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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 
Ioana Cristina Vida 
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Comisia a adoptat măsuri suplimentare1 pentru sprijinirea sectorului 

vinicol, ca urmare a crizei provocate de coronavirus.  

Responsabilul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski, 

a declarat: „(…)Sectorul vinicol se numără printre sectoarele care au avut cel mai 

mult de suferit din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a măsurilor 

de izolare conexe luate în UE. Primul pachet de măsuri specifice pieței adoptat de 

Comisie a oferit deja un sprijin semnificativ acestui sector. Totuși, incertitudinile 

legate de amploarea crizei la nivelul UE și la nivel mondial, precum și monitorizarea 

atentă a pieței ne-au determinat să propunem un nou pachet de măsuri pentru 

                                                             
1
 A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/975 al Comisiei din 6 iulie 2020 de autorizare a 

acordurilor și a deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul vinicol. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  

Măsuri excepționale de sprijin pentru sectorul vinicol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1594630178678&uri=CELEX:32020R0975
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sectorul vinicol. Am convingerea că aceste măsuri vor da rapid rezultate concrete 

pentru sectorul vinicol al UE, conferindu-i curând stabilitate.” 

Măsurile excepționale includ: 

 derogarea temporară de la normele Uniunii Europene în materia 
concurenței2; 
 majorarea contribuției Uniunii Europene3; 
 plăți în avans pentru distilarea și depozitarea de criză. 

Uniunea Europeană este cel mai mare producător de vin din lume. În anii de 

comercializare 2014/2015-2018/2019, producția medie anuală de vin a fost de 167,6 

milioane de hectolitri. Anul de comercializare a vinului începe la 1 august și se 

încheie la 31 iulie, în anul următor. Uniunea deține 45 % din suprafețele viticole ale 

lumii, 65 % din producția globală de vin, 60 % din consumul de vin al lumii și 70 % 

din exporturile de vin către țări terțe. Țările cu cele mai mari producții de vin din 

Uniune sunt, în ordinea descrescătoare a volumelor de producție, Italia, Franța, 

Spania, Germania și Portugalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Art. 222 din Regulamentul privind organizarea comună a piețelor (OCP) permite Comisiei să adopte derogări 

temporare de la anumite norme ale UE în materia concurenței în situații de dezechilibre grave ale piețelor. 
3
 Contribuția Uniunii Europene la toate măsurile din cadrul programelor naționale de sprijin va fi majorată cu 10%, 

ajungând la 70%. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32013R1308


6 
 
 

 

 

Comisia Europeană a prezentat raportul privind sistemul de prevenire sau 

de restricționare a vânzării de produse periculoase pe piață, așa-numitul „sistem 

de alertă rapidă”. 

Raportul arată că numărul de acțiuni întreprinse de autorități în urma unei 

alerte este în creștere de la an la an, ajungând la 4 477 în 2019, față de 4 050 în 

2018. Acțiunile întreprinse variază de la retragerea sau distrugerea unui produs - 

înainte ca acesta să ajungă la consumatori - de către distribuitori și comercianții cu 

amănuntul, la rechemarea produselor nesigure de la utilizatori. 

Didier Reynders, responsabilul pentru justiție, a declarat: „(…) Sistemul de 

alertă rapidă este disponibil 24 de ore, 7 zile pe săptămână, menținând un flux 

continuu de informații și siguranța pieței unice. După cum se poate vedea din 

raportul pe 2019, se depun eforturi extraordinare pentru a proteja consumatorii de 

produse periculoase și de daunele pe care acestea le pot produce. Totodată, 

Comisia colaborează cu statele membre pentru a spori numărul de produse testate. 

Grație acestor eforturi, de la sfârșitul anului trecut, un număr de 75 de noi produse 

au fost marcate ca periculoase în sistemul nostru de alertă rapidă.” 

Conform raportului, jucăriile au fost categoria de produse cu cele mai multe 

notificări (29 % din totalul notificărilor), urmată de automobile (23 %) și aparate și 

echipamente electrice (8 %). Cosmeticele, hainele, textilele și articolele de modă, 

precum și produsele de îngrijire a copiilor și echipamentele pentru copii au fost 

categoriile pentru care s-au lansat, de asemenea, un număr mare de alerte. 

