c., în sistem de videoconferință) și despre organizarea unei 

videoconferințe privind criza din Venezuela, care să fie coprezidată de UE și 

Spania (26 mai a.c.). Cu privire la evoluțiile recente din Mediterana de Est, 

miniștrii au abrobat o declarație .  

 

Președinția croată a Consiliului UE a organizat videoconferința informală a 

miniștrilor responsabili pentru industrie și piața internă, cu privire la redresarea 

economică a Uniunii Europene.  

Videoconferința a fost prezidată de ministrul croat al economiei, 

antreprenoriatului și meșteșugurilor, dl Darko Horvat. La aceasta au participat și 

vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, dna Margrethe Vestager, și 

comisarul responsabil cu piața internă, dl Thierry Bretton. 

Discuțiile au vizat Foaia de parcurs pentru redresare, care propune acțiuni 

în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale și revitalizate, în conformitate 

cu principiul solidarității, coeziunii și convergenței. De asemenea, miniștrii au 

semnalat faptul că industria europeană prezintă vulnerabilități cauzate de o 

dependență de furnizorii din state terțe, dependență care ar trebuie redusă, în 

special în sectoarele care au caracter strategic, precum cel al medicamentelor și 

cel al componentelor de telecomunicații. 

Nu în ultimul rând, s-a subliniat faptul că industria poate deveni motorul 

redresării economiei UE numai prin investiții adecvate, direcționate către 

sectoarele cele mai afectate de criză și către cele care prezintă cel mai mare 

potențial de inovare, creștere economică și creare de locuri de muncă.  

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili 

pentru industrie și piața internă - 

videoconferință 

 

15 mai 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/15/statement-of-the-eu-foreign-ministers-on-the-situation-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/05/15/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=287
https://www.consilium.europa.eu/media/43421/20200421-a-roadmap-for-recovery_ro.pdf
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 „(…) Pentru relansarea economiei este 

esențial să se asigure conectivitate digitală, 

echitate în ceea ce privește condițiile de 

concurență între statele terțe și UE și să se 

asigure reziliența capacităților digitale în 

Europa.” -  Vicepreședinte executiv al 

Comisiei Europene, dna Margrethe Vestager 

 „(...) Trebuie să ne concentrăm asupra 

ecosistemelor industriale, deoarece este în interesul nostru să avem o piață unică 

puternică și competitivă. Prioritatea este să folosim această criză pentru a ieși din 

ea împreună și cu o singură idee în mintea noastră: cea a solidarității.”- 

responsabilul pentru piața internă, dl Thierry Breton 

„(...) Lunile următoare vor fi esențiale pentru restabilirea pieței unice a UE și 

pentru definirea viitorului industriei europene. Pe măsură ce criza sanitară se 

adâncește, este important să se evite o redresare necoordonată, având în vedere 

interdependența economică a statelor membre ale UE.” - Darko Horvat 
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Comisia a anunțat că au fost selectate 8 proiecte de cercetare au fost 

pentru a fi finanțate cu obiectivul de a dezvolta tratamente și metode de 

diagnosticare pentru coronavirus. Dintre acestea 5 se concentrează pe diagnostic 

și 3 pe tratamente. Cele care se axează pe instrumentele de diagnosticare 

intenționează să dezvolte dispozitive care pot fi utilizate oriunde, cum ar fi în 

cabinetele medicale sau în propria casă a pacientului, și pot produce rezultate 

rapide în 14-40 de minute. Celelalte proiecte, care se vor concentra asupra 

dezvoltării de tratamente, vor lucra, în principal, la actuala pandemie de 

coronavirus, însă vor depune eforturi considerabile în ceea ce privește pregătirea 

pentru epidemii viitoare. 

 

 

 

 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 
CORONAVIRUSULUI 

Tratamente și metode de diagnosticare a Coronavirus 
4 mai 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_imi-projects_factsheet.pdf
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