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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 
Ioana Vida 

Mihaela Gîdei 
Carmen Denisa Ion 

Andreea Mihai 
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Comisia Europeană (CE) a adoptat un prim raport de analiză prospectivă 

strategică, cu obiectivul de a identifica problemele și oportunitățile emergente 

pentru a putea ghida mai bine alegerile strategice ale Uniunii Europene. 

Orientările politice ale președintelui CE stabilesc o direcție strategică, pe 

termen lung, pentru realizarea tranziției către o Europă ecologică, digitală și 

echitabilă. Acestea stabilesc calea pentru ca Europa să devină primul continent 

neutru din punct de vedere climatic până în 2050, care să fie potrivită pentru era 

digitală.  

În concordanță cu Planul de redresare pentru Europa, Raportul de analiză 

prospectivă strategică din 2020 examinează reziliența UE din patru perspective: 

socială și economică, geopolitică, ecologică și digitală. Pentru fiecare dintre 

acestea, raportul identifică capacitățile, vulnerabilitățile și oportunitățile pe care 

le-a scos în evidență criza și care trebuie abordate pe termen mediu și lung.  

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

RELAȚIILE INTERINSTITUȚIONALE ȘI 

PRERSPECTIVĂ 

Raportul de analiză prospectivă strategică 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
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Criza COVID-19 a blocat societatea, expunând vulnerabilitățile, dar 

evidențiind și capacitățile din cadrul UE. De asemenea, în UE au fost exacerbate 

inegalitățile sociale și economice. În 2020, în ciuda diverselor plase de siguranță, se 

preconizează că șomajul va crește la peste 9%, iar veniturile reale disponibile vor 

scădea cu 1%, afectând, în mod disproporționat, femeile și gospodăriile mai sărace. 

Comerțul puternic diversificat al UE s-a dovedit a fi un avantaj, chiar dacă 

recurgerea la un număr limitat de furnizori din afara UE pentru anumite bunuri și 

servicii critice a fost expusă drept vulnerabilitate.  

Pentru a valorifica potențialul său, Comisia are un mandat ferm de a plasa 

previziunea strategică în centrul procesului de elaborare a politicilor UE. În acest 

mod va putea trasa mai bine calea de urmat pentru cele două etape de tranziție, 

cea ecologică și cea digitală, și pentru a se redresa în urma perturbărilor. Prin 

prezenta comunicare, CE stabilește modul în care va integra viziunea strategică în 

procesul de elaborare a politicilor UE și va prezenta prioritățile aferente. Tema 

centrală a acestui prim raport este reziliența, care a devenit o nouă busolă pentru 

politicile UE, în contextul crizei COVID-19. 

Comisia și-a propus ca atât Raportul de analiză prospectivă strategică din 

2020 cât și rapoartele ulterioare să reprezinte surse pentru doamna președinte 

von der Leyen în argumentarea sa anuanlă cu privire la starea Uniunii și a 

programelor de lucru ale CE. Ele vor constitui, totodată, baza pentru viitoarele 

negocieri interinstituționale privind primul exercițiu european de programare 

multianuală. 

Agenda cuprinzătoare de analiză prospectivă va defini prioritățile politice ale 

UE și inițiativele-cheie din programele de lucru ale Comisiei, precum și principalele 

probleme transversale, cum ar fi potențialitatea locurilor de muncă ecologice și 

competențele viitoare și suprapunerile între tranziția ecologică și cea digitală de la 

o politică la alta. 
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Comisia Europeană (CE) a purtat discuții cu societatea BioNTech-Pfizer 

pentru achiziționarea unui potențial vaccin împotriva COVID-19. BioNTech-Pfizer 

este cea de-a șasea societate cu care CE a purtat discuții, după Sanofi-GSK la 31 

iulie ac., Johnson & Johnson la 13 august a.c, CureVac la 18 august a.c și Moderna 

la 24 august a.c. Primul contract, semnat cu AstraZeneca, a intrat în vigoare la 27 

august a.c. 