 

 

JUSTIȚIE 

Protecția consumatorilor europeni 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
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Potrivit previziunilor economice din vara anului 20204, economia UE se va 

contracta cu 8,3% în 2020 și va crește cu 5,8% în 2021. Pe baza acestor date se 

estimează că economia UE se va confrunta anul acesta cu o recesiune profundă, ca 

urmare a pandemiei produse de coronavirus. Întrucât eliminarea restricțiilor de 

deplasare a persoanelor are loc mai lent decât s-a estimat în previziunile din 

primăvară, impactul asupra activității economice în 2020 va fi mai semnificativ 

decât s-a anticipat. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv, având ca responsabilitate  

crearea unei economii care să funcționeze în serviciul cetățenilor, a declarat: 

„(…)Impactul economic al restricțiilor de deplasare a persoanelor este mai grav 

decât ne-am așteptat. Situația este încă dificilă și ne confruntăm cu numeroase 

riscuri, printre care se numără un nou val masiv de infecții. În orice caz, aceste 

previziuni arată clar de ce avem nevoie de un acord cu privire la pachetul nostru 

ambițios de măsuri de redresare, NextGenerationEU, pentru a ajuta economia. În 

ceea ce privește anul în curs și anul viitor, ne putem aștepta la o relansare 

economică, dar trebuie să fim atenți la ritmul diferit al redresării. Trebuie să ne 

protejăm, în continuare, lucrătorii și companiile și să ne coordonăm strâns politicile 

la nivelul UE, pentru a ne asigura că vom ieși din această criză mai puternici și 

uniți.” 

Potrivit 

previziunilor 

economice, România 

va înregistra o 

contracție de 6 % din 

PIB în 2020 și o 

creștere de 4 % în 

2021.  
                                                             
4
 Comisia Europeană prezintă în fiecare an două seturi de previziuni detaliate (în primăvară și în toamnă) și două 

seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară).  
 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  

Previziunile economice de vară  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_ro
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Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, 

ministrul canadian pentru mediu și schimbări climatice, Jonathan Wilkinson, și 

ministrul chinez pentru ecologie și mediu, Huang Runqiu, au coprezidat, la 7 iulie 

2020, cea de-a 4-a reuniune ministerială privind politicile climatice5.  

În contextul pandemiei coronavirus, reuniunea s-a concentrat pe alinierea 

măsurilor globale de redresare la Acordul de la Paris și pe îmbunătățirea rezilienței 

la viitoarele crize. Abordând impactul pandemiei coronavirusului, statele se află, de 

asemenea, în fața unei ocazii unice de relansare a economiilor și de construire a 

unor societăți  durabile, favorabile incluziunii și rezistente. Planurile și investițiile 

pentru redresare trebuie să abordeze bunăstarea generațiilor prezente și a 

generațiilor viitoare, prin acțiuni climatice de transformare și ecologizare a 

economiilor. S-a concluzionat că redresarea după pandemia de coronavirus va fi 

coordonată cu tranziția către economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 

rezistente la schimbările climatice în multe dintre economiile lumii.  

Copreședinții au recunoscut că societățile din întreaga lume au fost afectate 

diferit de pandemie și că se află în diferite stadii de planificare a redresării. Aceștia 

au remarcat că eforturile lor vor da cele mai bune rezultate dacă colaborează, fac 

schimb de experiențe și își coordonează acțiunile la nivel național și mondial. 

 

 

 

                                                             
5 În mai 2017, după anunțarea de către noua administrație americană a părăsirii Acordului de la Paris, UE, Canada și 
China au convocat o reuniune ministerială privind politicile climatice, pentru a-și demonstra sprijinul continuu față 
de Acordul de la Paris. De atunci, reuniunile ministeriale anuale privind politicile climatice s-au concentrat asupra 
punerii în aplicare a Acordului de la Paris prin promovarea unor politici climatice ambițioase, precum și prin 
adoptarea cu succes a normelor tehnice în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (CCONUSC). Schimbările climatice reprezintă o problemă globală care necesită un răspuns 
decisiv și sigur din partea tuturor economiilor majore, care reprezintă aproximativ 80 % din emisiile globale de gaze 
cu efect de seră. Întâlnirea din acest an a avut loc într-un format virtual. 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN  

Reuniunea internațională privind cooperarea în domeniul 
schimbărilor climatice și redresarea economică durabilă 
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O economie neutră din punct de vedere climatic 

Pentru a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, Europa 

trebuie să își transforme sistemul energetic, care generează 75% din emisiile de 

gaze cu efect de seră din UE.  

Strategiile UE privind integrarea sistemelor energetice și pentru hidrogen 

vor deschide calea către un sector energetic mai eficient și mai interconectat, 

impulsionat de dublul obiectiv al unei planete mai curate și al unei economii mai 

puternice. 

