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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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În cadrul raportului de convergență, Comisia Europeană a făcut o evaluare cu 

privire la progresele înregistrate de statele membre din afara zonei euro în direcția 

adoptării monedei euro. Aceasta se referă la cele șapte state membre din afara zonei 

euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro: Bulgaria, 

Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetățenilor, a declarat: „(…) Raportul de convergență arată progrese încurajatoare 

înregistrate de unele țări, deși rămân încă mai multe etape de parcurs înainte ca aceste 

state să poată adera la zona euro. Ca întotdeauna, Comisia este gata să sprijine aceste 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  

Progresele înregistrate de statele membre în direcția aderării la 
zona euro 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip129_en.pdf


state membre. O etapă preliminară importantă din acest parcurs este aderarea la MCS II, 

ceea ce Croația și Bulgaria se pregătesc în prezent să facă. Salutăm eforturile ambelor 

țări în această direcție.” 

Potrivit concluziilor raportului: 

• Croația și Suedia îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor; 

• Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia și Suedia îndeplinesc criteriul 

referitor la finanțele publice; 

• Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia și Suedia îndeplinesc criteriul 

ratelor dobânzilor pe termen lung; 

• niciunul dintre statele membre menționate nu îndeplinește criteriul privind 

cursul de schimb, deoarece niciunul nu este membru al mecanismului cursului de schimb 

(MCS II): este nevoie de cel puțin doi ani de participare la mecanism, fără tensiuni grave, 

înainte de a adera la zona euro. 

Raportul a concluzionat că România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre 

cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, și anume 

criteriile legate de stabilitatea prețurilor, de soliditatea finanțelor publice, de cursul 

de schimb și de rata dobânzilor pe termen lung. Legislația din România nu este 

compatibilă în întregime cu tratatul. 

Pe lângă evaluarea condițiilor formale pentru aderarea la zona euro, raportul 

constată că legislația națională din fiecare dintre statele membre enumerate, cu excepția 

Croației, nu este pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice și monetare. 

Raportul se bazează pe criteriile de convergență, denumite și „criteriile de la 

Maastricht”, care sunt prevăzute la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Printre aceste criterii de convergență se numără 

stabilitatea prețurilor, soliditatea finanțelor publice, stabilitatea cursului de schimb și 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO


convergența ratelor dobânzilor pe termen lung. Se analizează, de asemenea, 

compatibilitatea legislației naționale cu normele uniunii economice și monetare. 

 

 

 

CE SE MĂSOARĂ CUM SE MĂSOARĂ CRITERIILE DE CONVERGENȚĂ 

Stabilitatea prețurilor   

Armonizarea inflației 

prețurilor de consum 

O stabilitate durabilă a nivelului prețurilor și o 

rată medie a inflației, pe o perioadă de un an 

înaintea examinării, care nu depășește cu mai 

mult de 1,5 puncte procentuale rata înregistrată 

de cele trei state membre ale UE care au cele mai 

bune rezultate. 

Finanțe publice solide Deficitul public și datoria 

publică 

Să nu facă obiectul procedurii aplicabile 

deficitelor excesive la momentul examinării. 

Stabilitatea cursului de 

schimb 

Evoluția cursului de 

schimb în cadrul MCS II 

Participarea la Mecanismul cursului de schimb 

(MCS II) pe o perioadă de doi ani fără a înregistra 

tensiuni grave 

Caracterul durabil al 

convergenței 

Ratele dobânzilor pe 

termen lung 

În anul precedent examinării, nu depășesc cu mai 

mult de două puncte procentuale rata 

înregistrată de cele trei state membre ale UE care 

au cele mai bune rezultate. 



Conform Raportului privind calitatea apei pentru scăldat în 2019, 85% din zonele 

de scăldat din Europa au îndeplinit condițiile pentru a li se atribui cel mai înalt și mai 

exigent standard de calitate al Uniunii Europene - „excelent”. 

Au fost înregistrate ușoare scăderi ale calității apelor în zone din UE cu o calitate 

„excelentă” - cel mai înalt standard de calitate și „satisfăcătoare” - standardul minim 

prevăzut în Directiva UE privind apele de scăldat. Ponderea zonelor de scăldat din Europa 

cu o calitate „satisfăcătoare” s-a menținut la 95%. S-a constatat, de asemenea, că în 

zonele de scăldat de pe coastă calitatea apei este mai bună decât cea din zonele 

interioare. 

Calitatea apelor pentru scăldat din Europa s-a îmbunătățit substanțial în ultimii 40 

de ani, de când a fost adoptată Directiva UE privind apa pentru scăldat.  

MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT 

Calitatea apelor pentru scăldat din Europa 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/european-bathing-water-quality-in-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32006L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32006L0007


Raportul din 2020 privind economia albastră 

Raportul din 2020 privind economia 

albastră a UE oferă o imagine de ansamblu a 

performanței sectoarelor economice ale UE care 

au legătură cu oceanele și mediul costier. Cu o 

cifră de afaceri de 750 de miliarde euro în 2018, 

economia albastră a UE este într-o situație bună. 

Tot în 2018, s-au înregistrat 5 milioane de 

persoane angajate în sectorul economiei 

albastre, ceea ce reprezintă o creștere 

semnificativă cu 11,6 % în comparație cu anul 

precedent. Deși sectoare precum turismul costier 

și marin, dar și pescuitul și acvacultura sunt grav 

afectate de pandemia de coronavirus, economia 

albastră în ansamblu prezintă un potențial enorm 

în ceea ce privește contribuția ei la o redresare 

economică verde. 

 

Conform ultimelor date privind siguranța rutieră Europa rămâne cea 

mai sigură regiune din lume în materia siguranței rutiere, cu o medie de 51 de 

decese cauzate de accidente rutiere la 1 milion de locuitori. Se estimează că 

22 800 de persoane au murit într-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 

7 000 de decese mai puțin decât în 2010.   

Un număr de 8 state membre au înregistrat o scădere record a numărului 

de accidente mortale în 2019: Croația, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 

Letonia, Luxemburg și Suedia. Cu toate acestea, progresele au încetinit în 

majoritatea țărilor. Obiectivul UE de a reduce la jumătate numărul deceselor 

cauzate de accidente rutiere între 2010 și sfârșitul anului 2020 nu va fi atins. 

TRANSPORTURI  

Drumurile europene devin mai sigure, dar progresele rămân prea 
lente 

https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
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Deși este probabil ca numărul accidentelor rutiere mortale să scadă semnificativ 

în 2020, ca urmare a măsurilor luate în scopul combaterii pandemiei de 

coronavirus, această scădere nu va fi suficientă pentru atingerea obiectivului. 

În 2019, cele mai sigure drumuri au fost cele din Suedia (22 de decese / 

milion de locuitori) și din Irlanda (29/milion), în timp ce România (96/milion), 

Bulgaria (89/milion) și Polonia (77/milion) au raportat cele mai ridicate rate ale 

mortalității.  