Contractul avut în vedere cu societatea BioNTech-Pfizer ar urma să prevadă 

posibilitatea ca toate statele membre ale UE să achiziționeze vaccinul, precum și să 

îl doneze țărilor cu venituri mici și medii sau să îl redirecționeze către țări 

europene. Se anticipează că CE va dispune de un cadru contractual pentru 

achiziționarea inițială a 200 de milioane de doze în numele tuturor statelor 

membre ale UE, cu opțiunea de a achiziționa până la 100 de milioane de doze 

suplimentare, care vor fi furnizate după ce un vaccin împotriva COVID-19 se va 

dovedi sigur și eficace. 

 

 

 

 

Comisia Europeană (CE) a adoptat o propunere de regulament1 al 

Consiliului și al Parlamentului European privind eliminarea taxelor vamale pentru 

anumite importuri din SUA, concomitent cu reducerea taxelor vamale pentru 

anumite exporturi ale UE către piața din SUA.  

 

                                                           
1 A se vedea COM(2020) 496. 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  

Aprovizionarea cu vaccinuri împotriva coronavirusului 

COMERȚ 

Intrarea în vigoare a acordului UE-SUA privind eliminarea taxelor 
vamale   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1524
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/september/tradoc_158923.pdf
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Potrivit unui raport referitor la sănătate și mediu, realizat de Agenția 

Europeană de Mediu (AEM), poluarea atmosferică și fonică, efectele schimbărilor 

climatice și expunerea la substanțe chimice periculoase provoacă probleme de 

sănătate în Europa.  

Principalele constatări sunt: 

 poluarea atmosferică rămâne principalul risc de mediu la adresa 

sănătății în Europa, cauzând anual peste 400 000 de decese premature în UE;  

 în Europa, povara poluării și a schimbărilor climatice variază, existând 

diferențe clare între țările din estul și cele din vestul continentului; 

 comunitățile mai sărace sunt expuse adesea la niveluri mai mari de 

poluare și de zgomot, precum și la temperaturi ridicate, iar afecțiunile medicale 

preexistente le măresc vulnerabilitatea la pericolele de mediu pentru sănătata 

oamenilor; 

 cetățenii sunt expuși permanent la riscuri multiple, printre care cele 

asociate poluării atmosferice și apei, poluării fonice și substanțelor chimice, care se 

combină și, în unele cazuri, acționează la unison afectând sănătatea. 

Al 10-lea raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind tratarea 

apelor uzate urbane a arătat că s-a înregistrat, totuși, o îmbunătățire2 globală a 

colectării și a tratării apelor uzate în orașele europene și că nivelurile de succes 

diferă între statele membre.  

Conform raportului, 95% din apele uzate din UE sunt colectate, iar 88% sunt 

tratate biologic. Deși tendința este pozitivă, continuă să fie necesare eforturi 

continue deoarece 1% din apele uzate urbane încă nu sunt colectate, iar peste 6% 

                                                           
2 A se vedea și rapoartele anterioare. 

MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT  

Combaterea poluării și a schimbărilor climatice 

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
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nu sunt suficient de bine tratate pentru a respecta standardele de tratare 

secundară biologică. În multe state membre, nivelul actual al investițiilor este prea 

scăzut pentru a atinge și a menține, pe termen lung, conformitatea cu directiva, iar 

mai multe orașe din UE trebuie să construiască sau să modernizeze infrastructura 

de colectare a apelor uzate și să construiască stații de tratare moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

7 septembrie 2020 

Dialog în vederea normalizării relațiilor dintre Belgrad și Pristina 

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, și Miroslav Lajčák, 

Reprezentantul special al UE pentru dialogul Belgrad-Pristina și pentru alte 

probleme regionale din Balcanii de Vest, au găzduit la Bruxelles reuniunea la nivel 

înalt privind dialogul Belgrad-Pristina, la care au participat președintele Serbiei, 

Aleksandar Vučić și prim-ministrul din Kosovo, Avdullah Hoti. 

În cadrul discuțiilor s-a reiterat faptul că reprezintă o prioritate în cadrul 

acordului global de normalizare a relațiilor dintre Kosovo și Serbia integrarea în UE 

și continuarea activității privind dialogul Belgrad-Pristina facilitat de Uniune. De 

asemenea, s-a discutat și despre problema persoanelor dispărute și/sau 

strămutate, precum și subiecte economice. 

