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

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

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

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

acte legislative ale Uniunii. 

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

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Ioana Cristina Vida 
Marina Clopotaru 
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Comisia Europeană a făcut o evaluare1 referitoare la Regulamentul general 

privind protecția datelor (RGPD). Regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și 

se aplică de la 25 mai 20182. Această evaluare arată că cetățenii au la dispoziție mai 

multe pârghii și sunt conștienți de drepturile lor: RGPD consolidează transparența și 

le conferă persoanelor fizice drepturi opozabile, cum ar fi dreptul de acces, de 

rectificare, de ștergere și de opoziție, precum și dreptul la portabilitatea datelor.  

 

Ce sunt datele cu caracter personal? 

                                                           
1 A se vedea COM(2020) 264. 
2 Conform RGPD, Comisia trebuie să prezinte rapoarte cu privire la evaluarea și examinarea regulamentului menționat. 
Primul raport trebuie să fie prezentat după doi ani de aplicare a RGPD, ulterior rapoartele urmând să fie prezentate 
la fiecare patru ani. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ 

Normele UE privind protecția datelor  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593163248337&uri=COM:2020:264:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679
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Věra Jourová, vicepreședinta CE responsabilă pentru valori și transparență, a 

declarat: „(…) Regimul european de protecție a datelor a devenit un punct de reper 

pentru a ne ghida în cadrul tranziției digitale centrate pe factorul uman și constituie 

un pilon important care stă la baza altor politici, cum ar fi strategia privind datele 

sau abordarea noastră referitoare la inteligența artificială. RGPD este exemplul 

perfect al modului în care Uniunea Europeană, bazată pe o abordare care pune 

accentul pe drepturile fundamentale, pune la dispoziția cetățenilor săi pârghiile 

necesare pentru a acționa și le oferă întreprinderilor oportunități de a valorifica pe 

deplin beneficiile revoluției digitale. Totuși, cu toții trebuie să continuăm eforturile 

pentru ca RGPD să dea întreaga măsură a potențialului său.” 
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Alinierea dreptului UE cu Directiva privind protecția datelor în materie 
de asigurare a respectării legii 

Comisia a prezentat o comunicare3 în temeiul art. 62 alin. (6) din Directiva 

privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii  [Directiva (UE) 

2016/680]. Comunicarea identifică 10 acte juridice care reglementează prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 

depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor, care ar trebui să fie puse în 

acord cu Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. 

Această actualizare va asigura securitatea juridică și va clarifica anumite aspecte, 

cum ar fi scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile 

competente și tipurile de date care pot face obiectul unei astfel de prelucrări. 

Drepturile victimelor: O nouă strategie de consolidare a capacității de 
acțiune a victimelor 

Comisia Europeană a prezentat o strategie4 privind drepturile victimelor 

care își propune să se asigure că acestea își pot exercita pe deplin drepturile, 

indiferent de locul din UE în care a avut loc infracțiunea. 

Această strategie se bazează pe o abordare bidirecțională:  

 consolidarea capacității de acțiune a victimelor; 

 colaborarea cu toate persoanele relevante, implicate în lupta pentru 

drepturile victimelor.  

Strategia prezintă cinci priorități-cheie:  

1. comunicarea eficicientă cu victimele și asigurarea unui mediu sigur care 

să le permită acestora să raporteze infracțiunile;  

2. consolidarea sprijinului și a protecției acordate victimelor celor mai 

vulnerabile; 

3. facilitarea accesului victimelor la despăgubiri;  

4. consolidarea cooperării și a coordonării între actorii factorii 

responsabili din domeniul drepturilor victimelor;  

                                                           
3 A se vedea COM(2020) 262. 
4 A se vedea COM(2020) 258. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593163248337&uri=COM:2020:262:FIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c835f51d-b6d5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593163248337&uri=COM:2020:258:FIN
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5. consolidarea dimensiunii internaționale a drepturilor victimelor. 

Věra Jourová, vicepreședinte CE responsabil pentru valori și transparență, a 

declarat: „ (…) Prea multe victime ale infracționalităților nu reușesc să își facă auzită 

vocea, neavând acces la justiție și la un sprijin adecvat. Uniunea Europeană este de 

partea victimelor, iar strategia vizează consolidarea capacității de acțiune a 

victimelor, în special a celor mai vulnerabile, cum ar fi victimele violenței bazate pe 

gen sau ale infracțiunilor motivate de ură. Trebuie să mobilizăm statele membre să 

pună în aplicare pe deplin normele UE cu privire la drepturile victimelor – fără scuze 

sau tergiversări.” 

Progresele înregistrate în vederea consolidării capacității de acțiune a 

victimelor și aplicarea strategiei vor fi monitorizate, în mod regulat, inclusiv prin 

organizarea unor reuniuni periodice ale platformei pentru drepturile victimelor. În 

plus, Comisia va evalua acțiunile derulate în cadrul strategiei la jumătatea perioadei 

prevăzute pentru aplicarea acesteia și o va actualiza dacă va fi nevoie. 

Codul de conduită al UE privind combaterea discursurilor de incitare 
la ură din mediul online continuă să dea rezultate 

Comisia Europeană a prezentat rezultatele celei de a cincea evaluări a 

Codului de conduită din 2016 privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la 

ură din mediul online. Evaluarea arată că 90% din conținutul semnalat este evaluat 

de companiile informatice în decurs de 24 de ore, iar 71% din conținuturile 

considerate a fi discursuri ilegale de incitare la ură sunt eliminate. Cu toate acestea, 

platformele trebuie să îmbunătățească și mai mult transparența și feedbackul către 

utilizatori. Ele trebuie, de asemenea, să asigure o evaluare consecventă, de-a lungul 

timpului, a conținutului semnalat. 