Numărul de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori – date preliminare pentru 2019* 

  2010 2018 2019 variație % 
2018-2019 

variație 
% 
2010-
2019 

Belgia 77 53 56 6 % -24 % 
Bulgaria 105 87 89 3 % -19 % 
Cehia 77 62 58 -6 % -23 % 
Danemarca 46 30 35 20 % -20 % 
Germania 45 40 37 -7 % -16 % 
Estonia 59 51 39 -22 % -34 % 
Irlanda 47 29 29 1 % -33 % 
Grecia 113 65 65 -1 % -45 % 
Spania 53 39 36 -6 % -31 % 
Franța 64 49 48 0 % -19 % 
Croația 99 77 73 -6 % -30 % 
Italia 70 55 55 -1 % -20 % 
Cipru 73 57 59 6 % -13 % 
Letonia 103 78 69 -12 % -39 % 
Lituania 95 62 66 6 % -38 % 
Luxemburg 64 60 36 -39 % -31 % 
Ungaria 74 65 62 -5 % -19 % 
Malta 31 38 32 -11 % 23 % 
Țările de Jos 32 35 34 -3 % 9 % 
Austria 66 46 46 0 % -26 % 
Polonia 103 76 77 0 % -26 % 
Portugalia 80 66 61 -8 % -33 % 

România 117 96 96 0 % -22 % 
Slovenia 67 44 49 13 % -25 % 
Slovacia 65 48 51 7 % -25 % 
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Finlanda 51 43 37 -14 % -24 % 
Suedia 28 32 22 -32 % -17 % 
UE 67 52 51 -2 % -23 % 
Regatul Unit 30 28 28 0 % -3 % 
Elveția 42 27 22 -20 % -43 % 
Norvegia 43 20 20 1 % -48 % 
Islanda 25 52 17 -67 % -25 % 

  

În total, 53 % dintre decesele rutiere din 2018 s-au produs pe drumuri 

rurale, 38 % în zonele urbane și 9 % pe autostrăzi. În întreaga UE, aproximativ 

20 de persoane la 1 milion de locuitori au murit pe drumuri urbane în 2018. Rata 

diferă semnificativ de la un stat membru la altul: în general, este sub media UE 

în majoritatea țărilor din nordul și din vestul UE. Prin contrast, în Bulgaria, 

Croația, Cipru, Grecia, Malta, Polonia, Portugalia și România au fost ucise mai 

multe persoane în zonele urbane decât pe drumurile rurale. 

În total, ocupanții autoturismelor (șoferi și pasageri) reprezintă 45 % din 

totalul deceselor rutiere, în timp ce utilizatorii vehiculelor cu două roți 

reprezintă 26 %, iar pietonii 21 % din totalul deceselor. 

La nivelul UE, bărbații reprezintă trei din patru decese rutiere (76 %). 

Proporția este aceeași în toate statele membre și este relativ neschimbată din 

2010. 

UE: În medie, 51 de decese rutiere la un milion de locuitori în 2019, 

reprezentând o scădere cu 2 % față de 2018 și o scădere cu 23 % față de 

2010. 

România: 96 de decese rutiere la un milion de locuitori în 2019, cea 

mai mare rată din UE. Situația rămâne neschimbată din 2018. În ultimul 

deceniu, numărul deceselor a scăzut cu 22 %, deși cea mai mică cifră a fost 

înregistrată în 2014. 
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Indicele economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020 arată că s-au 

înregistrat progrese în toate statele membre și în toate domeniile-cheie 

evaluate. Acesta monitorizează performanțele digitale globale din Europa și 

urmărește progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește 

competitivitatea digitală.  

Aceste progrese sunt cu atât mai relevante în contextul pandemiei de 

COVID-19, care a demonstrat rolul esențial pe care îl au, în prezent, tehnologiile 

digitale.  

Finlanda, Suedia, Danemarca și Țările de Jos sunt liderii la nivelul UE în 

ceea ce privește performanța globală în domeniul digital. Aceste țări sunt 

urmate de Malta, Irlanda și Estonia. În ultimii 5 ani, Irlanda a înregistrat cele mai 

importante progrese, urmată de Țările de Jos, Malta și Spania. Performanțele 

acestor țări se situează cu mult peste media UE, conform evaluărilor bazate pe 

punctajul DESI. 

Indicele DESI urmărește progresele înregistrate în statele membre în 5 

domenii de politică principale, și anume conectivitatea, competențele digitale, 

utilizarea internetului de către persoane fizice, integrarea tehnologiilor digitale 

de către întreprinderi și serviciile publice digitale. Conectivitatea s-a 

îmbunătățit, dar încă mai sunt multe de făcut pentru a răspunde nevoilor aflate 

în creștere rapidă. Sunt necesare progrese suplimentare în ceea ce 

privește competențele digitale, cu atât mai mult cu cât criza declanșată de 

COVID-19 a demonstrat că aceste competențe sunt esențiale pentru accesul 

cetățenilor la informații și servicii. Cu toate că pandemia a cauzat o creștere 

bruscă a utilizării internetului, această tendință era deja prezentă înainte de 

criză, 85% din populație utilizând internetul cel puțin o dată pe săptămână (în 

creștere față de 75% în 2014). Întreprinderile devin tot mai digitalizate, în special 

întreprinderile mari.   

 

PIAȚA INTERNĂ  

indicele economiei și societății digitale  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE 

în cadrul indicelui DESI pentru 2020. Pe baza datelor anterioare pandemiei, 

performanța României a fost identică în patru din cele cinci dimensiuni DESI 

măsurate. România înregistrează cele mai bune rezultate în dimensiunea 

conectivitate, datorită utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză 

și disponibilității ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, în special 

în zonele urbane. Un procent de 49% dintre locuințele din România sunt 

abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză (cel puțin 100 Mbps), 

România situându-se astfel pe locul 5 în UE. Cu toate acestea, digitalizarea 

economiei a rămas în urmă, în condițiile în care aproape o cincime dintre 

români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au 

competențe digitale cel puțin elementare. România este bine poziționată în 

ceea ce privește absolvenții TIC, plasându-se pe locul al cincilea, cu 5,6% 

dintre toți absolvenții (media UE: 3,6%); cu toate acestea, în ceea ce privește 

serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet, performanța 

României este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE. 
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Ministrul chinez de 

Externe, Wang Yi, și Înaltul 

Reprezentant pentru afaceri 

externe și politică de securitate 

al UE, Josep Borrell Fontelles, 

au prezidat cea de-a zecea 

întâlnire UE-China, în sistem de 

videoconferință.  

Aceștia au discutat 

despre multipolarizarea lumii, 

globalizarea economiei și despre democratizarea relațiilor internaționale. De 

asemenea, s-a apreciat că trebuie să se intensifice comunicarea și coordonarea 

politicilor macroeconomice, stimulând, în continuare, cooperarea deschisă 

bilaterală pentru finalizarea la termen a Acordului de investiții China-UE. 

Înaltul Reprezentant a reamintit angajamentele importante asumate de 

UE și China la Summitul UE-China din 2019 și a subliniat necesitatea punerii în 

aplicare a acestor angajamente și a avansării tuturor aspectelor agendei 

bilaterale pentru a obține rezultate tangibile. Un alt subiect de discuție a vizat 

neproliferarea, inclusiv despre JCPOA [planul comun de acțiune cuprinzător – 

acordul nuclear al Iranului]. De asemenea, Înaltul Reprezentant a solicitat Chinei 

Dialogul strategic la nivel înalt UE-China 

 

09.06.2020 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80639/eu-china-strategic-dialogue-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-press_en
https://www.consilium.europa.eu/media/39020/euchina-joint-statement-9april2019.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80128/jcpoa-joint-statement-spokespersons-high-representative-eu-and-foreign-ministries-france_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80128/jcpoa-joint-statement-spokespersons-high-representative-eu-and-foreign-ministries-france_en
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să respecte angajamentele internaționale asumate în ceea ce privește 

autonomia provinciei Hong Kong. 

Totodată, acesta a afirmat că UE are, în continuare, așteptări mari în 

relațiile cu China și dorește depunerea de eforturi comune cu partea chineză 

pentru rezultate pozitive la următorul Summit UE-China și la întâlnirea liderilor 

Chinei și UE, precum și stimularea cooperării pragmatice în multiple domenii și 

finalizarea Acordului de investiții UE-China în cursul acestui an. 

 

 

 

 

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Borrell și directorul executiv 

înainte au discutat despre modalitățile de a continua colaborarea în cadrul unui 

parteneriat pentru combaterea impactului socioeconomic al crizei COVID-19, în 

special în Africa și America Latină. 

Având în vedere cea de a patra Conferință de la Bruxelles privind viitorul 

Siriei și al regiunii, din 30 iunie 2020, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele 

Borrell a subliniat angajamentul UE de a continua colaborarea cu UNICEF pentru 

a promova drepturile copilului în Siria și în țările învecinate, inclusiv accesul la 

educație. De asemenea, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și directorul 

executiv au discutat despre situația copiilor din taberele de refugiați.  

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Borrell și directorul executiv au 

convenit să colaboreze pentru a promova educația copiilor, inclusiv învățarea 

digitală ca prioritate.  