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a evidențiat că aceste discuții nu sunt 

întotdeauna ușoare, dar și că se poate observa angajamentul și respectul ambelor 

părți față de acest proces. 

 „(…) În mod firesc, pozițiile lor diferă, dar se întorc aici pentru a găsi un 

numitor comun și pentru a lucra la o normalizare a relațiilor lor - dezbătând toate 

problemele restante.” - Josep Borrell 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84665/belgrade-pristina-dialogue-high-level-meeting-brussels-7-september_en
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8 septembrie 2020 

Reuniunea ministerială Uniunea Europeană – Canada  

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

Securitate, Josep Borrell, și ministrul afacerilor externe canadian, François-Philippe 

Champagne,  au avut o videoconferință în cadrul căreia s-a reafirmat angajamentul 

în vederea abordării crizei COVID-19.  

Cu acest prilej, părțile au salutat înființarea unui grup independent de 

pregătire și de răspuns la pandemie și au anunțat că vor continua să ofere sprijin și 

să coopereze pentru a consolida capacitatea instituțiilor multilaterale, inclusiv a 

Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a comunității internaționale, pentru a 

face față viitoarelor crize globale din sănătate. 

Miniștrii și-au reafirmat angajamentul deplin față de obiectivele climatice pe 

termen lung, stabilite în temeiul Acordului de la Paris, precum și față de obiectivul 

obținerii emisiilor nete de carbon până în 2050 și au solicitat o restaurare a 

economiei pe baze ecologice. 

De asemenea, UE și Canada și-au reafirmat angajamentul de a consolida 

eforturile internaționale în sprijinul găsirii unei soluții pașnice, politice și 

democratice cu privire la criza din Venezuela, prin alegeri legislative și prezidențiale 

libere, corecte și incluzive, în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, 

părțile susțin, în continuare, garantarea sistemului multilateral, miniștrii convenind 

să colaboreze cu privire la cele mai urgente situații și să își continue discuțiile 

privind detenția arbitrară. 

 

8 septembrie 2020 

Reuniunea ministerială Uniunea Europeană – Angola  

 

 Cea de-a cincea reuniune ministerială a Uniunii Europene – Angola (în 

sistem videoconferință) a fost coprezidată de către Înaltul Reprezentant al UE 

pentru afaceri externe și politica de securitate, dl Josep Borrell, și de ministrul 

pentru relații externe al Republicii Angola, dl Tete Antonio. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84921/joint-press-release-following-european-union-canada-ministerial-meeting_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en
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 Discuțiile au vizat un spectru larg de problematici politice și de securitate, 

precum și un schimb de opinii referitor la impactul și răspunsul la pandemia 

COVID-19. De asemenea, s-a discutat și despre îmbunătățirea cooperării bilaterale, 

a relațiilor comerciale și a cooperării în forurile multilaterale. 

În legătură cu situația regională din Africa Centrală și de Sud,  s-a menționat 

rolul important jucat de Angola în Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe 

(SADC), în Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală (ECCAS), în cadrul 

Conferinței internaționale privind regiunea Marilor Lacuri (ICGLR), precum și în 

Golful Guineei.  

 Părțile au subliniat însemnătatea viitoarei reuniuni3 la nivel înalt care va 

stabili o agendă ambițioasă pentru viitor, cu priorități strategice comune.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Următoarea reuniune a înalților oficiali va fi organizată la Bruxelles, în prima jumătate a anului 2021 și va avea ca 

obiectiv găsirea unor noi căi de cooperare, iar cea de-a șasea reuniune interministerială va avea loc în 2021 la 

Luanda. 
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COVID-19: VACCINURI SIGURE, TRANSPARENȚĂ DEPLINĂ ȘI RĂSPUNDERE 
PENTRU COMPANII 

 

Membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI) au avut, în cadrul reuniunii din 7 septembrie a.c., un schimb de opinii cu dna 

Sandra Gallina, director general adjunct al Direcției generale pentru sănătate și 

siguranță alimentară a Comisiei Europene, despre strategia UE privind vaccinurile  

și despre stadiul actual al acordurilor de achiziționare anticipată a acestora. 