Strategia UE privind integrarea sistemului energetic 

Strategia privind integrarea sistemului energetic6 propune o viziune despre 

cum se poate accelera tranziția către un sistem energetic mai integrat, în sprijinul 

energiei curate și al unei economii neutre din punct de vedere climatic, protejând, 

în același timp, sănătatea și mediul, promovând creșterea și contribuind la rolul de 

lider mondial în sectorul industrial. Strategia stabilește 38 de acțiuni pentru 

implementarea reformelor necesare. 

Sistemul energetic actual - 
fluxuri de energie liniare și 

risipitoare, într-o singură direcție 

Viitorul sistem energetic integrat al 
UE: fluxurile de energie dintre 

utilizatori și producători, reducând 
resursele risipite și banii 

 

                                                             
6
 A se vedea COM(2020)299. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594286293324&uri=COM:2020:299:FIN
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Principalele elemente ale propunerii 

Crearea unui sistem energetic mai circular prin: 

• promovarea eficienței energetice; 

• încurajarea reutilizării căldurii reziduale provenite de la platformele 

industriale și centrele de date; 

• îmbunătățirea sinergiilor dintre infrastructura energetice și 

revizuirea legislației existente în domeniul energiei; 

• stimularea utilizării rezidurilor agricole pentru a produce biogaz și 

biocombustibili. 

 

Accelerarea utilizării energiei electrice produse din surse regenerabile. 

Pentru a se atinge obiectivele de reducere a emisiilor trebuie generată mai multă 

energie electrică provenită din surse regenerabile pentru a alimenta clădirile, 

industria și transportul care se bazează, în mod tradițional, pe combustibilii fosili. 

Se propune: 

• creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile; 

• creșterea utilizării energiei electrice din surse regenerabile în clădiri, în 

transporturi și în industrie; 

• accelerarea dezvoltării de stații de încărcare pentru vehiculele electrice. 

 

Promovarea combustibililor regenerabili și cu emisii reduse de carbon, 

inclusiv a hidrogenului, pentru sectoarele care sunt greu de decarbonizat 

prin: 

• deblocarea potențialului biomasei și al biocarburanților 

durabili, al hidrogenului verde și al combustibililor sintetici; 

• captarea, stocarea și utilizarea carbonului pentru a sprijini 

decarbonizarea profundă, de exemplu în producția de ciment; 

• clasificarea și certificarea clară a diferiților carburanți pentru a 

sprijini comercializarea și transparența; 
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• promovarea unor proiecte inovatoare bazate pe combustibili cu 

emisii reduse de carbon. 

 

Adaptarea piețelor și a infrastructurii energetice pentru un sistem 

energetic mai complex și mai integrat.  

Într-un sistem energetic integrat, consumatorii și investitorii ar trebui să poată 

alege opțiunea care să corespundă nevoilor lor, pe baza prețurilor care reflectă 

costul și eficiența reale. 

• asigurarea unui tratament egal pentru toți transportatorii de energie, care să 

facă piețele de energie electrică și de gaze adecvate pentru decarbonizare; 

• o mai bună informare a consumatorilor cu privire la opțiunile  și la durabilitatea 

produselor; 

• sprijinirea serviciilor energetice digitale, inclusiv a contoarelor inteligente pentru 

locuințe și a încărcătoarelor inteligente pentru vehicule electrice; 

• sprijinirea cercetării și inovării în vederea creării de noi sinergii 

în sistemul energetic. 

 
Strategia UE privind hidorogenul 

 

Într-un sistem energetic integrat, hidrogenul poate sprijini 

decarbonizarea industriei, a transporturilor, a generării de 

energie și a clădirilor în întreaga Europă7. Strategia UE privind 

hidrogenul8 abordează modul de transformare a potențialului 

acestuia în realitate, prin investiții, reglementare, crearea de 

piețe și cercetare și inovare.  

 
                                                             
7
 Hidrogenul poate fi utilizat ca materie primă, combustibil sau pentru transportul și stocarea de energie și are multe 

aplicații posibile în industrie, transporturi, energie și construcții. Cel mai important aspect este că nu emite CO2 și nu 
poluează aerul atunci când este utilizat. Prin urmare, îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică în 2050 al 
Pactului verde european este o parte importantă a soluției.  
8
 A se vedea COM(2020)301. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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Calea către un ecosistem european al hidrogenului: 

 

 

 

 

Pentru a contribui la realizarea acestei strategii, Comisia a 

lansat Alianța europeană pentru hidrogen curat, formată 

din lideri ai industriei, reprezentanți guvernamentali, ai 

societății civile și ai Băncii Europene de Investiții. Alianța va 

institui un portal de investiții pentru o producție mai mare, 

va sprijini cererea de hidrogen curat în UE și dezvoltarea 

unei industrii europene a hidrogenului curate și competitive 

la nivel mondial.  