Înaltul Reprezentant/vicepreședintelui Borrell a declarat: „(...) școala este 

cel mai important producător de egalitate din lume”. 

 

 

 

Discuție telefonică cu directorul executiv al Fondului 

Națiunilor Unite pentru Copii, Henrietta Fore, despre 

situația mondială a copiilor 

09.06.2020 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/29/declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-hong-kong/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80632/children-world-high-representativevice-president-speaks-united-nations-childrens-fund_en
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8 iunie 2020 

„DIALOGUL MONETAR” CU DNA CHRISTINE LAGARDE  

Deputații europeni din Comisia pentru afaceri economice și monetare 

(ECON) au participat la întâlnirea trimestrială cu președintele Băncii Centrale 

Europene (BCE), dna Christine Lagarde, pentru prima dată după începerea 

pandemiei și după pronunțarea deciziei din 5 mai 2020 a Curții Constituționale 

Federale germane cu privire la programul de cumpărare a obligațiunilor derulat 

de BCE. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

8-14 iunie 2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR ȘI A 

PLENULUI 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/econ-committee-meeting_20200608-1545-COMMITTEE-ECON_vd
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.html;jsessionid=1DB45DBB5E6F747D79F8FB12C367510B.2_cid383


16 
 
 

Numeroși parlamentari europeni au susținut deciziile BCE de a lansa și de 

a consolida programul de achiziții de urgență în timpul pandemiei (PEPP), 

considerându-l esențial pentru economiile UE. Alți deputați europeni au 

considerat că BCE s-a implicat prea mult și prea repede în acest sens, 

menționând riscul de a furniza „bani ieftini” și că a permis guvernelor naționale 

să evite stimularea fiscală și să aplice penalități prin menținerea la minimum a 

ratelor dobânzilor. 

 Parlamentarii ECON au fost interesați de efectele deciziei fără precedent 

a Curții constituționale germane, din luna mai a.c., prin care s-a declarat 

neconstituțională o hotărâre a Curții Europene de Justiție asupra Programului 

de achiziție a sprijinului public al BCE, lansat în 2015 pentru stabilizarea zonei 

euro1.  

Parlamentarii ECON  și-au arătat preocuparea cu privire la decizia 

instanței germane și despre efectele acesteia asupra activității BCE, în situația în 

                                                           
1 Curtea Constituțională din Germania a decis, la 5 mai a.c., că programul de cumpărare a obligațiunilor din 2015 
derulat de Banca Centrală Europeană ar fi ilegal potrivit dreptului german, cu excepția cazului în care BCE poate 
dovedi că achizițiile sunt justificate, fără a se dispune însă încetarea participării țării la program prin intermediul 
Bundesbank; au fost acordate BCE 3 luni pentru a oferi o justificare acceptabilă pentru această practică. 
Reclamațiile au fost făcute la adresa BCE care ar finanța în mod eficient guvernele prin acest program, o strategie 
care îi defavorizează pe contribuabilii germani și care va submina moneda euro pe termen lung. De la începutul 
programului, în 2015, BCE a achiziționat obligațiuni de peste 2000 miliarde euro din statele membre ale zonei 
euro. Decizia nu afectează măsurile de urgență ale BCE legate de coronavirus, anume programul de achiziție a 
datoriilor de 750 miliarde euro, pe care l-a anunțat în martie a.c. 
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care banca va  trebui să fie trasă la răspundere, și anume prin relațiile sale cu 

Parlamentul European.  

În cadrul întâlnirii, s-au abordat și alte subiecte, printre care Brexit, rolul 

BCE în ecologizarea economiei și în redresarea Greciei. 

 

REFORMA MAJORĂ A SECTORULUI TRANSPORTULUI RUTIER 

Deputații Comisiei pentru transport și turism (TRAN) au aprobat acordul 

încheiat cu miniștrii UE cu privire la o reformă majoră a sectorului transportului 

rutier. 

Normele revizuite pentru detașarea șoferilor, a timpilor de odihnă a 

șoferilor și a aplicării mai bune a normelor de cabotaj (adică transportul de 

mărfuri efectuat de transportatorii nerezidenți în mod temporar într-un stat 

membru gazdă) urmăresc să pună capăt concurenței în sectorul transportului 

rutier și să asigure condiții mai bune de odihnă pentru șoferi. 

Companiile vor trebui să-și organizeze programele astfel încât șoferii din 

transportul internațional de marfă să poată reveni acasă la intervale regulate (la 

fiecare 3 sau 4 săptămâni, în funcție de programul de lucru). 

 Perioada de odihnă obligatorie la sfârșitul săptămânii, cunoscută sub 

numele de repaus săptămânal obișnuit, nu se poate desfășura în cabina 

camionului, iar compania  trebuie să plătească cheltuielile de cazare. 

 Trebuie să fie asigurată o concurența echitabilă și să se combată practicile 

ilegale. 

 Tahografele vehiculelor trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea 

trecerilor la frontieră în vederea combaterii fraudei. 

 Limitele existente pentru cabotaj rămân aceleași (3 operațiuni în termen 

de 7 zile). 

 Pentru a preveni cabotajul sistematic va exista o perioadă de 4 zile înainte 

ca mai multe operații de cabotaj să poată fi efectuate în aceeași țară cu același 

vehicul. 

 Pentru a combate utilizarea companiilor post-restant, întreprinderile de 

transport rutier ar trebui să aibă activități substanțiale în statul membru în care 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/clearer-fairer-and-more-enforceable-rules-for-truck-drivers-council-agrees-its-position/
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sunt înregistrate. Noile reguli vor impune camioanelor să se întoarcă la centrul 

operațional al companiei la fiecare 8 săptămâni. 

 Având în vedere că autoutilitarele sunt din ce în ce mai folosite pentru a 

furniza servicii de transport internațional, utilizarea vehiculelor comerciale 

ușoare, de peste 2,5 tone, va fi supusă normelor UE pentru operatorii de 

transport, inclusiv dotarea autoutilitarelor cu un tahograf. 

 În ceea ce privește detașarea șoferilor, noile norme vor oferi un cadru 

legal clar pentru a preveni abordările naționale diferite și pentru a asigura o 

remunerare corectă pentru șoferi. 

 Regulile de detașare se vor aplica operațiunilor de cabotaj și transport 

internațional, excluzând tranzitul, operațiunile bilaterale obișnuite și cele cu o 

încărcare sau descărcare suplimentară pe direcție;. 

Confirmându-și decizia din ianuarie a.c., Comisia TRAN a sprijinit toate 

recomandările raportorilor, pentru toate cele 3 documente adoptate2. 

 În decembrie 2019 a fost încheiat un acord provizoriu între președinția 

finlandeză a Consiliului UE și PE. Comisia TRAN a susținut acordul cu miniștrii UE 

                                                           
2 Documentele au fost adoptate cu:  30 de voturi pentru, 19 împotrivă și nici o abținere pentru reguli clare 
privind detașarea șoferilor; 33 voturi pentru, 15 împotrivă și 1 abținere pentru timpul de odihnă al șoferilor; 33 
de voturi pentru, 16 împotrivă și nici o abținere pentru noi reguli privind accesul pe piață și cabotaj. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70630/mobility-package-transport-committee-backs-deal-with-eu-ministers
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68901/provisional-deal-on-rthe-mobility-package
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=ro
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de la la 21 ianuarie a.c., iar Consiliul a adoptat reforma Pachetului privind 

mobilitatea referitoare la șoferii de camioane, la 7 aprilie a.c.  

Plenul PE va vota documentul final în timpul sesiunii din iulie. 

Normele privind detașarea se vor aplica la 18 luni de la intrarea în vigoare 

a actului juridic. Normele privind orele de odihnă, inclusiv întoarcerea șoferilor, 

se vor aplica la 20 de zile de la publicarea actului. Normele privind returnarea 

camioanelor și alte modificări ale regulilor de acces la piață se vor aplica la 18 

luni de la intrarea în vigoare a actului privind accesul pe piață. 