Věra Jourová, vicepreședinte CE responsabil pentru valori și transparență, a 

declarat: „(…) Codul de conduită rămâne un exemplu de reușită în ceea ce privește 

combaterea discursurilor de incitare la ură din mediul online. Acesta a adus 

îmbunătățiri urgente, respectând, totodată, pe deplin, drepturile fundamentale. 

Codul a permis crearea unor parteneriate valoroase între organizațiile societății 

civile, autoritățile naționale și platformele IT. Acum este momentul să se garanteze 

faptul că toate platformele au aceleași obligații în cadrul pieței unice, în ansamblu, 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
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și să se clarifice în legislație responsabilitățile platformelor de a spori siguranța 

online a utilizatorilor. Ceea ce este ilegal offline rămâne ilegal și online.” 

Decizia-cadru privind combaterea 

rasismului și a xenofobiei incriminează 

incitarea publică la violență sau la ură 

împotriva unui grup de persoane sau a unui 

membru al unui astfel de grup definit pe 

criterii de rasă, culoare, religie, 

descendență sau origine națională ori 

etnică. Discursurile de incitare la ură, așa 

cum sunt definite în decizia-cadru 

menționată, constituie o infracțiune și atunci 

când sunt formulate în mediul online. Ca 

răspuns la proliferarea discursurilor de 

incitare la ură cu caracter rasist și xenofob 

din mediul online, Comisia Europeană și 4 

mari companii informatice (Facebook, 

Microsoft, Twitter și YouTube) au prezentat, 

la 31 mai 2016, un Cod de conduită privind 

combaterea discursurilor ilegale de incitare 

la ură din mediul online. De atunci, au 

aderat la cod și Instagram, Google+, 

Snapchat, Dailymotion și Jeuxvideo.com. 

Codul de conduită se bazează pe o 

cooperare strânsă între Comisia 

Europeană, platformele IT, organizațiile 

societății civile (OSC) și autoritățile 

naționale. Toate părțile interesate se 

reunesc în mod regulat sub egida Grupului 

la nivel înalt pentru combaterea rasismului 

și a xenofobiei, pentru a discuta provocările 

și progresele înregistrate. 

 

 

 

Comisia Europeană și Japonia au semnat un acord privind siguranța aviației 

civile care va stimula și mai mult cooperarea deja strânsă dintre UE și Japonia și va 

consolida competitivitatea industriei aviatice a Uniunii. Obiectivele acordului sunt 

următoarele:  

 (a) să permită acceptarea reciprocă a constatărilor de conformitate efectuate 

și a certificatelor emise de autoritățile competente sau de organizațiile aprobate ale 

fiecăreia dintre părți;  

 (b) să promoveze cooperarea în vederea atingerii unui nivel ridicat al 

siguranței aviației civile și al compatibilității cu mediul;  

TRANSPORTURI 

Acord în domeniul aviației cu Japonia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15260-2019-INIT/ro/pdf
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 (c) să faciliteze dimensiunea multinațională a sectorului aviației civile;  

 (d) să înlesnească și să promoveze fluxul liber al produselor și al serviciilor 

aeronautice civile. 

Responsabilul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „(…) Acest 

acord va permite industriei noastre de profil să pătrundă pe piața japoneză a 

produselor aeronautice, contribuind astfel la redresarea acestui sector atât de grav 

afectat de criză. De asemenea, vom intensifica cooperarea dintre autoritățile 

aeronautice din UE și din Japonia în vederea atingerii unui nivel și mai ridicat de 

siguranță și de compatibilitate cu mediul în domeniul aviației civile.” 

 

 

 

Comisia a propus, la 24 iunie 2020, un buget al UE de 166,7 miliarde euro 

pentru 2021, care va fi completat cu granturi în valoare de 211 miliarde euro și de 

împrumuturi în valoare de aproximativ 133 de miliarde euro în cadrul 

instrumentului  UE - noua generație (Next Generation EU), instrumentul temporar 

de redresare menit să mobilizeze investiții și să relanseze economia europeană. 

Bugetul anual și instrumentul UE - noua generație vor mobiliza, împreună, investiții 

semnificative, cu scopul reparării daunelor economice și sociale, lansării redresării 

durabile, protejării locurilor de muncă existente sau pentru crearea altora noi.  

Johannes Hahn, responsabil cu bugetul UE, a declarat: „(…) În această perioadă 

extraordinară, propunerea Comisiei Europene mobilizează, la rândul său, un sprijin 

fără precedent. Bugetul anual pe 2021 va ajuta sute de mii de oameni, întreprinderi 

și regiuni să depășească criza și să iasă din criză mai puternici. Pentru ca acest lucru 

să se concretizeze, avem nevoie de un acord privind bugetul pe termen lung și de 

instrumentul UE- noua generație – un acord care să transmită un semnal de 

încredere în întreaga Europă.” 