 

 

 

 

Sprijin pentru instalarea, 
în UE, a unei capacități de 

cel puțin 6 GW, produse de 
electrolizoare pentru 

hidrogenul regenerabil, 
precum și pentru 

producția de până la 1 
milion de tone de 

hidrogen regenerabil. 

 

În perioada 2025-2030, 
hidrogenul trebuie să devină 

o parte intrinsecă a 
sistemului energetic 

integrat, cu o capacitate de 
cel puțin 40 GW generată de 

electrolizoarele pentru 
hidrogenul regenerabil și 
producerea a până la 10 

milioane de tone de 
hidrogen regenerabil în UE. 

 

Între 2030 și 2050, 
tehnologiile pe bază de 
hidrogen regenerabil ar 

trebui să ajungă la 
maturitate și să fie 

desfășurate la scară 
largă în toate sectoarele 
dificil de decarbonizat. 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
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La 8 iulie 2020 președintele CE, dna von der Leyen, a convocat9 o reuniune, 

în temeiul art. 324 din TFUE, cu președintele Parlamentului European, al Consiliului 

UE (funcție deținută în prezent de Germania) și al Consiliului European, pentru a 

face bilanțul progreselor înregistrate în negocierile privind următorul cadru 

financiar multianual („CFM”) și „NextGenerationEU”. 

În contextul previziunilor economice de vară, care indică o recesiune severă 

și o criză cu efecte sociale profunde în întreaga Uniune Europeană, s-a reafirmat 

angajamentul ferm pentru atenuarea impactului social și pentru redresarea rapidă 

a economiei europene. Charles Michel, președintele Consiliului European, a 

prezentat informații cu privire la discuțiile bilaterale purtate cu șefii de stat și de 

guvern și referitoare la pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 17-18 

iulie 2020. S-a subliniat că ar fi esențial ca șefii de stat și de guvern să ajungă la un 

acord în cadrul acestei reuniuni a Consiliului European pentru a permite începerea 

negocierilor interinstituționale. De asemenea, s-a concluzionat că încheierea rapidă 

a unui acord privind un pachet european ambițios de redresare este prioritatea UE 

pentru următoarea perioadă.  

Președintele Consiliului European a prezentat o propunere revizuită privind 

CFM și pachetul de redresare, la 10 iulie 202010. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
10

 A se vedea, mai multe despre acest subiect, la secțiunea privind Consiliul European de la pag. 22. 

ASPECTE INTERINSTITUȚIONALE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200710-president-michel-s-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/128054-1-press-conference-part-1-20200710
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/&psig=AOvVaw1pFpJergIkowDevYCEFkbv&ust=1594715385930000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND-lPTnyeoCFQAAAAAdAAAAABAD


14 
 
 

Pregătiri pentru încheierea perioadei de tranziție cu Regatul Unit 

Comisia Europeană a adoptat o 

comunicare11 cu obiectivul de a pregăti 

autoritățile naționale, întreprinderile și 

cetățenii pentru schimbările care vor 

apărea la sfârșitul perioadei de tranziție 

cu Regatul Unit12. Documentul „Pregătiri 

pentru schimbare - Comunicare privind 

pregătirea la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul 

Unit” prezintă o descriere detaliată a principalelor domenii în care vor avea loc 

schimbări, indiferent de rezultatul negocierilor în curs, și indică măsurile pe care 

autoritățile naționale, întreprinderile și cetățenii ar trebui să le ia, astfel încât să fie 

pregătiți pentru aceste schimbări.  

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „(…) Cetățenii 

britanici au decis în mod democratic să părăsească Uniunea Europeană și să 

renunțe la beneficiile sale. Aceasta înseamnă că, oricât de mult ne străduim acum 

să încheiem un acord de parteneriat cât mai strâns, relația noastră se va schimba 

în mod inevitabil. Prioritatea mea este să mă asigur că cetățenii și întreprinderile 

din UE sunt cât mai bine pregătiți pentru 1 ianuarie 2021”. 

Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, a declarat: „(…) 

Decizia Regatului Unit de a părăsi UE va avea un impact asupra administrațiilor 

publice, a întreprinderilor, a cetățenilor și a părților interesate. În urma deciziei 

luate de Guvernul Regatului Unit de a nu prelungi perioada de tranziție, știm acum 

că aceste schimbări vor avea loc la 1 ianuarie 2021 – cu sau fără un acord. Comisia 

ajută părțile care vor fi afectate de schimbări să fie cât mai bine pregătite.”  