 

9 iunie  2020 

REGULI  REVIZUITE PENTRU A ÎNCURAJA  BĂNCILE SĂ ACORDE 

ÎMPRUMUTURI COMPANIILOR ȘI GOSPODĂRIILOR 

Deputații europeni din Comisia pentru afaceri economice și monetare 

(ECON)  au acordat  mai multă flexibilitate băncilor din UE, care se vor concentra 

mai mult pe împrumuturi pentru economia afectată de pandemia de COVID-19. 

Parlamentarii ECON au aprobat noi reguli pentru a asigura temporar 

condiții favorabile băncilor, de a sprijini fluxurile de credit către companii și 

gospodării și pentru a absorbi pierderile, atenuând consecințele economice 

severe ale pandemiei de COVID-19 și a urmărilor generate de aceasta.   

În vederea stabilirii unui echilibru între un sistem bancar robust și stabil și 

asigurarea creditului, s-a convenit să aplice modificări specifice reglementării 

privind cerințele de capital (CRR), care va trebui să aplice în mod coerent în UE.  

Modificările adoptate includ: 

➢ Prelungirea cu 2 ani a aranjamentelor tranzitorii pentru IFRS 9 (standardul 

internațional de contabilitate) și a măsurilor suplimentare de scutire (adăugarea 

de capital) vor asigura faptul că băncile pot oferi un credit suplimentar 

economiei reale. 

➢ Cerințele minime de acoperire a creditelor neperformante garantate de 

sectorul public vor fi aliniate la cele garantate de agențiile oficiale de credit la 

export. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0066(COD)&amp;l=en
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➢ Aplicarea amânată a amortizării raportului de îndatorare3 cu 1 an, până în 

ianuarie 2023, lucru care va permite în continuare băncilor să crească suma 

fondurilor pe care ar putea să le împrumute. 

➢ Aplicarea unui tratament prudențial favorabil împrumuturilor pentru 

pensionari sau angajați cu contract permanent care este susținut de pensia sau 

salariul beneficiarului. 

➢ Aplicarea un tratament prudențial favorabil pentru IMM-uri și pentru 

aceia care susțin infrastructura, asigurând fluxul de credit către IMM-uri și 

sprijinind investițiile în infrastructură. 

➢ Băncile nu vor mai fi obligate să deducă anumite active software din 

capitalul lor, sprijinind o digitalizare accelerată a sectorului bancar. 

➢ Măsurile de lichiditate furnizate de băncile centrale, într-un context de 

criză, vor fi canalizate efectiv de către bănci către economie. 

Pentru a sprijini opțiunile de finanțare din statele membre care nu fac 

parte din zona euro și care se luptă cu urmările pandemiei, Comisia ECON a 

reintrodus aranjamente 

tranzitorii legate de 

tratamentul preferențial 

pentru situațiile în care 

guvernele și băncile 

centrale sunt expuse 

obligațiunilor exprimate 

în valutele altor statelor 

membre care nu sunt în 

euro. 

De asemenea, s-a 

introdus un filtru 

prudențial temporar pentru a calcula pierderile acumulate de la 31 decembrie 

2019 și pentru a neutraliza impactul acestora. 

Textul adoptat va fi votat în sesiunea plenului PE, din iunie a.c., fiind 

soluția cea mai rapidă de a modifica Regulamentul UE privind cerințele de capital 

(CRR). 

 

 

 

                                                           
3 Raportul de îndatorare este un raport între capitalul băncii și expunerile acesteia. 
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11 iunie 2020 

CONSENS CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA LUCRĂTORILOR 

 Discuțiile din cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale (EMPL) au vizat clasificarea virusului care cauzează COVID-19 într-

o grupă de risc de agenți biologici.  

 Au existat deputați care au susținut încadrarea virusului la gradul de risc 

4, propunând o rezoluție4 ce viza o obiecție față de actul Comisiei Europene de 

clasificare a SARSs-CoV-2 în grupul de risc 3. În replică la aceste critici, comisarul 

responsabil, Nicolas Schmit, a susținut că statele membre vor fi încurajate să se 

asigure că sunt furnizate instrucțiuni scrise tuturor lucrătorilor expuși la COVID-

19, astfel cum se recomandă și în orientările UE privind protecția lucrătorilor. De 

asemenea, acesta a subliniat intenția Comisiei Europene de a evalua necesitatea 

modificării Directivei privind agenții biologici pentru a asigura o mai bună 

pregătire și planificare a reacției la locul de muncă.  

 La finalul discuțiilor, deputații au convenit să clasifice virusul care 

cauzează COVID-19 ca fiind agent biologic al grupului de risc 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Rezoluția a fost respinsă cu 35 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru și 15 abțineri. 
 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/RE/2020/06-11/1207102EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L0739
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0054-20191120&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/empl-committee-meeting_20200611-1200-COMMITTEE-EMPL_vd
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Reuniunea JAI s-a desfășurat în 2 sesiuni: privind justiția (4 iunie) și 

privind afacerile interne (5 iunie).  

Miniștrii responsabili pentru justiție au discutat propunerea de 

regulament privind normele aplicabile efectelor terțe ale cesiunilor de creanță 

atunci când dreptul de proprietate este atribuit în mod transfrontalier. 

„(…) Pentru ca piața unică să-și poată valorifica întregul potențial, trebuie 

reduse obstacolele practice din calea investițiilor transfrontaliere. Legislația 

propusă va oferi întreprinderilor și consumatorilor o mai mare certitudine 

juridică, facilitând accesul acestora la finanțare”. Dražen Bšnjaković; ministrul 

justiției din Croația 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili 

pentru justiție și afaceri interne - 

videoconferință 

4-5 iunie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/44272/presidency-discussion-paper-assignments-of-claims.pdf
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De asemenea, miniștrii au discutat despre extrădărea cetățenilor UE către 

state terțe, ținând cont de jurisprudența recentă a CJUE, despre evoluția 

impactului COVID-19 asupra spațiului de justiție al UE5 și referitor la stadiul 

propunerilor legislative recente. 

Miniștrii responsabili pentru afacerile interne au discutat despre 

eliminarea treptată a controalelor la frontiere și despre restabilirea deplină a 

liberei circulații a persoanelor, care a fost limitată din cauza pandemiei de 

COVID-19. Miniștrii au convenit că restricțiile care vor rămâne în vigoare trebuie 

să fie obiective, nediscriminatorii și proporționale. 

„(...) Statele membre ale UE au colaborat strâns cu instituțiile UE pentru a 

limita răspândirea virusului. În prezent, când situația se îmbunătățește, 

coordonarea continuă să fie esențială. Trebuie să ne asigurăm că eliminarea 

controalelor se realizează în mod proporțional și evitând orice discriminare 

bazată pe cetățenie. Numai colaborând le vom putea oferi cetățenilor siguranța 

de care au nevoie pentru a-și repune viețile în mișcare”. Davor Božinović, 

viceprim-ministru și ministrul de interne al Croației. 

De asemenea, miniștrii au discutat despre durata menținerii restricțiilor 

de călătorie stabilite de UE pentru resortisanții țărilor terțe, precum și despre 

măsurile care ar putea fi aplicate din momentul în eliminării acestora, dar care 

nu se preconizează să aibă loc înainte de 1 iulie a.c.  

În plus, miniștrii au fost informați atât cu privire la rezultatele 

operaționale ale ciclului de politici ale UE din 2019 privind combaterea 

criminalității internaționale organizate (EMPACT), cât și referitor la situația 

actuală a propunerilor legislative în curs. 

  

 

                                                           
5 Informațiile sunt puse la dispoziție prin intermediul unei pagini dedicate pe portalul e-justiție. A se vedea, în 
același sens, și Buletinul informativ al FRA nr. 2/2020   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0182
https://www.consilium.europa.eu/media/44273/legislative-proposals-wk-5528-2020-init.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44281/information-note-empact.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/fight-against-organised-crime-2019-results/
https://www.consilium.europa.eu/media/44273/legislative-proposals-wk-5528-2020-init.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-may-1
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 Miniștrii dezvoltării au discutat despre progresele punerii în aplicare a 

pachetului „Echipa Europa”. Miniștrii au salutat faptul că suma mobilizată prin 

acest pachet se ridică la aproape 36 de miliarde de euro și au adoptat concluzii 

din care rezultă că urmează să fie consolidate sistemele de sănătate, redresarea 

socioeconomică, să se asigure fluxul de mărfuri și investiții în cercetarea 

medicală. 

