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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 

Carmen Denisa Ion 
Andreea Mihai 
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La 31 august 2020, Comisia Europeană și-a confirmat participarea la 

mecanismul COVAX1 care vizează accesul echitabil la vaccinuri împotriva COVID-19, 

disponibile la prețuri accesibile, pentru toate persoanele care au nevoie de 

acestea. De asemenea Comisia a contribuit cu suma de 400 milioane euro sub 

formă de garanții, menită să sprijine mecanismul COVAX și obiectivele acestuia în 

contextul răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus. 

Mecanismul COVAX vizează achiziționarea a 2 miliarde de doze până la 

sfârșitul anului 2021, prin negocierea cu un portofoliu diversificat de furnizori de 

vaccinuri care acoperă tehnologii științifice, termene de livrare și prețuri diferite. 

                                                           
1
 Mecanismul COVAX este condus de Alianța pentru Vaccinuri (GAVI) împreună cu Coaliția pentru inovații în 

domeniul pregătirii pentru epidemii (CEPI) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS); acesta a fost lansat la sfârșitul 
lunii aprilie 2020, în cadrul unui eveniment găzduit de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, de 
președintele Franței, de președinta Comisiei Europene și de Fundația „Bill and Melinda Gates”.  
 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  

Mecanismul pentru accesul mondial la vaccinuri împotriva 
COVID-19 (COVAX) 
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COVAX este un mecanism de asigurare care va reduce riscul pentru producători 

(reticenți să investească în condițiile în care cererea nu este garantată) și pentru 

state (interesate să asigure accesul la un vaccin viabil). 

 

 

 

 

La 3 septembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune 

privind materiile prime critice, lista din 2020 a materiilor prime critice și un studiu 

prospectiv privind materiile prime critice pentru tehnologii și sectoare strategice în 

perspectiva anilor 2030 și 2050.  

Planul de acțiune privind materiile prime critice urmărește: 

 să stabilească lanțuri valorice reziliente pentru ecosistemele 

industriale ale UE; 

 să reducă dependența de materiile prime critice principale, prin 

utilizarea circulară a resurselor, prin folosirea produselor durabile și prin inovare; 

 să consolideze aprovizionarea internă cu materii prime în UE; 

 să diversifice aprovizionarea de proveniență din țări terțe și să elimine 

denaturările în ceea ce privește comerțul internațional, respectând, totodată, pe 

deplin obligațiile internaționale ale UE.  

PIAȚA INTERNĂ  

Aprovizionarea cu materii prime a Europei 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
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Pentru a atinge aceste obiective, comunicarea prezintă 10 acțiuni 

concrete:  

 

 Lansarea unei Alianțe europene a materiilor prime, bazată pe industrie 

 Elaborarea unor criterii de finanțare sustenabile pentru sectoarele miniere  

și extractive 

 Intensificarea  cercetării și inovării în domeniul prelucrării deșeurilor, 

materialelor avansate pentru înlocuirea materiilor prime esențiale 

 Cartografierea  surselor potențiale de materii prime secundare critice 

 Identificarea proiectelor prioritare de exploatare minieră și prelucrare a 

materiilor prime esențiale în UE  

 Dezvoltarea expertizei și competențelor în domeniul mineritului, extracției 

și prelucrării în regiunile aflate în tranziție  

 Implementarea unor  programe de observare a Pământului și teledetecție 

pentru explorarea resurselor 

 Dezvoltarea unor proiecte de cercetare și inovare pentru a reduce 

impactul asupra mediului al extracției și prelucrării materiilor prime 

 Dezvoltarea parteneriatelor internaționale strategice pentru asigurarea 

unei oferte diversificate de materii prime critice durabile 

 Promovarea practicilor miniere responsabile pentru materiile prime 

esențiale 
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Comisia Europeană a aprobat o investiție din Fondul de coeziune în valoare 

de 875,5 milioane euro pentru construirea primei etape a autostrăzii Sibiu-Pitești. 