Bugetul reflectă prioritățile Europei, care sunt relevante pentru asigurarea 

unei redresări durabile. În acest scop, Comisia propune să se aloce: 

BUGET ȘI ADMINISTAȚIE 

Bugetul UE pentru 2021 



–1,34 miliarde euro 

programului Europa digitală, pentru 

apărarea cibernetică a Uniunii și 

sprijinirea tranziției digitale; 

– 3 miliarde euro Mecanismului 

pentru interconectarea Europei, sumă 

destinată investițiilor într-o 

infrastructură de transport modernă, 

de înaltă performanță, pentru a facilita 

conexiunile transfrontaliere; 

–575 de milioane euro 

Programului privind piața unică, 

36,2 milioane euro și, respectiv, 

127 de milioane euro programelor de 

sprijinire a cooperării în domeniul 

fiscal și vamal; 

–2,89 miliarde euro 

programului Erasmus+, pentru a 

investi în tineri, și 306 milioane euro 

pentru sectorul cultural și cel creativ, 

prin intermediul programului Europa 

creativă; 

– 1,1 miliarde euro Fondului 

pentru azil și migrație și 1 miliard euro 

Fondului de gestionare integrată a 

frontierelor, pentru a consolida 

cooperarea în materie de gestionare a 

frontierelor externe, precum și politica 

privind migrația și azilul; 

– 55,2 miliarde euro politicii 

agricole comune și 813 milioane euro 

Fondului european pentru pescuit și 

afaceri maritime, pentru fermierii și 

pescarii din Europa, dar și pentru 

consolidarea rezilienței sectorului 

agroalimentar și a sectorului 

pescuitului și asigurarea anvergurii 

necesare a acțiunilor de gestionare a 

crizelor; 

– 228 de milioane euro Fondului 

pentru securitate internă și 

1,05 milioane euro Fondului european 

de apărare pentru a sprijini autonomia 

strategică și securitatea europeană; 

– 1,9 miliarde euro asistenței de 

preaderare, pentru a-i sprijini pe 

vecinii noștri, inclusiv pe cei din 

Balcanii de Vest. 

În plus, o mare parte a fondurilor va fi alocată acțiunilor prioritare identificate 

în legătură cu instrumentul UE- noua generație, și anume: 

– statelor membre li se vor 

putea acorda împrumuturi în valoare 

de 131,5 miliarde euro și granturi în 

valoare de aproximativ 

133 de miliarde euro în cadrul 

Mecanismului de redresare și 

reziliență, ca parte a instrumentului 

UE- noua generație; 

– 17,3 miliarde euro sunt 

alocate programului Orizont Europa, 

pentru a consolida sprijinul european 

destinat activităților de cercetare și 
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inovare în domeniul sănătății și al 

climei, din care 5 miliarde euro în 

cadrul instrumentului UE- noua 

generație; 

– 10,13 miliarde euro sunt 

alocate programului InvestEU, pentru 

investiții în infrastructură durabilă, 

inovare și digitalizare. O parte din 

fonduri vor fi alocate Mecanismului de 

investiții strategice, pentru a construi 

autonomia strategică în cadrul 

lanțurilor de aprovizionare vitale de la 

nivel european; 

– 8,28 miliarde euro sunt 

alocate Instrumentului de sprijin 

pentru solvabilitate, astfel cum a fost 

propus în cadrul UE- noua generație, 

pentru a răspunde problemelor în 

materie de solvabilitate ale 

întreprinderilor viabile din toate 

sectoarele economice; 

– 47,15 miliarde euro sunt 

alocate politicii de coeziune, la care se 

adaugă 42,45 miliarde euro prin 

mecanismul REACT-UE, astfel cum a 

fost propus în cadrul instrumentului 

UE- noua generație. Fondurile vor fi 

destinate subvențiilor pentru 

ocuparea forței de muncă, sistemelor 

de șomaj tehnic, măsurilor de ocupare 

a forței de muncă în rândul tinerilor, 

precum și lichidității și solvabilității 

pentru IMM-uri; 

– 9,47 miliarde euro sunt 

alocate Fondului pentru o tranziție 

justă, pentru a se asigura faptul că 

tranziția către neutralitatea climatică 

nu lasă pe nimeni în urmă, din care 

7,96 miliarde euro în cadrul 

instrumentului UE- noua generație; 

– 619 milioane euro sunt 

alocate rescEU, mecanismul de 

protecție civilă al Uniunii, pentru a se 

asigura faptul că Uniunea are 

capacitatea de a răspunde la situații de 

urgență la scară largă; 

– 1,19 miliarde euro sunt 

alocate EU4Health, noul program în 

domeniul sănătății, destinat să 

echipeze Uniunea împotriva 

viitoarelor amenințări la adresa 

sănătății, din care 1,17 miliarde euro 

în cadrul instrumentului UE- noua 

generație; 

– 15,36 miliarde euro sunt 

alocate partenerilor noștri externi, 

prin Instrumentul de vecinătate, 

cooperare pentru dezvoltare și 

cooperare internațională (IVCDCI), din 

care 3,29 miliarde euro în cadrul 

instrumentului UE- noua generație; 

– 2,8 miliarde euro sunt alocate 

ajutoarelor umanitare, din care 
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1,3 miliarde euro în cadrul 

instrumentului UE- noua generație, 

pentru nevoile umanitare din ce în ce 

mai mari înregistrate în părțile cele mai 

vulnerabile ale lumii. 

  

 

 

 

Comisia Europeană a aprobat o investiție în valoare de 47 de milioane de 

euro din Fondul european de dezvoltare regională, pentru a construi un spital de 

urgență în Cluj (Cluj-Napoca, România), care va deservi regiunea de nord-vest a 

României. Se preconizează că proiectul va fi operațional începând din 2026.  

Spitalul va avea, aproximativ, 850 de paturi, va fi dotat cu tehnologie 

avansată, care să asigure servicii medicale de urgență de o calitate mai bună și 

accesul la servicii medicale salvatoare de vieți. Spitalul va oferi îngrijiri medicale 

secundare și terțiare, dar și asistență medicală primară și servicii de bază.  