 „(...)Uniunea Europeană își demonstrează rolul de lider în găsirea de 

soluții la nivel mondial la criza provocată de coronavirus. Suntem aici pentru 

partenerii noștri. Acum este momentul să concretizăm rapid pachetul „Echipa 

Europa”. Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și 

politica de securitate 

  

  

Miniștrii comerțului au discutat despre rolul Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) în contextul perturbării comerțului multilateral din cauza 

pandemiei de COVID -19. 

„(...) COVID-19 a condus la o creștere puternică a măsurilor 

protecționiste și a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare vitale. Însă 

protecționismul nu este în niciun caz o soluție. Cooperarea, multilateralismul și 

comerțul liber și echitabil ne pot ajuta doar să iasă din criză”. Gordan Grlić 

Radman, ministrul afacerilor externe și europene din Croația 

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor de 

externe (dezvoltare) - videoconferință 
8 iunie 2020 

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor de 

externe (comerț) - videoconferință 
9 iunie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/06/08/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-package-support-partner-countries-more-%E2%82%AC20_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/08/team-europe-global-response-to-covid-19-council-welcomes-the-mobilisation-of-almost-36-billion-and-approvesconclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/06/09/
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De asemenea, miniștrii au convenit asupra faptului că OMC trebuie să 

reprezinte, în continuare, un instrument relevant la nivel internațional, care să 

asigure, în special, transparența restricțiilor comerciale introduse ca urmare a 

crizei actuale. De asemenea, s-a discutat despre posibilitatea elaborării unei 

propuneri prin care să se faciliteze comerțul cu produse medicale. 

Printre celelalte subiecte de pe ordinea de zi s-au aflat aspecte legate 

de dezvoltarea durabilă, comerțul electronic, facilitarea investițiilor, selecția 

unui nou director general al OMC. 

 

Miniștrii au discutat despre planul privind redresarea Europei după 

criza provocată de COVID-19, evidențiind că accentul trebuie pus pe recuperare, 

redresare și reziliență.  

Miniștrii au subliniat importanța utilizării fondurilor europene pentru a 

asigura o redresare durabilă și pentru a atinge obiective de politică comune, cum 

ar fi tranziția verde și tranziția digitală. Aceștia au discutat despre relația dintre 

Semestrul european și planul de redresare, precum și despre evaluarea nevoilor 

naționale în materie de investiții și de reformă. Miniștrii au abordat, de 

asemenea, aspecte legate de dimensiunea globală a instrumentului de 

redresare, de natura și criteriile de alocare a fondurilor sau de cadrul de 

guvernanță. 

În ceea ce privește Semestrul european, miniștrii au luat act de stadiul 

actual al pregătirilor recomandărilor specifice fiecărei țări pentru exercițiul 

financiar al anului în curs, care se concentrează pe cinci domenii prioritare: 

• investiții în sistemele de sănătate; 

• păstrarea locurilor de muncă și abordarea impactului social al crizei; 

• cercetare și dezvoltare; 

Reuniunea informală a miniștrilor economiei și 

finanțelor- videoconferință 
9 iunie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/06/09/
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• asigurarea rezervelor de lichiditate și a stabilității sectorului 

financiar; 

• menținerea pieței unice și a circulației bunurilor și serviciilor. 

 

 

În configurația obișnuită a țărilor din zona euro, Eurogrupul a fost 

informat cu privire la măsurile adoptate de BCE din octombrie 2019 până în 

prezent pentru atenuarea impactului crizei provocate de pandemia de COVID-

19 asupra băncilor și pentru sprijinirea acestora pentru a continua să acorde 

credite gospodăriilor și societăților. De asemenea, Eurogrupului i-a fost 

prezentată informarea periodică a activităților întreprinse de Comitetul Unic de 

Rezoluție (SRB)  cu scopul de a atenua sarcina operațională imediată care revine 

băncilor aflate în sfera de competență a SRB, referitor la MREL (cerința minimă 

de fonduri proprii și datorii eligibile) și  referitor la consolidarea Fondului unic de 

rezoluție (FUR). 

Totodată, Comisia Europeană și BEC au prezentat principalele 

constatări privind Cipru și Spania, ca urmare a misiunilor de supraveghere 

ulterioare aplicării programelor de asistență financiară din cadrul Mecanismului 

european de stabilitate. Nu în ultimul rând, Eurogrupul a discutat despre cel de 

al șaselea raport privind supravegherea mai strictă pentru Grecia.  

În plus, Eurogrupul și-a revizuit prioritățile, având în vedere pandemia 

de COVID-19, și a aprobat un program de lucru revizuit, pe termen scurt. 

În configurația deschisă (UE 27), miniștrii au luat act de solicitarea 

președintelui Consiliului European din 23 aprilie a.c. conform căreia trebuie să  

„monitorizeze îndeaproape situația economică și să pregătească terenul pentru 

redresare”. În acest context, miniștrii au schimbat opinii cu privire la situația 

Reuniunea Eurogrupului 11 iunie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/06/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/06/11/
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-spring-2020_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/06/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
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economică și la nevoile în materie de redresare, au discutat despre 

complementaritatea politicilor naționale și europene și despre implicațiile pe 

care statutul de membru al zonei euro le are în ceea ce privește planurile de 

redresare și reziliență, inclusiv asupra posibilei legături cu recomandările privind 

zona euro, precum și asupra organizării activității Eurogrupului. 

 

Înaltul Reprezentant, Josep Borrell, a prezidat conferința miniștrilor 

Parteneriatului estic6. La discuții a participat, din partea Uniunii, și Olivér 

Várhelyi.  

În cadrul discuțiilor, miniștrii au confirmat importanța strategică a relației dintre 

UE și Parteneriatul estic și și-au luat angajamentul ferm de a continua 

dezvoltarea acestuia.  

Miniștrii au schimbat opinii cu privire la comunicarea comună privind 

agenda pe termen lung a Parteneriatului estic și asupra celor cinci obiective 

politice pe termen lung ale acesteia (economie și conectivitate, instituții 

responsabile, statul de drept și securitatea, transformările ecologice și digitale 

și societățile echitabile și favorabile incluziunii). Miniștrii au convenit 

continuarea acțiunilor în lunile următoare pentru a obține rezultate care să fie 

prezentate și aprobate în cadrul reuniunii fizice la nivel înalt a Parteneriatului 

estic din 2021. Cu privire la impactului sanitar și socioeconomic al pandemiei 

COVID-19, miniștrii și-au exprimat solidaritatea reciprocă și au reamintit că 

răspunsul UE în regiunea Parteneriatului estic face parte dintr-o operațiune 

globală care implică cooperarea prin eforturi multilaterale. De asemenea, 

miniștrii au subliniat importanța promovării unor informații bazate pe fapte și 

pentru a sensibiliza publicul cu privire la prejudiciile cauzate de dezinformare. 

                                                           
6 Au participat miniștrii de externe ai UE și omologii lor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina. 

Reuniunea informală a miniștrilor de externe 

ai Parteneriatului estic 
11 iunie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/11/eastern-partnership-policy-beyond-2020-council-approves-conclusions/
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Contribuțiile miniștrilor au avut rolul de a pregăti Conferința 

Parteneriatului Estic din 18 iunie 2020.  

„(...) Parteneriatul estic este o poveste de succes. Dorim ca aceasta să 

continue în beneficiul tuturor cetățenilor noștri. Și chiar după 11 de ani de 

politică de succes, cred că mai sunt încă multe de realizat împreună.” Josep 

Borrell, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate 

Miniștrii UE responsabili cu sportul s-au reunit în sistem de 

videoconferință pentru a discuta despre reluarea activităților sportive în 

contextul pandemiei de  COVID-19. Lucrările au fost prezidate de către dl 

Tomislav Druzak, secretarul de stat croat pentru sport, în prezența dnei Mariya 

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

tineret. 