Aceasta va fi prima autostradă care va traversa, pe teritoriul României, Munții 

Carpați, permițând o conectivitate pe coridorul Rin-Dunăre al Rețelei 

Transeuropene de Transport (TEN-T). Coridorul va oferi o legătură neîntreruptă în 

România, de la portul Constanța de la Marea Neagră până la Nădlac, la granița 

ungară, legând centrul și vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi. Se 

preconizează că proiectul va fi operațional din 2026. 

Potrivit declarațiilor comisarului pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira: 

„(…) Acest proiect va rezolva un blocaj major în rețeaua românească de transport. 

Acesta va spori siguranța rutieră, va scurta durata călătoriei și va reduce costurile 

pentru pasageri și mărfuri. Va avea un impact pozitiv asupra economiei și asupra 

calității vieții locuitorilor."  

Comisia Europeană a aprobat, de asemenea, finanțarea unui proiect în 

valoare de 578,4 milioane euro din Fondul de coeziune pentru îmbunătățirea 

capacității României de răspuns în caz de dezastre. Investiția va îmbunătăți 

capacitatea de reacție terestră, aeriană și maritimă a României prin achiziționarea 

de echipamente noi, precum și prin instruirea personalului. Aceasta va proteja mai 

bine populația în situații de urgență și va 

ajuta România la îndeplinirea angajamentelor 

internaționale și a celor din Strategia 

națională privind schimbările climatice și 

creșterea economică cu emisii reduse.  

POLITICA DE COEZIUNE  

O mai bună rețea de transport și gestionarea dezastrelor în 
România 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1557
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PARLAMENTUL EUROPEAN SPRIJINĂ LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI  

Instituția europeană s-a alăturat campaniei mondiale „Gold September” 

pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această boală care se 

manifestă la copii, iluminând în auriu clădirea sa din Bruxelles, între 1-6 septembrie 

a.c. 

În Europa, în 2020, s-a estimat  că cca. 500.000 de copii au supraviețuit 

cancerului, și că leucemia pare a fi cel mai frecvent și mai letal tip de cancer la 

copii, reprezentând peste 30% din cazurile noi și din decese.  

Cancerul este considerat a fi o boală necontagioasă, dar pentru care se 

acordă o importanță maximă, fiind apreciată ca o prioritate   pe toate agendele.  

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

31.08 –  6. 09.  

2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642388/IPOL_STU(2020)642388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-europe-s-beating-cancer-plan
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Anterior, în iunie a.c., Parlamentul European a înființat o comisie specială 

pentru a analiza modul în care UE poate lua măsuri concrete spre a ajuta la 

combaterea cancerului. 

Această comisia specială va evalua:  

o posibilitatea îmbunătățirii calității vieții pentru pacienți și familiile lor; 

o cunoștințele științifice privind prevenirea cancerului și acțiunile 

specifice asupra contracarării tutunului, obezității, alcoolului, poluării, care sunt 

considerați factori de risc pentru apariția acestei boli;  

o metode optime de sprijinire a cercetării în prevenirea, diagnosticarea 

și tratamentul cancerului la copii și a unor forme rare de cancer, deoarece o 

abordare UE oferă cele mai mari șanse de succes; 

o programele de depistare și screening precoce;  

o modalități de sprijinire a studiilor clinice nonprofit; 

o posibilele acțiuni ale UE pentru a facilita transparența prețurilor 

tratamentului și pentru a îmbunătăți accesibilitatea acestora pe piață.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_RO.html
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Dna Ewa Kopacz, parlamentar 

european polonez2,  vicepreședinte al 

Parlamentului European, și  

coordonatorul pentru drepturile 

copiilor, a declarat: „Trebuie să ne 

străduim să prevenim cancerul pediatric, 

dar, totodată, trebuie să lucrăm pentru a ne asigura 

că toți copiii care se confruntă cu un astfel de 

diagnostic au acces egal la tratament și îngrijire adecvată pe tot parcursul îngrijirii 

și recuperării lor. (…) Prin luminarea în auriu a Parlamentului European trimitem și 

un puternic semnal pentru solidaritate și sprijin pentru copii și adolescenții care 

luptă împotriva cancerului, pentru familiile lor, pentru supraviețuitorii acestei boli 

necruțătoare, dar și pentru profesioniștii care îi tratează.” 