Responsabilul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „(…) O 

mai bună calitate a vieții cetățenilor, indiferent de locul în care trăiesc, reprezintă 

principala prioritate a politicii de coeziune a UE. Prin faptul că le asigură tuturor 

pacienților servicii medicale adecvate, inclusiv celor care locuiesc în zone rurale 

îndepărtate, acest proiect contribuie la menținerea sănătății tuturor, fără excepții, 

ceea ce este deosebit de important în vremuri de pandemie globală.” 

 

 

 

 

COEZIUNE ȘI REFORME  

Politica de coeziune 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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Eurostat a prezentat un raport privind progresele înregistrate de UE în 

direcția îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Raportul 

intitulat „Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană — Raport de monitorizare 

privind progresele înregistrate în direcția îndeplinirii ODD în contextul UE — ediția 

2020” oferă o prezentare statistică a progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii 

celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) în UE.  

Raportul confirmă faptul că, în ultimii cinci ani, UE a înregistrat progrese în 

ceea ce privește aproape toate obiectivele de dezvoltare durabilă. În special, s-a 

înregistrat o dinamică semnificativă în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului 

„Pace, justiție și instituții puternice”.  

Raportul prezintă, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce privește 

obiectivele „Fără sărăcie”, „Sănătate și bunăstare”, „Fără foamete” și „Condiții de 

muncă decente și creștere economică”. S-au înregistrat unele evoluții în ceea ce 

privește realizarea de „Orașe și comunități durabile”, „Educație de calitate”, 

„Parteneriate pentru obiective”, „Consum și producție responsabile”, „Energie 

accesibilă ca preț și curată”, „Reducerea inegalităților”, „Viața terestră” și „Industrie, 

inovare și infrastructură”. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a atinge ODD în 

materie de „Politici climatice” și „Egalitate de gen”.  

Responsabilul pentru economie, Paolo Gentiloni , a declarat: „(…) În 

confruntarea cu repercusiunile dramatice ale pandemiei, nu trebuie să pierdem din 

vedere provocările globale precum schimbările climatice, pierderea biodiversității și 

inegalitățile sociale și economice din ce în ce mai mari. Punerea în aplicare a unor 

politici care să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) reprezintă foaia 

noastră de parcurs către o lume mai bună, iar Europa trebuie să se fie vectorul 

acestui parcurs.”  

 

ECONOMIE 

Obiectivele de dezvoltare durabilă 

https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-02-20-202
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-02-20-202
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-02-20-202
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25 iunie 2020 
Conferința internațională de parteneriat cu Sudan - videoconferință 

La 25 iunie a.c., Înaltul Reprezentant, Josep Borrell a găzduit împreună cu 

omologii germani conferința internațională de parteneriat cu Sudan prin sistem de 

videoconferință. 

În cadrul conferinței, participanții au făcut un bilanț al realizărilor tranziției 

sudaneze de până acum și au discutat despre provocările viitoare, bazându-se pe 

progresele înregistrate de guvernul de tranziție în implementarea reformelor 

politice și economice. 

Înaltul Reprezentant, Josep Borrell a declarat în cadrul acestei conferințe: „(…) 

Istoria este reprezentată în devenirea sa continuă în Sudan. Sprijinirea tranziției aici 

și acum nu este doar o expresie a solidarității, ci o investiție demnă de făcut: pentru 

Sudan, pentru stabilitate și dezvoltare în regiune și pentru a da un exemplu pentru 

lume. Pentru ca orice tranziție să fie durabilă, oamenii trebuie să vadă dividende 

concrete și rapide, de aici și mobilizarea noastră astăzi. Mesajul pe care îl trimitem 

poporului sudanez este clar: nu vom da greș.” 

Dl Josel Borrell a atras atenția asupra faptului că Sudanul reprezintă speranță 

și izvor de lumină pentru Africa, procesul de tranziție către o democrație deplină 

trebuie să fie puternic susținut, iar poporul sudanez nu trebuie dezamăgit. 

Cu acest prilej, dl Borrell a solicitat tuturor partenerilor să lucreze împreună 

pentru a permite dezvoltarea Sudanului și reintegrarea sa în sistemul financiar 

internațional. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1183
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81559/sudan-partnership-conference-opening-remarks-hrvp-josep-borrell_en
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25 - 26 iunie 2020 
Întrevedere cu domnul Nikos Christodoulides, ministrul afacerilor 
externe din Cipru 

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Josep Borrell a transmis un mesaj de „solidaritate puternică” din Nicosia, 

menționând că preocupările Ciprului sunt preocupări ale Uniunii Europene. 

În contextul vizitei de două zile din Cipru, dl Josep Borrell a declarat: „(...) Vin 

în Cipru după ce am auzit mesajul transmis de președintele Republicii, Nicos 

Anastasiades, la ultimul Consiliu European și, de asemenea, v-am auzit de 

nenumărate ori la Consiliul Afacerilor Externe, pentru a discuta despre evenimentele 

recente și deteriorarea situației din de Est, în principal din cauza operațiunilor de 

explorare și foraj efectuate de Turcia în zonele contestate.” 

Cu acest prilej, dl Borrell a menționat că UE susține cu fermitate Republica 

Cipru, suveranitatea și drepturile suverane ale acesteia și a subliniat că relațiile cu 

Turcia sunt dificile. 

Înaltul Reprezentant a mai semnalat și faptul că trebuie să se depună eforturi 

susținute pentru îmbunătățirea relațiilor cu Turcia, printr-un dialog deschis, pentru 

a încerca evitarea unei escaladări a situației care ar putea fi foarte dăunătoare 

pentru toată lumea. 