Miniștrii au făcut un schimb de informații cu privire la măsurile și planul 

de relansare a activităților din sectorul sportului pe termen scurt, mediu și lung. 

În acest context au identificat principalele probleme și domeniile în care este 

posibilă cooperarea dintre părțile interesate  la nivelul UE. 

„(...) ar trebui să se 

pună un accent special pe 

reluarea activităților 

sportive  în condiții de 

siguranță pentru sportivi și 

cetățeni, precum și pe 

lansarea evenimentelor 

sportive fără a pune în 

pericol sănătatea publică” 

- dl Tomislav Druzak, 

secretarul de stat croat 

pentru sport. 

Videoconferința informală a miniștrilor     

sportului 

2 iunie 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=316https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=316
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 Miniștrii au convenit cu privire la prioritatea de a sprijini sectorul 

sportului în vederea reluării tuturor activităților periodice și pentru a-i spori 

rezistența în fața unor noi crize. În continuare, au evidențiat importanța 

schimbului de informații și de date științifice la nivelul UE, pentru coordonarea 

procedurilor în vederea asigurării continuității activităților sportive. 

„(...) În ultimii zece ani am avut multe realizări în domeniul sportului. Mă 

bucur că astăzi toți miniștrii au reafirmat beneficiile dimensiunii europene a 

sportului. Criza generată de coronavirus a evidențiat importanța sportului 

pentru societate. Promovând activitatea fizică, acesta contribuie la 

îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor UE, la incluziunea socială și la 

dezvoltarea economică a Europei” a declarat dna Mariya Gabriel, responsabilul 

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

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

acțiunile întreprinse, cât și pentru cele planificate de către Comisia Europeană. 

În special, a fost apreciată măsura prin care se acordă mai multă flexibilitate 

statelor membre în punerea în aplicare a programelor Erasmus+ ș.a. 

Președinția croată a Consiliului UE a organizat ce-a de-a treia 

videoconferință a miniștrilor transporturilor, care a fost prezidată de către dl 

Oleg Butković, ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și 

infrastructurii în prezența responsabilului european pentru transporturi, dna 

Adina Vălean. 

În cadrul discuțiilor, miniștrii au fost invitați să se pronunțe cu privire la 

prioritatea de investiții și instrumentele necesare pentru o redresare durabilă pe 

baza digitalizării a sectorului transporturilor. 

„(...) Măsurile pe care le vom adopta pentru redresare ne vor oferi 

oportunitatea de a promova un sector al transporturilor nepoluant care va 

stimula industria. Bugetul UE alocat planului de redresare pentru Europa este 

unul consistent și este bine că sectorul transporturilor are o bună 

reprezentativitate în cadrul negocierilor privind bugetul pe termen lung al UE. 

Sectorul transporturilor este esențial pentru economia UE, pentru  comerțul 

Videoconferința informală a miniștrilor     

transporturilor 

4 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=320
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internațional și pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.” - dl Oleg Butković, 

ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și infrastructurii. 

În cadrul discuțiilor, miniștrii s-au pronunțat pentru coordonarea 

măsurilor dispuse pentru stoparea răspândirii virusului cu cele care vizează 

punerea în aplicare a strategiei de redresare . 

Recunoscând faptul că sectorul transportului aerian a fost cel mai  grav 

afectat de criză, miniștrii au apreciat pachetul de măsuri pentru gestionarea 

pasagerilor în condiții de securitate, adoptat de către Agenția Uniunii Europene 

pentru Siguranța Aviației (EASA) în contextul pandemiei de COVID-19. De 

asemenea, miniștrii au subliniat rolul major pe care îl joacă sectorul 

transportului aerian în creșterea economică și pentru conectivitate. Miniștrii au 

evidențiat faptul că eforturile pentru reducerea emisiilor ar trebui să fie corelate 

cu cele privind redresarea economică a industriei aerospațiale. Totodată, statele 

membre au subliniat potențialul modernizării și a digitalizării managementului 

traficului aerian pentru a se  asigura o tranziție socială echitabilă. S-a ajuns la un 

consens în ceea ce privește coordonarea măsurilor de protecție a sănătății cu 

cele care stabilesc deschiderea  graduală a frontierelor  în condiții de concurență 

echitabilă și nondiscriminatorii.   

În ceea ce privește 

transportul maritim,  

miniștrii au propus 

coordonarea eforturilor 

statelor membre pentru a 

facilita schimburile de 

echipaje care permit 

repatrierea navigatorilor la 

încetarea contractelor. 

Nu în ultimul rând, 

miniștrii au evidențiat 

necesitatea continuării 

procesului de ecologizare al sectorului transporturilor, prin investiții în 

dezvoltarea infrastructurii necesare implementării  tehnologiei (OPS)7 care 

permite alimentarea navelor la țărm.  

                                                           
7 onshore power supply. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_final.pdf
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În continuare, miniștrii au adoptat concluzii privind viitorul transportului 

maritim și navigația interioară. S-a exprimat obiectivul decarbonizării și al 

automatizării sectorului transporturilor pentru a fi competitiv. Totodată, a fost 

evidențiat rolul esențial pe care l-a avut sectorul maritim în aprovizionarea cu 

mărfuri esențiale a cetățenilor UE, în timpul pandemiei de COVID-19. De 

asemenea, miniștrii au apreciat contribuția lucrătorilor portuari și a navigatorilor 

din sectorul transportului pe căi navigabile interioare în gestionarea lanțurilor 

de aprovizionare. 

La final, miniștrii au adoptat Declarația Opatija care prezintă orientări 

pentru dezvoltarea politicii maritime a UE până în 2030. 

 Miniștrii telecomunicațiilor din UE s-au reunit în sistem de 

videoconferință pentru a identifica prioritățile UE în domeniul digitalizării în 

contextul perioadei post COVID-19. Reuniunea  a fost prezidată de către dl Oleg 

Butković, ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și infrastructurii, 

în prezența responsabilului european pentru piața internă, dl  Thierry Breton. 

În cadrul lucrărilor, miniștrii au făcut schimb de bune practici cu privire la 

modul în care au gestionat sectorului digital în contextul pandemiei de COVID-

19. În continuare, miniștrii au încercat să  identifice  prioritățile strategiei digitale 

a UE și modalitățile prin care acestea pot fi puse în aplicare. S-a propus 

prioritizarea investițiilor care au fost esențiale în timpul pandemiei de COVID-

19, respectiv în tehnologiile digitale, în special în inteligența artificială, și în 

domeniile privind conectivitatea și 

datele. 

„(...)  În cursul pandemiei o 

pondere majoră a economiei și 

societății a fost digitalizată. Am 

convenit astăzi să valorificăm această 

oportunitate și să permanentizăm 

câștigurile prin eforturi suplimentare 

pentru a digitaliza și întreprinderile, 

Videoconferința informală a miniștrilor 

telecomunicațiilor 

5 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/240
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=210&utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+TTe+press+release&utm_term=952.15879.41633.0.15879&utm_content=Press+material
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
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serviciile publice și rețelele.” - dl Oleg Butković, ministrul croat al afacerilor 

maritime, transporturilor și infrastructurii. 

În continuare, președinția a informat miniștrii cu privire la stadiul 

lucrărilor din mai multe dosare legislative. La 3 iunie a.c., Președinția croată a 

prezentat COREPER un raport de activitate privind Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice. În ceea ce privește Regulamentul 

de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de 

cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de 

coordonare, COREPER a convenit asupra unui nou mandat de negociere al 

Consiliului care va fi prezentat Parlamentului  European la 3 iunie a.c. 

Nu în ultimul rând, Președinția croată a informat miniștrii cu privire la 

ultimele evoluții din dosarele care nu au caracter legislativ. La 3 iunie a.c., 

COREPRER a confirmat acordul asupra concluziilor Consiliului privind 

„Conturarea viitorului digital al Europei”. 