 

COVID-19 - ARMONIZAREA PROCEDURILOR ȘI ACTUALIZAREA rescUE 

Parlamentul European este, în continuare, preocupat de evoluția 

pandemiei generată de COVID-19, încercând să găsească soluții pentru a diminua 

riscul de îmbolnăviri, pentru că UE are nevoie de o abordare comună în vederea  

limitării zonelor de infestare.  

În cadrul reuniunii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI), din 3 septembrie a.c., dna Andrea Ammon, directorul Centrului 

                                                           
2
 Ewa Kopacz este medic pediatru și fost ministru al sănătății în Polonia. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20200902-1345-COMMITTEE-ENVI_vd


11 
 
 

european pentru prevenirea și controlul bolilor (ECDC)3 a prezent „Safetyon” - cea 

mai recentă actualizare a situației COVID-19. Dr. Ammon a adus la cunoștință  

datele referitoare la COVID-19  în UE, incluzând: 

o rata notificărilor la nivelul UE care este în creștere în ultimele 5 

săptămâni (până la 46 de infecții COVID-19 în prezent la 100.000 de locuitori pe 

săptămână);  

o situația epidemiologică diferită în UE, variind de la două la 176 de 

cazuri la 100.000 de locuitori; 

o testarea pentru COVID-19, care variază de la 173 la 6.000 la 100.000 

de locuitori pe săptămână, ceea ce are un impact direct asupra ratei de notificare; 

o apariția unei a doua infecții cu virusul COVID-19, care este foarte rară 

și cu simptome mai ușoare.  

 

Începând cu 1 octombrie a.c.,  ECDC a stabilit un protocol cu statele membre 

privind gripa de iarnă și cea sezonieră, inclusiv o vaccinare sporită împotriva gripei 

pentru grupurile vulnerabile. 

                                                           
3
 ECDC este agenția UE care monitorizează focarul COVID-19 și publică periodic actualizări epidemiologice și evaluări 

ale riscurilor.  Evaluarea riscului ECDC privind COVID-19, lansată la 10 august 2020, arată o creștere recentă a 

cazurilor de COVID-19 în multe țări din UE / SEE, ca urmare a relaxării anumitor reguli pentru a permite o viață 

normală, în timp ce virusul este încă neeradicat. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Mai mulți deputați europeni s-au exprimat pentru realizarea unei abordări 

comune în limitarea răspândirii COVID-19 și înlocuirea tendinței actuale pentru 

multe state membre de a desemna alte țări ale UE drept „zone roșii” și închiderea 

frontierelor. 

De asemenea, unii și-au exprimat regretul că nu există încă o modalitate 

comună de numărare a cazurilor COVID-19 sau de testare, deoarece fiecare țară 

urmează recomandările propriilor agenții științifice.  

În acest sens, dr. Ammon a precizat că armonizarea procedurilor de testare 

și a frecvenței este esențială pentru obținerea unor date mai bune și pentru a face 

o comparație la nivelurile de infecție din Europa. În plus, a salutat discuțiile pentru 

extinderea mandatului ECDC de a emite recomandări.  

Președintele ENVI, Pascal Canfin, a informat că, la 7 septembrie a.c., va avea 

loc o dezbatere cu reprezentanții Comisiei Europene cu privire la vaccinurile 

COVID-19, fiind programată și o audiere publică pentru 22 septembrie a.c. 

Tot în cadrul acestei reuniuni a ENVI s-a discutat despre necesitatea unei 

protecții civile mai mari în urma experiențelor generate de pandemia de COVID-19. 