                                                             
11 A se vedea COM(2020)324. 
12 Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. Acordul de retragere încheiat între UE și 
Regatul Unit a asigurat o ieșire ordonată a Regatului Unit, oferind securitate juridică în domenii importante precum 
drepturile cetățenilor, onorarea obligațiilor financiare și evitarea unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda. 
Acordul de retragere a prevăzut o perioadă de tranziție, care asigură faptul că legislația UE continuă să se aplice 
Regatului Unit de la 1 februarie 2020 până la 31 decembrie 2020. La încheierea perioadei de tranziție, Regatul Unit 
iese din piața unică și din uniunea vamală, punând astfel capăt liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor și a 
serviciilor. UE și Regatul Unit negociază în prezent un acord privind un nou parteneriat viitor. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594628172634&uri=CELEX:52020DC0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594628172634&uri=CELEX:52020DC0324
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20160707STO36103/brexit-hotarand-noile-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit&psig=AOvVaw27rJyM_Ah4hbVUVDsHmRXp&ust=1594715469875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCe9qDoyeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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PREZENTAREA PRIORITĂȚILOR PREȘEDINȚIEI GERMANE ÎN PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 În plenul Parlamentului European, cancelarul Angela Merkel a prezentat 

domeniile prioritare pentru Europa, aflate pe agenda președinției germane a 

Consiliului UE:   drepturile fundamentale, solidaritatea și coeziunea, schimbările 

climatice, digitalizarea și rolul Europei în lume. În acest sens, cancelarul german a 

declarat „(...) Europa este capabilă să realizeze progrese semnificative dacă lucrăm 

împreună și acționăm în mod solidar”. La prioritățile prezentate au existat o serie 

de reacții, după cum urmează: 

 „Provocarea cu care ne confruntăm cu toții nu ar putea fi mai copleșitoare”-  

președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.  

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

8-11 IULIE 2020 

BRUXELLES 

 

DIN AGENDA SESIUNII PLENARE 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82712/angela-merkel-prezinta-prioritatile-presedintiei-germane-in-parlamentul-european
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82712/angela-merkel-prezinta-prioritatile-presedintiei-germane-in-parlamentul-european
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=104158b1-c4a2-6c14-82bd-0c71aa4d97cb&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=104158b1-c4a2-6c14-82bd-0c71aa4d97cb&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=355ba81a-c5ec-ee0c-0f9b-eb6c2f0b354e&date=20200708
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  „(...) Temerile sunt inamicul solidarității, al viitorului și al libertății (...) Europa 

are în prezent nevoie de curaj pentru a da dovadă de solidaritate: avem nevoie de o 

soluție în această lună pentru Fondul de redresare.(...) Nicio comunitate nu poate 

supraviețui fără spirit de coeziune. Pentru noi, acesta este pur și simplu modul 

nostru de viață european.”-  Manfred Weber (PPE, Germania)  

  „(...) Trebuie să demonstrăm că este posibilă crearea unei societăți mai 

echitabile și mai durabile, care este preocupată de mediu și de generațiile viitoare, 

care protejează lucrătorii, care prețuiește diversitatea și care gestionează fluxurile 

de migrație cu solidaritate”. - Iratxe García Perez (S&D, Spania)  

 „Prioritatea trebuie să fie acum adoptarea planului de redresare și a noului 

cadru financiar multianual. (...) Nu construim însă Europa cu o abordare pur 

contabilă. O construim în jurul unui proiect, a unei viziuni și a unor valori puternice. 

(...) A venit vremea să condiționăm accesul la fondurile europene de respectarea 

principiilor statului de drept. Oportunitatea politică este aici. Folosiți în acest scop 

acest pachet fără precedent”. Dacian Cioloș (Renew Europe, România) 

  „(...) Germania ar trebui să lase la o parte egoismul și să recâștige spiritul 

originar al UE, evitând greșelile trecutului. „Trebuie să revitalizăm economia, să 

punem în aplicare politici comerciale favorabile și să relansăm piața unică.” - 

Rafaele Fitto (ECR, Italia) 

 În urma acestor intervenții, cancelarul german a răspuns liderilor grupurilor 

politice. 

REFORMA SECTORULUI TRANSPORTULUI RUTIER 

 Parlamentul European a aprobat pachetul „Mobilitate”, care cuprinde 

norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului 

rutier și cerințe de control, durata de conducere zilnică și săptămânală, pauzele 

minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul 

tahografelor și adaptarea la evoluțiile sectorului transportului rutier. Pachetul de 

măsuri a fost aprobat în forma adoptată de către Consiliu în aprilie 2020, fără 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=67eda27b-1582-d845-4670-d8aa43f27a74&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=68e31643-a549-b120-59ee-884cb2442fb3&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=7a4d8556-83b7-521b-7767-374a84df22e7&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=20869b9b-c4b1-2f23-f248-0220ef039df8&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=f4297de4-9745-e6e7-5d08-4b85b6cb5f14&date=2020070
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82714/parlamentul-adopta-o-reforma-majora-a-sectorului-de-transport-rutier
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0184_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0185_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0186_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
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amendamente13. Măsurile aprobate au scopul de a pune capăt denaturării 

concurenței în domeniu și de a oferi condiții mai bune pentru odihna șoferilor.  