Tot în cadrul acestei vizite, dl Josep Borrell a salutat invitația guvernului cipriot 

făcută Turciei de a negocia cu bună-credință delimitarea între coastele lor maritime 

și a scos în evidență faptul că stabilitatea regională este o prioritate în UE și speră ca 

următorul Consiliu pentru Afaceri Externe să sprijine guvernul cipriot în sensul 

clarificării căii de urmat pentru a rezolva aceste probleme și pentru a îmbunătăți 

relațiile cu Turcia. 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81570/cyprus-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-minister-foreign-affairs-nikos_en
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22 iunie 2020 

STRATEGIA UE PRIVIND VACCINURILE COVID-19 TREBUIE SĂ PREZINTE 

GARANȚII DE SIGURANȚĂ ȘI ACCES NEÎNGRĂDIT PENTRU CETĂȚENII UE 

 

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

organizat o dezbatere la care a participat și Stella KYRIAKIDES, responsabilul UE 

privind sănătatea și siguranța alimentară. Dezbaterea a vizat strategia UE referitoare 

la vaccinurile împotriva COVID-19.  

În cadrul discuțiilor, Stella KYRIAKIDES a declarat că o strategie comună a UE 

este cea mai eficientă și mai solidă modalitate de a dezvolta, produce și a distribui 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

22-28 iunie   

2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/envi-committee-meeting_20200622-1200-COMMITTEE-ENVI_vd
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_en
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un vaccin COVID-19 sigur, accesibil tuturor. De asemenea, a afirmat că toate statele 

membre și-au exprimat sprijinul pentru Comisia Europeană în vederea încheierii 

unor acorduri de achiziționare în avans prin intermediul Instrumentului de sprijin 

pentru situații de urgență cu producătorii de vaccinuri.  

Pe parcursul discuțiilor, deputații au susținut derogarea temporară - propusă 

de Comisia Europeană - de la anumite norme pentru teste clinice cu medicamente 

care implică organisme modificate genetic, dar sub condiția respectării standardelor 

care asigură calitatea, siguranța și eficacitatea vaccinului. 

 

REDUCEREA FONDURILOR DEDICATE CULTURII ȘI EDUCAȚIEI – 

INACCEPTABILĂ  

 

Comisia pentru cultură și educație (CULT) a organizat o dezbatere în cadrul 

căreia deputații europeni au discutat despre propunerea revizuită a cadrului 

financiar multianual, care prevede reducerea fondurilor dedicate culturii și educației 

în UE ( cu 20% la Fondul european de solidaritate, cu 13% la Programul „Europa 

Creativă” și cu 7% a Programului Erasmus+). Deputații europeni au evidențiat faptul 

că și aceste sectoare au fost afectate de criza COVID-19 și că au nevoie de sprijin 

sporit pentru redresare. 

 Sabine Verheyen, președintele Comisiei CULT5 a evidențiat efectele acestei 

propuneri asupra programelor UE din domeniu: „(...) Corpul de solidaritate va oferi 

mai puține oportunități tinerilor - „Europa creativă” va sprijini mai puțini artiști și 

mai puțini creatori. În ce privește Erasmus+, ne putem lua rămas bun de la obiectivul 

de a ajunge la 12 de milioane de participanți, deoarece nu ne propunem să oferim 

tuturor schimburi de calitate inferioară și pe termen scurt doar pentru a crește 

numărul acestora”.  

 
 
 
 
 

                                                           
5 A se vedea, pe larg, declarația raportorului. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
https://www.europarl.europa.eu/streaming?event=20200622-0900-COMMITTEE-CULT&start=2020-06-22T08:05:30Z&end=2020-06-22T09:01:23Z&language=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/revised-mff-proposal-statement-sabine-verheyen_I192345-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/revised-mff-proposal-statement-sabine-verheyen_I192345-V_v
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23 iunie 2020 

MAI MULTE MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERILE ȘI LUCRĂTORII 

DIN UE 

 

Deputații din Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

(EMPL) au adoptat o rezoluție6 (proiectul a fost elaborat de José Gusmão (GUE/NGL, 

PT) prin care au solicitat Comisiei Europene să revizuiască orientările privind 

ocuparea forței de muncă7 pentru a ține seama de consecințele pandemiei și pentru 

a răspunde mai bine la crizele viitoare.  

Măsurile propuse de deputații europeni includ subvenții salariale, sprijin 

pentru venit, extinderea schemelor de ajutor de șomaj și a concediului medical 

plătit, precum și a concediului și a măsurilor luate de îngrijitori pentru a lucra de 

acasă.  

Combaterea șomajului în rândul tinerilor, a lipsei de adăpost și a sărăciei 

trebuie să devină o prioritate printr-o garanție pentru tineret consolidată, o garanție 

pentru copii puternică pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor și o primă 

abordare în materie de locuințe.  

În ceea ce privește sprijinul privind mobilitatea forței de muncă și asistența 

financiară pentru întreprinderile din UE (prin programul SURE ș.a.), se specifică că 

acesta este fiabil numai pentru cele care aplică acordurile colective și care nu sunt 

înregistrate în paradisuri fiscale. Pentru a crea noi oportunități de angajare, 

deputații europeni propun ca statele membre să sprijine mobilitatea echitabilă a 

forței de muncă în întreaga Europă și să consolideze programul de mobilitate 

ERASMUS+. Serviciile publice ar trebui digitalizate mai rapid, în special cele legate 

de coordonarea sistemelor de securitate socială. 