Membrii ENVI au solicitat revizuirea mecanismului de protecție civilă al UE 

(rescEU) după 2020, astfel încât să poată răspunde mai bine la situații de urgență 

de anvergură, cum ar fi pandemiile.  

Mecanismul de protecție civilă al UE4 a sprijinit statele membre în salvarea 

de vieți în mijlocul cutremurelor, uraganelor și inundațiilor. A contribuit la 

combaterea incendiilor forestiere și la evacuarea cetățenilor UE, ajutând peste 

75.000 de cetățeni UE afectați de criza actuală de COVID-19, prin coordonare și 

asistență. 

                                                           
4
 Mecanismul de protecție civilă al UE a fost înființat în 2013 pentru a ajuta statele membre să facă față dezastrelor 

naturale din ce în ce mai frecvente. Până în 2019, se baza doar pe un sistem voluntar. Numai în 2017, acest 

mecanism a fost folosit de 18 ori pentru situații de urgență, pentru incendii forestiere în Europa (Portugalia, Italia, 

Muntenegru, Franța și Albania au primit asistență prin intermediul acestui mecanismului pentru a răspunde 

incendiilor forestiere). Începând din 2019, când a fost creat rescEU, UE poate acum să sprijine în mod direct statele 

membre afectate de dezastre, atunci când capacitățile naționale sunt suprasolicitate. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome
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Echipamentele medicale, cum ar fi ventilatoarele, echipamentele de 

protecție individuală, vaccinurile și produsele terapeutice și de laborator au fost 

achiziționate prin rescEU pentru a sprijini serviciile naționale de sănătate în timpul 

pandemiei.  

Cu toate acestea, deputații europeni au apreciat că, deși mecanismul a fost 

utilizat cu succes în timpul crizei COVID-19, au existat și situații limită în cadrul 

actualului sistem de gestionare a crizei. Aceștia au evidențiat că, atunci când mai 

multe state membre sunt afectate de aceeași situație de urgență simultan, nu se 

mai pot baza doar pe activele proprii și pe sprijinul voluntar.  

Prin urmare, rescEU trebuie consolidat astfel încât să facă față situațiilor de 

urgență. Luând în considerare aceste preocupări, ENVI și-a actualizat poziția cu 

privire la respectivul mecanism5
. 

Parlamentarii ENVI și-au reluat apelul pentru a se aloca o sumă mai mare 

pregătirii rescEU, inclusiv pentru achiziționarea de echipamente, materiale noi 

necesare și resurse umane  pentru a putea ajuta mai bine statele membre atunci 

când capacitățile naționale sunt suprasolicitate. Acest lucru ar face posibilă reacția 

rapidă și eficientă la situații de urgență pe scară largă sau la evenimente cu 

probabilitate redusă, cu un impact ridicat, inclusiv urgențe medicale, cum ar fi 

pandemiile. Pentru a fi mai transparenți cu privire la utilizarea finanțării UE, 

deputații europeni au considerat că este necesar să se specifice modul în care sunt 

alocați banii pe cei trei piloni ai mecanismului „prevenire, pregătire și răspuns”. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 COM(2019)125 - 2019/0070(COD) - Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al 

Uniunii. 

 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190125.do
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După vot, raportorul, Nikos ANDROULAKIS a precizat: „(…) 

Este nevoie de mai multă solidaritate UE. Cu aceste propuneri, 

protejăm și asistăm mai bine cetățenii europeni, indiferent în ce 

stat membru își au reședința, deoarece creștem rata de cofinanțare 

la 100%, îmbunătățim acțiunile de prevenire și oferim Comisiei 

Europene posibilitatea de a achiziționa sau închiria activele 

necesare. Parlamentul European este pregătit să înceapă 

negocierile. În viitor, vrem ca mecanismul să fie pregătit să abordeze nu numai un 

posibil al doilea val de pandemie sau incendii forestiere, ci orice alt dezastru natural 

sau provocat de om. ” 