 Măsurile adoptate îi afectează pe transportatorii din România și Europa de 

Est, în special. Eurodeputații români au respins măsurile propuse, având în vedere 

următoarele considerente: 

 „este discriminatoriu și îi pune în dificultate pe transportatorii din țările estice” 

(Traian Băsescu, PMP,PPE); 

 „poate provoca falimentul transportatorilor români și blinda Europa cu două 

viteze” (Rareș Bogan, PNL,PPE); 

 „un proiect care face rău României” (Corina Crețu, Pro România, S&D). 

 

DEZBATERE PRIVIND BUGETUL UE ȘI REDRESAREA  

În cadrul dezbaterii la care au participat și Charles Michel, președintele 

Consiliului European, și Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene, 

deputații europeni au reiterat faptul că propunerile Comisiei Europene privind 

pachetul de redresare și privind un buget UE revizuit pe termen lung reprezintă 

minimul necesar pentru Parlament. De asemenea, deputații europeni au solicitat 

un plan adecvat de rambursare, care să includă o serie de noi „resurse proprii ale 

UE” (surse de venituri), cum ar fi o taxă digitală sau una bazată pe schema de 

comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pentru a evita ca cetățenii să fie 

obligați să ramburseze datoria de redresare ș.a14.  

                                                             
13 România s-a opus Pachetului final, alături de alte 8 state membre (Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Malta şi Polonia), votând, în Consiliul UE, împotriva aprobării textelor rezultate în urma negocierilor cu 
Parlamentul European. Pachetul final a fost însă adoptat de Consiliul UE, în aprilie 2020, cu votul majorităţii 
calificate a statelor membre. În același sens, a se vedea și comunicatul de presă al Ministerului de Afaceri Externe 
(MAE) al României din 9  iulie 2020 privind poziția autorităților române referitoare la adoptarea de către 
Parlamentul European a Pachetului Mobilitate I.  În acesta se precizează că autoritățile române își rezervă dreptul de 
a utiliza toate opțiunile de acțiune pe care le au la dispoziție, inclusiv introducerea de acțiuni la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene pentru a contesta prevederile cu caracter restrictiv și disproporționat care au fost incluse în 
versiunea finală a Pachetului Mobilitate I. Nu în ultimul rând a se vedea și declarația responsabilului european 
privind acest domeniu, Adina Vălean. 
14

 A se vedea declarațiile lui Charles MICHEL, președintele Consiliului European, Maroš ŠEFČOVIČ, reprezentant al 
Comisiei Europene, Siegfried MUREȘAN, (PPE, România), Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, Spania), Valérie HANER (Renew 

 

https://www.caleaeuropeana.ro/eurodeputatul-traian-basescu-pachetul-mobilitate-este-discriminatoriu-si-ii-pune-in-dificultate-pe-transportatorii-din-tarile-estice/
https://www.caleaeuropeana.ro/rares-bogdan-avertizeaza-ca-pachetul-mobilitate-i-poate-provoca-falimentul-transportatorilor-romani-si-blinda-europa-cu-doua-viteze/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurodeputatul-corina-cretu-anunta-ca-va-vota-impotriva-pachetului-mobilitate-nu-pot-gira-prin-votul-meu-un-proiect-care-face-rau-romaniei/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82713/bugetul-ue-si-redresarea-un-acord-in-consiliu-nu-este-acordul-final
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
https://www.mae.ro/node/53065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1319
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=efb92c0b-21b1-2cb7-e19c-8b4a2534ca83&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=41669391-68d4-83b3-cd86-83a55d209c13&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1a283a24-66f4-fa36-2d40-5540ce794fec&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=6947d497-e9ef-d809-dac8-f1e2915a1162&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=0c20b042-40c7-0b57-b045-6e2db4a1e0ed&date=20200708
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PRINCIPIILE VIITOAREI STRATEGII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

Deputații europeni au dezbătut, în plen, cu Stela Kyriakides, responsabilul 

UE pentru sănătate, şi cu reprezentanţi ai Consiliului UE viitoarea strategie a 

Uniunii Europene în domeniul sănătăţii publice. Printre ideile principale rezultate 

din dezbatere se află și faptul că UE ar trebui să aibă în vedere și adoptarea unor 

măsuri care să abordeze penuria de medicamente şi de echipamente de protecţie 

accesibile din punctul de vedere al preţului, precum şi sprijin pentru cercetare, 

consolidarea agențiilor europene de asistență medicală și crearea unei uniuni a 

sănătății europene cu standarde minime la nivel european.  