 

 

                                                           
6 Raportul a fost adoptat cu 46 de voturi pentru, 5 de voturi împotrivă și 3 abțineri. 
7 Comisia Europeană a prezentat, în februarie 2020, revizuirea din acest an a liniilor directoare privind ocuparea forței 
de muncă, înainte de izbucnirea focarului COVID-19, în vederea integrării celor patru dimensiuni ale Strategiei anuale 
pentru creștere durabilă și dimensiunea durabilității mediului, pentru a reflecta viziunea unei Europe sociale puternice 
pentru tranziții juste și pentru a ține seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0030(NLE)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/88715/JOSE_GUSMAO/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81704/meps-demand-unprecedented-support-measures-for-eu-firms-and-workers
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PR/2020/06-22/1201914EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PR/2020/06-22/1201914EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
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PROTECȚIA COLECTIVĂ A DREPTURILOR CONSUMATORILOR 

Deputații europeni au ajuns la un acord cu privire la primele norme de la 

nivelul UE privind introducerea unui model armonizat de acțiune reprezentativă8 în 

toate statele membre, care garantează protecția consumatorilor, funcționarea 

pieței interne prin îmbunătățirea instrumentelor de stopare a practicilor ilegale și 

prin facilitarea accesului consumatorilor la justiție. 

Prevederile acordului se bazează pe principiul „pârâtul plătește”; care 

garantează că partea care a fost înfrântă suportă cheltuielile de judecată ale părții 

care a avut câștig de cauză. De asemenea, instanțele judecătorești sau autoritățile 

administrative pot decide să respingă cazurile vădit nefondate într-o etapă timpurie 

a procedurii, în conformitate cu dreptul intern. Vor exista, în continuare, discuții cu 

privire la posibila instituire a unui Ombudsman European pentru acțiunile colective 

în despăgubire pentru a aborda acțiunile transfrontaliere. 

 Raportorul Geofroy Didier (PPE, FR) a declarat: „(...) am încercat să 

ajungem la un echilibru între protecția legitimă a intereselor consumatorilor și 

nevoia de certitudine juridică pentru întreprinderi. Fiecare stat membru are cel puțin 

o entitate calificată să exercite o cale de atac, instituind, în același timp, garanții 

împotriva acțiunii abuzive. Europa trebuie să devină un scut care să protejeze 

oamenii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Noile reglementări fac parte dintr-un pachet de măsuri, lansat în aprilie 2018 de Comisia Europeană, pentru a asigura 
o protecție mai bună a consumatorilor în UE și care stabilește respectarea drepturilor consumatorilor online, 
instrumente de asigurare a respectării drepturilor și a compensațiilor, sancțiuni pentru încălcarea legislației UE în 
materie de protecție a consumatorilor și îmbunătățirea condițiilor de afaceri. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81613/new-rules-allow-eu-consumers-to-defend-their-rights-collectively
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/190774/GEOFFROY_DIDIER/home
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm
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24 iunie 2020 

UNDĂ VERDE PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR REFUGIAȚILOR 

ȘI COMUNITĂȚILOR-GAZDĂ DIN TURCIA, IORDANIA ȘI LIBAN CA RĂSPUNS LA 

CRIZA SIRIANĂ 

Deputații din Comisia pentru bugete (BUDG) au convenit asupra continuării 

sprijinului acordat refugiaților și comunităților gazdă din Iordania, Liban și Turcia ș.a. 

ca răspuns la criza din Siria.  

Proiectul de raport a fost elaborat de către Monika Hohlmeier (EPP, DE)9, 

recomandând adoptarea proiectului bugetului rectificativ. Astfel, 485 milioane euro 

vor finanța, în continuare, acțiunile principale de sprijin umanitar ale UE în Turcia - 

Emergency Social Safety Net și transferul condiționat de numerar pentru educație. 

Sprijinul în valoare de 100 milioane de euro pentru comunitățile gazdă și pentru 

refugiații sirieni și palestinieni din Siria ajunși în Iordania și Liban constă în finanțarea 

unor proiecte care oferă acces la educație, care sprijină mijloacele de subzistență și 

furnizarea de servicii de sănătate, de salubritate, de apă și de deșeuri, precum și de 

protecție socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 A se vedea , pe larg, declararația raportorului. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81718/meps-approve-EU585-million-to-support-refugees-from-syria
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-5-2020_en
https://ec.europa.eu/echo/essn_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/interview-of-monika-hohlmeier-epp-de-rapporteur-ep-committee-on-budgets-continuation-of-support-to-r_EP-103488B_c
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La ce de-al 22-lea summit UE-China, care a avut loc prin videoconferință, au 

participat președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, însoțiți de Înaltul Reprezentant al UE, 

Josep Borrell,  premierul Li Keqiang și președintele Chinei, Xi Jinping. 

„(…) Angajarea și cooperarea cu China reprezintă o oportunitate și o 

necesitate. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că nu împărtășim aceleași 

valori, sisteme politice sau abordare a multilateralismului. Ne vom angaja într-un 

mod clar și cu încredere, apărând puternic interesele UE și păstrându-ne fermitatea 

valorilor noastre.” - Charles Michel, președintele Consiliului European 

 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Summitul UE-China – videoconferință 
22 iunie 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/06/22/
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Liderii au purtat discuții de fond despre schimbările climatice. Cu această 

ocazie, UE a cerut Chinei să-și asume o mai mare responsabilitate în abordarea 

provocărilor globale prin intermediul sistemului internațional bazat pe reguli, 

promovarea păcii și securității internaționale și respectarea standardelor 

internaționale pentru a sprijini dezvoltarea durabilă, în special în Africa. 