Parlamentul Europen va vota acest mecanism în sesiunea din 14-17 

septembrie a.c., urmând ca apoi să înceapă negocierile cu statele membre pentru a 

permite intrarea sa în vigoare până în ianuarie 2021. 
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 Miniștrii UE responsabili cu agricultura au răspuns invitației ministrului 

federal al alimentației și agriculturii din Germania, dna Julia Klöckner, de a 

participa la întâlnirea informală de la Koblenz, pentru a discuta despre dificultățile 

cu care se confruntă acest sector  în contextul pandemiei de coronavirus. 

În cadrul lucrărilor au fost abordate teme privind: caracterul regional al 

producției, bunăstarea animalelor, precum și inițiativa de instituire a sistemului 

armonizat la nivelul UE de etichetare a bunăstării animalelor pentru majoritatea 

produselor. 

„(...)  Standardele superioare armonizate, credibile și transparente pentru 

consumatori, sunt esențiale pentru piața unică.” - Julia Klöckner, ministrul  federal 

al alimentației și agriculturii. 

PREȘEDINȚIA 

GERMANĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii 
31.08 -

1.09.2020 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/informal-meeting-agriculture-ministers-eu2020/2380318
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În continuare, ministrul federal al agriculturii a evidențiat necesitatea de a se 

ajunge la un consens cu privire la distanța și la condițiile desfășurării transportului 

comercial de animale, astfel încât să nu fie afectată sănătatea acestora. 

 „(...)   Este clar că nu încărcarea animalelor trebuie să primeze, ci asigurarea 

bunăstării lor în timpul transportului.” - Julia Klöckner, ministrul federal al 

alimentației și agriculturii. 

Pe fondul pandemiei de coronavirus, miniștrii au avut un schimb de opinii 

referitor la consolidarea durabilă a lanțurilor de aprovizionare și a producției 

agricole europene în vederea creșterii rezilienței sectoarelor alimentare și agricole 

în situații de criză. Comisia Europeană a fost însărcinată să efectueze o analiză 

structurată a acestei probleme, 

respectiv: să identifice unde s-au 

înregistrat cele mai mari deficite 

precum și soluțiile pe care le 

consideră oportune. S-a 

accentuat, în special,  rolul pe 

care îl vor avea cercetarea, 

inovarea și noile tehnici de 

reproducere-neconvenționale.  

„ (...)   Sectorul agricol a contribuit semnificativ la o mai bună gestionare a 

pandemiei, în sfera noastră de competență. Una dintre lecțiile principale pe care le-

am învățat în criză este că, în unele domenii, trebuie să devenim mai independenți 

de importurile din țări terțe - de exemplu, în cazul furajelor sau al produselor 

medicinale veterinare. Am convenit să consolidăm competitivitatea întreprinderilor 

europene în aceste domenii. Este plăcut să constatăm faptul că  pe timpul crizei a 

sporit aprecierea pentru producția la nivel regional precum și pentru activitatea 

fermierilor. Ne propunem să consolidăm acest lucru. Cu toate acestea, nu dorim să 

adoptăm o abordare naționalistă a consumului. Comerțul internațional bazat pe 

reguli, o piață unică eficientă și ciclurile de producție la nivel regional sunt toate 

fațete ale aceleiași monede; nu sunt contrarii”.- Julia Klöckner, ministrul federal al 

alimentației și agriculturii”. 
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Date de contact: 
Str. Izvor nr. 2-4, 
Sect.5, București 

    Tel: 021 414 21 51 
   Fax: 021 414 2086 

 
    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 

2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția germană 

Site-ul oficial al Uniunii 
Europene 

Parlamentul European 
Comisia Europeană 

Consiliul Uniunii Europene 
Comitetul European al 

Regiunilor 
 

Selecția și materialele prezentate în această 

publicație aparțin autorilor și nu reprezintă punctul 

de vedere al Camerei Deputaților 
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