Rezoluția a fost adoptată cu 526 voturi pentru, 105 împotrivă și 50 abțineri. 

Rezoluția solicită crearea rapidă a unui mecanism european de răspuns în 

domeniul sănătății, pentru a răspunde tuturor tipurilor de crize sanitare, pentru a 

consolida coordonarea operațională la nivelul UE și pentru a monitoriza 

constituirea și utilizarea rezervei strategice de medicamente și echipamente 

medicale. Viitoarea strategie farmaceutică a UE trebuie să conțină măsuri pentru 

ca medicamentele esențiale să fie disponibile imediat în Europa. Trebuie instituite 

lanțuri de aprovizionare diversificate, pentru a garanta accesul la prețuri accesibile 

în orice moment. 

Alte rezoluții de interes, adoptate cu aceeași ocazie, sunt: 

 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare 

la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de 

ocupare a forței de muncă ale statelor membre; 

 Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la o abordare 

europeană globală privind stocarea energiei; 

 Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la revizuirea 

liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene; 

                                                                                                                                                                                                       
Europe, Franța), Gilles LEBRETTO (ID, Franța), Philippe LAMBERTS (Verzi/ALE, Belgia), Johan VAN OVERTVELDT (ECR, 
Belgia), Manon AUBRY (GUE/NGL, Franța). 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82715/pe-doreste-ca-ue-sa-joace-un-rol-mai-important-in-imbunatatirea-sanatatii
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=abed5645-d8f1-51a2-09ab-9ae086c02720&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0194_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0198_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0199_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=0c20b042-40c7-0b57-b045-6e2db4a1e0ed&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=8ad3bece-91eb-a9bf-3bdd-67feedc6e762&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=82c7bad4-20b1-8a24-f693-1753fd042542&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=4a5513f2-598e-38f3-b592-aa55e5d6ad56&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=4a5513f2-598e-38f3-b592-aa55e5d6ad56&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/vod.html?mode=unit&vodLanguage=DE&vodId=6722130f-4f78-74f6-fb50-8ac20504afc1&date=20200708
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 Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la o politică 

cuprinzătoare a Uniunii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării 

terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ordinea de zi a reuniunii informale a miniștrilor de justiție s-au aflat 

subiecte precum consolidarea democrației în contextul COVID-19, lupta împotriva 

dezinformării și a discursului de incitare la ură și gestionarea pandemiei de 

coronavirus în democrațiile liberale guvernate de statul de drept. 

Pe ordinea de zi a reuniunii informale a miniștrilor afacerilor interne s-au  

aflat subiecte referitoare la parteneriatul european între poliție și căutarea și 

salvarea de vieți omenești pe mare. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINȚIA 

GERMANĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

Reuniunea informală a miniștrilor justiției – 

videoconferință 
06. 07.2020 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204_RO.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2355114/2ed6afbc030633c2532556b404cea32e/informal-meeting-of-justice-ministers-1592817501301-description-data.pdf
https://www.eu2020.de/eu2020-en/veranstaltungen/-/2357684
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În cadrul reuniunii informale, Paschal Donohoe, ministrul finanțelor și 

ministrul cheltuielilor publice și reformei al Irlandei a fost ales președinte al 

Eurogrupului.  

Cu acest prilej, Mário Centeno, președintele în funcție al Eurogrupului, a 

declarat: „(...) A fost o adevărată plăcere să lucrez cu Paschal în ultimii doi ani și 

jumătate, iar contribuțiile sale la activitatea Eurogrupului au fost deosebit de 

apreciate de colegi. Nu am nicio îndoială că Paschal va fi un președinte excelent al 

Eurogrupului și îi urez din toată inima succes deplin în această funcție”. 

Paschal Donohoe, președintele ales al Eurogrupului, a declarat: (…) Acum, 

când îmi încep mandatul de președinte al Eurogrupului, sunt profund conștient de 

faptul că cetățenii Europei sunt interesați de situația în care se află economiile lor 

naționale, sunt interesați de situația economiei europene și au început să fie 

îngrijorați (...) pentru viitorul lor, pentru locurile lor de muncă și pentru veniturile 

lor. Sunt conștient de această încercare, membrii Eurogrupului sunt conștienți de 

această încercare. Am toată încrederea că, împreună cu colegii mei din cadrul 

Eurogrupului, avem capacitatea să depășim aceste încercări; am pus deja bazele în 

acest sens și vom reuși”. 