De asemenea, UE a subliniat responsabilitatea comună pentru participarea la 

eforturile globale pentru a opri răspândirea virusului COVID-19, stimularea cercetării 

privind tratamentele și vaccinurile, susținerea unei redresări globale ecologice și 

incluzive, manifestarea solidarității în abordarea consecințelor în țările în curs de 

dezvoltare. 

În final, UE și China au discutat despre probleme internaționale precum 

situația din Afganistan, Peninsula Coreeană și Iran și punerea în aplicare a acordului 

nuclear (JCPOA). 

 

Participanții la summit10  au discutat despre relansarea creșterii economice 

și a ocupării forței de muncă în urma COVID-19, din punct de vedere social. 

Subiectele abordate au vizat situația de urgență economică și socială legată de 

pandemia de COVID-19, programul de lucru al Comisiei pentru 2020, încheierea unui 

acord comun privind digitalizarea. 

La finalul discuțiilor, participanții au susținut declarații: 

 „(...) Eforturile instituțiilor europene de a repara și reconstrui vor reuși 

doar prin dialog social și prin implicarea continuă a partenerilor sociali. Pentru mine, 

ei sunt protagoniștii-cheie ai acestei crize. Suntem ghidați de un principiu-cheie: 

                                                           
10 Reuniunea socială tripartită la nivel înalt este un forum de dialog între instituțiile UE la nivel de președinte și 
partenerii sociali europeni la nivel de conducere de nivel înalt. Summitul este coprezidat de președintele Consiliului 
European, de președintele Comisiei Europene și de șeful de stat sau de guvern al președinției prin rotație; de data 
aceasta, acesta din urmă este prim-ministrul Croației. 
 
 

SUMMITUL SOCIAL TRIPARTIT 

 

23 iunie 2020 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/23/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-tuesday-23-june-2020/
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Redresarea comună trebuie să fie redresarea tuturor pe baza celor doi piloni ai 

solidarității și convergenței, care se află în centrul proiectului nostru european”.- 

Charles Michel, președintele Consiliului European 

 „(...) În această criză fără precedent, Comisia a oferit un răspuns fără 

precedent: Cu programul ,,Noua Generație UE” (Next Generation EU), sistemul SURE 

și bugetul UE pe termen lung revizuit dorim să ne asigurăm că îi sprijinim pe toți – 

lucrătorii noștri, întreprinderile noastre, economia noastră – și, în cele din urmă, să 

ne facem Uniunea mai puternică. Împreună putem reconstrui o Europă mai 

puternică, mai socială, adecvată tranzițiilor ecologice și digitale. Un dialog social 

funcțional ne va ajuta să găsim soluții pentru ieșirea din criză, pregătind viitorul.” - 

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene 

 „(...) Criza COVID-19 nu are precedent în istoria Uniunii noastre de la 

înființarea acesteia. În calitate de președinție a Consiliului, am reacționat rapid și 

eficient, în cooperare cu statele membre, cu alte instituții ale UE și cu partenerii 

sociali, pentru a aborda impactul inițial și consecințele crizei prin adoptarea unor 

seturi de măsuri la nivelul UE și la nivel național. Pentru depășirea provocărilor 

economice, sociale și de altă natură ale COVID-19, inclusiv a celor demografice și să 

punem UE pe calea redresării către o economie mai durabilă și mai rezistentă și către 

o transformare ecologică și digitală, avem nevoie de unitate, solidaritate și 

determinare europeană pentru a ajunge la un acord cu privire la un pachet solid de 

redresare și la un nou cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, în 

săptămânile următoare. În acest scop, angajamentul de astăzi cu partenerii sociali 

va reprezenta o oportunitate valoroasă pentru un proces decizional incluziv în 

beneficiul tuturor cetățenilor UE, inclusiv al celor mai vulnerabili.” - Andrej Plenković, 

prim-ministrul croat 

 „(...) Sindicatele sunt unite pentru susținerea planului de redresare 

economică al UE pentru a salva locurile de muncă și întreprinderile. Nu este timp de 

pierdut atunci când 60 milioane de lucrători au fost deja concediați temporar sau 

permanent și milioane de întreprinderi, în special IMM-uri, sunt în pericol de 

faliment. Planul de redresare este singura modalitate de a asigura o Europă mai 

echitabilă, mai ecologică și unită în urma acestei crize, însă sprijinul trebuie să ajungă 

la lucrători și întreprinderi, în timp util, pentru a face o schimbare reală. Planul de 
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redresare, precum și toate măsurile de urgență trebuie puse în aplicare prin 

implicarea corespunzătoare a sindicatelor la toate nivelurile. Tranziția către o 

economie digitală și un loc de muncă reprezintă o parte importantă a planului, iar 

noul acord al partenerilor sociali privind digitalizarea va contribui la asigurarea unei 

schimbări echitabile a lucrătorilor; în prezent, trebuie să fie pusă în aplicare la nivel 

național, sectorial, al întreprinderilor și al locurilor de muncă, pentru a asigura o 

tranziție echitabilă din punct de vedere social către o economie digitală.” - Luca 

Visentini, secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor  

 „(...) Toate întreprinderile, inclusiv IMM-urile și serviciile de interes 

general, au nevoie de sprijin pentru a se redresa în urma șocului crizei și a se face din 

nou mai reziliente. Europa are nevoie de o strategie de creștere care să includă 

tranzițiile verzi și digitale, dar care să nu se limiteze la aceste două tranziții esențiale 