 

 Președinția croată a organizat o nouă videoconferință a miniștrilor 

responsabili cu agricultura, care a fost prezidată de către dna Marija Vučković, 

ministrul croat al agriculturii . 

Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii privind Strategia „De la fermă 

la consumator” și Strategia în domeniul biodiversității, recent adoptate de către 

Comisia Europeană, punând accentul pe aspecte privind agricultura în contextul 

reformei Politicii agricole comune (PAC). Evidențiind contribuția celor două 

strategii la punerea în aplicare a Pactului ecologic european, miniștrii au 

subliniat necesitatea unei finanțări adecvate a PAC, precum și acordarea unei 

flexibilități sporite statelor membre în ceea ce privește implementarea 

măsurilor. 

Videoconferința informală a miniștrilor     

agriculturii 

8 iunie 

        2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7739-2020-INIT
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=331
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0381&DTA=2020&qid=1591868607252&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0381&DTA=2020&qid=1591868607252&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
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  „ (...) Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia în domeniul 

biodiversității vor juca un rol esențial în punerea în aplicare a Pactului verde 

european și a Planului de redresare pentru Europa. Trebuie să evaluăm care este 

contribuția potențială a sectoarelor agricol, pescăresc și forestier la îndeplinirea 

obiectivelor celor două strategii. Cu toate acestea, trebuie de asemenea să 

acordăm o atenție specială 

impactului asupra acestor sectoare. 

Fermierii, pescarii și producătorii 

noștri din acvacultură merită o 

tranziție echitabilă, condiții 

previzibile și resurse financiare 

adecvate.” - dna Marija Vučković, 

ministrul croat al agriculturii.  

 Mai mulți miniștrii au subliniat 

faptul că transformarea sistemului alimentar trebuie susținută prin investiții în 

cercetare dezvoltare și pentru promovarea tehnologiilor digitale care să asigure 

implementarea  noilor metode de producție. 

  Totodată participanții au propus valorificarea potențialului de producție 

al agriculturii europene pentru a se asigura securitatea aprovizionării cu 

alimente  în contextul pandemiei generată de COVID-19. 

În continuare, miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la principalele 

probleme și oportunități pentru realizarea obiectivelor strategiilor. Aceștia au 

discutat despre măsurile suplimentare propuse de Comisie pentru a se spori 

eficiența punerii în aplicare a politicii agricole comune în vederea realizării 

obiectivelor Pactului ecologic european. În continuare, au analizat dacă noua 

propunere privind bugetul UE 2021-2027, care include și noul Instrument de 

redresare al Uniunii Europene „UE-generația viitoare”, asigură o finanțare 

adecvată pentru a permite îndeplinirea obiectivelor Strategiei „De la fermă la 

consumator” și a Strategiei în domeniul biodiversității. Mai multe delegații și-au 

exprimat preocuparea cu privire la nivelul redus al alocărilor bugetare pentru 

PAC.   

Miniștrii și-au exprimat susținerea pentru cele două strategii, evidențiind 

totodată faptul că este necesară consolidarea rolului fermierilor în cadrul 

lanțului de aprovizionare. Nu în ultimul rând, aceștia și-au exprimat preocuparea 

cu privire la faptul că eforturile depuse pentru limitarea utilizării pesticidelor și 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_ro
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a antibioticelor ar putea să reducă competitivitatea fermierilor din UE pe piața 

mondială. În acest sens, au solicitat  Comisiei Europene să țină seama de 

circumstanțele naționale specifice. 

În cadrul dezbaterilor, miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru 

introducerea unor norme comune care să reglementeze etichetarea produselor 

alimentare. A fost evidențiată importanța sectorului forestier pentru 

îndeplinirea obiectivelor celor două strategii.  

Referitor la punerea în aplicare a Pactului ecologic european miniștrii nu 

au optat pentru o abordare personalizată în cadrul căreia să fie luate în 

considerare toate pozițiile statelor membre. 

La final, miniștrii au evidențiat necesitatea colectării datelor pentru 

monitorizarea progreselor la nivelul sectoarelor, precum și importanța asigurării 

unei bune comunicări cu fermierii în perioada următoare.  

 

 

 Miniștrii UE responsabili cu ocuparea forței de muncă  s-au reunit în 

sistem de videoconferință pentru a discuta despre redresarea sectorului în 

contextul pandemiei de COVID-19.  În special, miniștrii au făcut schimb de opinii 

cu privire la modalitățile prin care politicile sociale privind ocuparea forței de 

muncă pot fi consolidate pentru a contracara consecințele pandemiei. 

 „(...) Criza actuală a avut un impact enorm asupra sectorului muncii. S-a 

implementat munca la distanță și programul de lucru flexibil, iar utilizarea 

tehnologiilor digitale este în creștere. În acest context, este esențial să conturăm 

politici adecvate. O economie a UE mai rezilientă necesită o forță de muncă mai 

bine calificată. Prin urmare, trebuie să investim în ansamblu în educație și în 

formare profesională, în special în perfecționarea și recalificarea lucrătorilor și a 

angajaților din  UE.” - dl Josip Aladrović, ministrul croat al muncii și al sistemului 

de pensii. 

Videoconferința informală a miniștrilor   

pentru ocuparea forței de muncă   

9 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=334
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În cadrul discuțiilor, miniștrii au fost invitați să prezinte modalitățile de 

flexibilizare a muncii pentru care au optat în timpul crizei provocate de COVID-

19 precum și tehnologiile inovatoare utilizate. În continuare, aceștia au expus 

planurile naționale privind perfecționarea și recalificarea lucrătorilor în 

contextul tranziției digitale și modul prin care au promovat egalitatea de gen, în 

special cu privire la categoriile de grupuri vulnerabile. 

Miniștrii au apreciat adoptarea pachetului de redresare, evidențiind 

totodată faptul că pandemia provocată de COVID-19 a generat probleme 

importante în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale, în special  

ca urmare a utilizării pe scară largă a instrumentelor informatice, a muncii la 

distanță și a videoconferințelor. În ceea ce privește transformarea radicală a 

modelelor de lucru, numeroase delegații s-au pronunțat pentru continuarea 

dialogului social evidențiind rolul important pe care partenerii sociali îl au în 

această tranziție. 

În contextul actualei crize, miniștrii au subliniat importanța perfecționării 

și a recalificării pentru consolidarea coeziunii sociale și pentru redresarea 

economică. 

La final, dna Vesna Bedeković, ministrul croat al demografiei, familiei, 

tineretului și politicii sociale a declarat:  „(...)  În aceste vremuri dificile, asistenții 

medicali, lucrătorii din domeniul sănătății și asistenții sociali, precum și 

îngrijitorii informali, dintre care majoritatea sunt 

femei, s-au aflat în prima linie. În această situație, 

problema egalității de gen devine și mai 

problematică. Discuțiile noastre de astăzi au arătat 

că, în vederea redresării în urma crizei, avem nevoie 

de politici adecvate pentru a aborda problemele pe 

termen lung, cum ar fi distribuția inegală a 

responsabilităților de îngrijire și diferența de 

remunerare între femei și bărbați.” 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_940
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Miniștrii UE responsabili pentru piața internă și industrie s-au reunit în 

sistem de videoconferință pentru a dezbate problemele care intră în 

competența lor în legătură cu „Planul de redresare pentru Europa”, prezentat 

de către Comisia Europeană la 27 mai 2020. 

 „(...) Este timpul să punem 

în practică experiența dobândită 

în contextul crizei generată de 

COVID-19. Trebuie să luăm toate 

măsurile necesare pentru o 

redresare promptă și durabilă a 

economiei UE în ansamblul său. O 

redresare care să aibă la bază: 

solidaritatea, cooperarea, o piață 

internă pe deplin funcțională și o 

tranziție justă și durabilă către o economie nepoluantă și digitalizată. O 

redresare care să consolideze rezistența și autonomia lanțurilor valorice 

strategice pentru a putea face față unor noi crize”. – dl Darko Horvat ministrul 

croat al economiei, antreprenoriatului și artizanatului. 