De asemenea, au avut loc discuții cu privire la situația economică din zona 

euro, pe baza unei prezentări a previziunilor economice intermediare din vara 

anului 2020 ale Comisiei Europene. 

În acest sens, Mário Centeno, președintele Eurogrupului, a declarat. „(...) 

Previziunile de vară ale Comisiei confirmă faptul că, în al doilea trimestru, zona 

euro a intrat într-o recesiune de o amploare fără precedent. Previziunile confirmă, 

de asemenea, că redresarea a început, deși este mult prea devreme pentru a începe 

o relaxare. (...) Fără răspunsurile politice prompte și hotărâte pe care le-am pus în 

aplicare la nivel național și la nivel european, situația ar fi fost chiar mult mai 

gravă”. 

În plus, miniștrii au discutat despre situația bugetară din zona euro. 

 

 

 

09. 07.2020 Reuniunea informală a Eurogrup– 

videoconferință 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/07/09/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/09/paschal-donohoe-elected-eurogroup-president/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
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În cadrul reuniunii informale, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu 

privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor 

de răspuns la criza provocată de COVID-19 la nivelul UE. Comisia Europeană și 

Banca Centrală Europeană (BCE) și-au prezentat evaluarea privind situația actuală.  

În acest sens, Olaf Scholz, ministrul federal al finanțelor și vicecancelar al 

Germaniei, a declarat: „(…) Ne aflăm într-un moment crucial al răspunsului nostru 

la consecințele economice ale crizei generate de pandemia de COVID-19. Ne 

intensificăm eforturile pentru a ne asigura că întreprinderile, angajații și statele 

membre pot avea acces la fondurile asupra cărora am convenit anterior în cursul 

primăverii. În paralel, sunt în curs de desfășurare negocieri cruciale privind planul 

de redresare. Miniștrii și-au reiterat astăzi angajamentul de a obține rezultate 

rapide în ceea ce privește un răspuns eficace pentru o redresare puternică”.  

De asemenea, miniștrii au trecut în revistă punerea în aplicare a celor trei 

mecanisme de siguranță: 

 măsura de sprijin din cadrul mecanismului european de stabilitate 

care este destinată statelor membre în contextul crizei provocate de pandemie;  

 sprijinul temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație 

de urgență (SURE); 

 fondul de garantare paneuropean al Băncii europene de investiții 

pentru sprijinirea întreprinderilor. 

Totodată, a fost dezbătut raportul final al Forumului la nivel înalt privind 

uniunea piețelor de capital, publicat la 10 iunie a.c., care conține 17 recomandări 

menite să elimine cele mai mari obstacole de pe piețele de capital ale UE și să 

sporească competitivitatea piețelor europene de capital. 

Nu în ultimul rând, miniștrilor le-a fost prezentat raportul de convergență 

pentru 2020 al Comisiei Europene și al Băncii Centrale Europene. 

 

 

 

 

 

10. 07.2020 Reuniunea informală a miniștrilor economiei 

și finanțelor– videoconferință 

https://ec.europa.eu/info/publications/cmu-high-level-forum_en
https://ec.europa.eu/info/publications/cmu-high-level-forum_en
https://ec.europa.eu/info/publications/convergence-report-2020_en
https://www.ecb.europa.eu/pub/convergence/html/index.en.html
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În pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European, care va avea 

loc între 17-18 iulie 2020, președintele Consiliului European a prezentat propriul 

plan privind obținerea unui consens asupra finanțelor UE - ,,Repair. Reform. 

Remodel. (Să reparăm. Să reformă. Să remodelăm). Astfel, Charles Michel a propus 

un buget cu 26 de miliarde de euro mai mic pentru ca liderii UE să ajungă la un 

compromis asupra pachetului de peste 1.800 de miliarde euro. Totodată, având în 

vedere opoziția mai multor state membre cu privire la condiționarea accesării 

fondurilor europene de situația statului de drept, a propus atenuarea acestui 

subiect și sporirea finanțării pentru Parchetul European ș.a. În plus, pentru 

accesarea banilor din fondul de redresare, a propus ca statele membre să prezinte 

Comisiei Europene planuri de „redresare şi rezilienţă” pentru perioada 2021-2023. 

 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

10 iulie 2020 

 Din agenda președintelui Consiliului European,  

 Charles MICHEL 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2020/07/Michel-MFF-proposal.pdf
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