și să îmbunătățească competitivitatea. În anii următori, toate eforturile ar trebui să 

fie orientate către asigurarea faptului că finanțarea prevăzută în cadrul 

instrumentului de redresare al UE în contextul Programului Noua Generație UE este 

bine cheltuită, stimulând reformele structurale necesare și oferind investiții care să 

stimuleze prosperitatea și crearea de locuri de muncă. Partenerii sociali europeni și-

au prezentat astăzi noul acord-cadru autonom privind digitalizarea. (...) Comisia 

trebuie să respecte pe deplin autonomia partenerilor sociali.”-  Markus Beyrer, 

Directorul general al BUSINESS EUROPE 

 

Miniștrii au discutat despre pregătirea următorului an școlar și universitar, 

ținând cont de evoluția contextului epidemiologic. În acest sens, opinia majoritară a 

fost de a se sublinia că învățământul la distanță nu poate niciodată substitui 

experiența directă, interactivă și intensivă de predare-învățare. De asemenea, 

miniștrii au discutat și despre îmbunătățirea competențelor digitale, modernizarea 

echipamentelor tehnologice și aplicarea pe scară mai largă a tehnologiilor digitale în 

procesul de predare-învățare. 

Reuniunea miniștrilor educației 23 iunie 2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2020/06/23/
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Printre problemele identificate și semnalate  se numără incluziunea socială a 

tuturor elevilor și studenților, în special a celor care provin din medii defavorizate, 

disponibilitatea echipamentelor digitale și accesul la internet, precum și securitatea 

cibernetică. La acestea s-a precizat că se adaugă și faptul că o parte din cadrele 

didactice, elevi și studenți nu au competențe digitale adecvate. 

„(...) O criză poate fi și o oportunitate de învățare. 

Învățămintele desprinse în ultimele luni ar trebui să ne 

inspire să transformăm provocările în oportunități. 

Volumul activităților de învățare online va continua să 

crească și trebuie să explorăm modalități de utilizare a 

inovării și tehnologiei pentru a obține o educație incluzivă 

și de calitate. Eforturile noastre ar trebui să se concentreze 

pe continuarea transformării digitale, asigurând, totodată, egalitatea de șanse și 

bunăstarea.”- Blaženka Divjak, ministrul croat al științei și educației 

 

Miniștrii UE responsabili cu politica de mediu s-au reunit în sistem de 

videoconferință pentru a identifica soluții în domeniu, care să contribuie la procesul 

de redresare post COVID-19. Reuniunea a fost prezidată de ministrul croat al 

mediului și energiei, dl Tomislav Ćorić cu participarea dlui Frans Timmermans, 

vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și a dlui Virginijus Sinkevičius,  

responsabilul european pentru mediu oceane și pescuit. 

Miniștrii au convenit că Pactul ecologic european va contribui semnificativ la  

consolidarea rezilienței UE, fiind un vector important de promovare a creșterii 

economice și a tehnologiilor nepoluante. 

 „(...) Vrem să construim o economie modernă, nepoluantă și sănătoasă, care 

să asigure viitoarelor generații un nivel de trai decent. Planul de redresare va relansa 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

mediului 

23 mai 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=361
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_ro
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economia europeană după criza Covid-19 stimulând, în același timp, sustenabilitatea 

și acțiunile climatice.  Acesta este motivul pentru care discuțiile de astăzi au fost atât 

de importante. Trebuie să stimulăm investițiile publice și private necesare pentru 

tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă și 

incluzivă.” - dl Tomislav Ćorić ministrul croat al mediului și energiei. 

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au evidențiat necesitatea de a se asigura o 

finanțare adecvată a Pactului ecologic european prin intermediul Planului de 

redresare pentru Europa și a bugetului UE pe termen lung ( 2021-2027). 

Totodată, participanții au subliniat faptul că atingerea obiectivului de 

neutralitate climatică până în 2050 va necesita mobilizarea investițiilor în tehnologii 

nepoluante, precum și investiții în renovarea clădirilor, pentru a le face eficiente din 

punct de vedere energetic.   

În continuare, s-a propus punerea în aplicare 

a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 

2020 în sectoare precum: agricultura, pescuitul și 

silvicultura. Mai muți miniștrii au susținut punerea 

în aplicare a economiei circulare care va  impulsiona 

procesul de reciclare al produselor, in special al 

celor fabricate din plastic. S-a evidențiat contribuția 

acesteia la crearea de noi locuri de muncă și la 

crearea unei piețe funcționale a materiilor prime 

secundare. De asemenea, a fost exprimat un sprijin larg pentru punerea în aplicare 

a Strategiei de la fermă la consumator. 

La final, Germania care va prelua președinția Consiliului UE din iulie 2020 a 

prezentat programul de lucru în domeniul mediului și al politicilor climatice pentru 

cel de-al doilea semestru al anului curent. 

 

 

 

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
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_ro_02.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_RO.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
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Campania „Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor”, lansată la 28 mai 

2020 de Comisie și de Global Citizen11, a culminat cu o reuniune mondială la nivel 

înalt a donatorilor și cu un concert, care au avut loc sâmbătă, 27 iunie 2020. 

Scopul urmărit a fost mobilizarea unor fonduri suplimentare destinate 

dezvoltării și distribuirii de vaccinuri, teste și tratamente pentru coronavirus. La 

reuniunea la nivel înalt, găzduită de președinta von der Leyen, au participat lideri 

mondiali și susținători internaționali ai proiectului, artiști și activiști. Concertul 

„Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor” a fost prezentat de actorul Dwayne 

Johnson și a inclus reprezentații ale unor artiști precum Shakira, Coldplay, Usher, 

Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber și Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi 

Alade și Christine and the Queens. 

                                                           
11 Global Citizen este o organizație internațională de promovare și de apărare a drepturilor civile. 
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