Miniștrii și-au exprimat susținerea pentru obiectivele „Planului de 

redresare pentru Europa” și au subliniat faptul că atribuțiile Consiliului pentru 

competitivitate ar trebui să vizeze coordonarea și monitorizarea implementării 

aspectelor privind piața internă și industria. Evidențiind importanța redresării și 

a consolidării pieței unice, miniștrii au solicitat Comisiei Europene să 

monitorizeze pachetul de inițiative adoptat în martie a.c privind: noua strategie 

industrială pentru Europa, Strategia dedicată IMM-urilor , Comunicarea Comisiei 

Europene privind identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice  și 

Planul de acțiune pentru o mai bună punere în aplicare a normelor privind piața 

unică. În continuare, a fost reiterat apelul pentru revizuirea politicilor UE în 

domeniul concurenței și al ajutoarelor de stat în contextul noilor evoluții 

tehnologice la nivel global.  

Videoconferința informală a miniștrilor     

competitivității 

12 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=344
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_425
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-sme-strategy-sustainable-and-digital-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-identifying-and-addressing-barriers-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-implementation-and-enforcement-single-market-rules_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-implementation-and-enforcement-single-market-rules_en
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 Miniștrii au semnat Declarația comună privind „Planul de redresare 

pentru Europa” care prezintă poziția statelor membre cu privire la punerea 

acestuia în aplicare.  

La sfârșitul reuniunii, viitoarea președinție germană a Consiliului a 

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

în domeniul pieței interne și al industriei. 

 

Miniștrii sănătății s-au reunit în sistem de videoconferință pentru a 

dezbate noul program ambițios și de sine stătător în domeniul sănătății pentru 

perioada 2021-2027, intitulat programul „UE pentru sănătate”. 

„(...)Experiența dobândită în contextul pandemiei de COVID-19 a 

demonstrat că Europa trebuie să acorde mai multă importanță domeniului  

sănătății. Trebuie să consolidăm și să sporim reziliența sistemelor de sănătate  la 

nivelul întregii UE pentru a putea  asigura protecția cetățenilor noștri. Trebuie să 

îmbunătățim disponibilitatea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a 

echipamentelor de protecție, precum și a echipelor medicale de urgență. 

Schimbul de date și cooperarea dintre statele membre sunt esențiale” -dl 

Tomislav Dulibić, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății din Croația. 

Pe baza unei note de informare pregătită de către președinție, miniștrii au 

fost invitați să identifice obiectivele și acțiunile prioritare pentru punerea în 

aplicare a  programului  „UE pentru sănătate”. Miniștrii au avut un schimb de 

opinii cu privire la interacțiunea dintre acesta și alte programe finanțate din  

bugetul pe termen lung al UE și Planul de redresare pentru Europa.  

În continuare, miniștrii au evidențiat acțiunile prioritare pentru punerea 

în aplicare a noului program „UE pentru sănătate”: 

✓ consolidarea pe termen lung a sistemelor de sănătate, cu mult peste 

problemele actuale; 

✓ îmbunătățirea schimbului de date privind amenințările transfrontaliere 

semnificative în materia sănătății; 

✓ digitalizarea și asigurarea interoperabilității între sistemele naționale; 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

sănătății 

12 iunie 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/12/joint-statement-of-ministers-responsible-for-the-internal-market-and-industry-on-the-recovery-plan-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/12/joint-statement-of-ministers-responsible-for-the-internal-market-and-industry-on-the-recovery-plan-for-europe/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_956
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_956
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✓ asigurarea disponibilității și accesibilității medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale; 

✓ reducerea dependenței lanțurilor de aprovizionare de țările terțe; 

✓ promovarea sănătății și îmbunătățirea prevenirii bolilor netransmisibile; 

✓ protejarea categoriilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă și cele 

care suferă de boli cronice; 

✓ îmbunătățirea funcționării Centrul European de Prevenire și Control al 

Bolilor (ECDC) și a Agenției europene pentru medicamente. 

Nu în ultimul rând, miniștrii au subliniat importanța asigurării 

complementarității și a coordonării între programul „UE pentru sănătate ” și 

alte instrumente și programe de finanțare ale UE, precum: Mecanismul de 

protecție civilă UE (resc EU) , Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), 

Fondul social european Plus (FSE+), Orizont Europa și Programul Europa digitală 

pentru perioada 2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
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Pandemia de coronavirus a fost însoțită de un val masiv de informații false 

și înșelătoare, tentative ale unor actori străini de a influența dezbaterile interne din 

UE, alimentate din plin de temerile elementare ale oamenilor și de rapiditatea cu 

care au circulat și s-au schimbat știrile. Informațiile de sănătate înșelătoare, 

afirmațiile false, teoriile conspirației și frauda în domeniul protecției consumatorilor 

pun în pericol sănătatea publică. 

Într-o comunicare comună8, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au 

propus acțiuni concrete pentru crearea unei Uniuni Europene mai puternice și mai 

reziliente. Acestea vor fi integrate în activitatea viitoare a UE de combatere a 

dezinformării, în special în Planul european de acțiune privind democrația și în Actul 

legislativ privind serviciile digitale. Criza a devenit o ocazie de testare care arată 

modul în care UE și societățile sale democratice abordează problemele generate de 

dezinformare.  

Următoarele aspecte sunt esențiale pentru o UE mai puternică și mai rezilientă: 

                                                           
8 JOIN(2020) 8 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 
CORONAVIRUSULUI 

Combaterea dezinformării legate de COVID-19: 

verificarea veridicității faptelor 

10 iunie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591863184410&uri=JOIN:2020:8:FIN
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Platformele online au eliminat reclamele online care au indus publicul în 

eroare, promovând produse prea scumpe, ineficiente sau potențial periculoase. 
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Abordarea UE în materie de combatere a dezinformării se bazează pe 

respectarea drepturilor fundamentale. Coronavirusul nu poate fi folosit ca 

pretext pentru a submina libertatea de exprimare, pentru a reduce 

responsabilitatea autorităților publice sau pentru a limita în mod nejustificat 

accesul la informații și transparența. Criza a scos în evidență rolul esențial pe 

care l-au jucat jurnaliștii care le oferă cetățenilor informații fiabile și verificate, 

contribuind astfel la salvarea de vieți. 

UE trebuie să ajute cetățenii să-și dezvolte gândirea critică, să crească 

nivelul  de conștientizare și să sporească reziliența societății. Comisia va sprijini 

și va promova competențele digitale, gândirea critică și proiectele 

de alfabetizare mediatică, precum și organizațiile societății civile. Va consolida 

coordonarea între instituții, rețele și statele membre pentru a le ajuta să facă 

schimb de materiale de sensibilizare și de bune practici. Comisia va acorda o 

atenție deosebită grupurilor vulnerabile, în special copiilor și tinerilor, care se 

confruntă cu un risc mai mare de a fi induși în eroare.  
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Comisia a anunțat că a acordat aproape 166 de milioane euro, prin 

intermediul proiectului-pilot „Accelerator” al Consiliului European pentru 

Inovare (CEI), unui număr de 36 de companii angajate să combată pandemia 

provocată de coronavirus. Totodată, mai mult de 148 de milioane euro vor fi 

acordate altor 36 de companii angajate să contribuie la planul de redresare 

pentru Europa, investiția totală din Orizont 2020, programul pentru cercetare și 

inovare al UE, ajungând astfel la 314 milioane euro în această rundă. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 

tineret, a declarat: „(…) Talentul imens și ideile revoluționare ale companiilor 

inovatoare europene ne dau speranțe. Sprijinul mai mare pe care l-am acordat 

Consiliului European pentru Inovare va contribui la valorificarea întregului lor 

potențial, astfel încât să putem face mai bine față crizei provocate de 

coronavirus și să sprijinim mai eficient redresarea Europei. CEI a reacționat rapid 

la criza legată de coronavirus și a demonstrat flexibilitatea și impactul finanțării 

UE.” 

 

 

 

  

Combaterea coronavirus și sprijinirea redresării 
10 iunie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
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