Discuțiile au vizat eforturile de a dezvolta, autoriza și de a pune la dispoziția 

cetățenilor europeni vaccinurile COVID-19 în condiții de siguranță, pentru toată 

lumea. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

7 – 13 septembrie 

2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda/2020-37?day=10-09-2020#agenda-day20200907
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1103
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În cadrul dezbaterii s-a reliefat nevoia de a exista transparență în obținerea 

viitoarelor vaccinuri COVID-19, iar membrii ENVI și-au exprimat regretul asupra 

faptului că mai multe informații privind activitatea Comisiei Europene, referitoare 

la acordurile de achiziționare a vaccinurilor COVID-19, nu au fost prezentate 

proactiv. 

Reprezentantul Comisiei Europene a precizat că un vaccin bun, care să 

inspire încredere, trebuie să fie eficient, sigur, accesibil, dezvoltat rapid și capabil 

să obțină autorizația de piață a UE. Uniunea este pe deplin angajată într-o 

abordare globală în sensul că susține disponibilitatea vaccinurilor pentru toți, 

inclusiv pentru țările cu venituri reduse, întrucât nu există  siguranță până când 

toată lumea nu va fi în siguranță. 

Mai mulți deputați au fost interesați să afle când vor fi disponibile 

vaccinurile, precum și ordinea în care acestea se vor produce și comercializa. Dna 

Gallina a afirmat că primele vaccinări ar trebui să înceapă spre sfârșitul acestui an 

și că un număr semnificativ ar trebui să devină disponibil în prima parte a anului 

2021. Vaccinurile ar fi distribuite statelor membre pe baza numărului populației. 

Portofoliul combinat al diferitelor vaccinuri va fi suficient pentru a vaccina pe toți 
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cetățenii care au nevoie sau vor să fie vaccinați. Decizia privind vaccinarea va fi 

luată de statele membre, dna Gallina precizând că se pot crea disparități 

transfrontaliere. Prețurile pentru vaccinări vor fi între 5-15 euro/doză pentru a 

asigura accesibilitatea tuturor. 

Unii parlamentari europeni au cerut confirmarea că rezultatele studiilor 

clinice vor fi făcute publice. Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) va furniza 

date generale despre studiile clinice. În acest sens, dna Gallina a răspuns că accesul 

la datele studiilor clinice s-ar îmbunătăți o dată cu intrarea în vigoare a 

regulamentului studiilor clinice, la sfârșitul anului 2021. 

Deputații au ridicat problema răspunderii pentru companiile medicale care 

produc vaccinuri și au atras atenția că nu ar trebui să existe excepții de la normele 

actuale.   Au fost informați că negocierile au fost dificile, dar acele companii care 

dezvoltă și fabrică vaccinuri COVID-19 vor fi într-adevăr răspunzătoare, în 

conformitate cu legislația actuală, fiind supuse controlului judecătoresc în caz de 

nevoie.  

În acest context, la 22 septembrie a.c., Parlamentul European și-a propus să 

organizeze o audiere publică, la Bruxelles, intitulată „Cum să asigurăm accesul la 

vaccinurile COVID-19 pentru cetățenii UE: studii clinice, provocări de producție și 

distribuție”, la care să participe directori executivi ai unor companii implicate,  

reprezentanții societății civile și ai comunității de cercetare. 

 

REACT-UE - SPRIJINUL UE PENTRU A ATENUA EFECTELE IMEDIATE ALE 

CRIZEI COVID-19 

Comisia pentru dezvoltare regională (DEVE) a consolidat, la reuniunea din 

7 septembrie a.c., unele măsuri excepționale suplimentare și resurse ale UE, 

cunoscute sub numele de REACT-UE4, pentru repararea efectelor provocate de 

pandemie. 

                                                           
4 A se vedea COM(2020)451 - 2020/0101(COD). 

https://www.ema.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda/2020-37?day=10-09-2020#agenda-day20200907
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200451.do
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Instrumentul REACT-UE5 este propus de Comisia Europeană pentru 

mobilizarea investițiilor suplimentare și oferă o mare flexibilitate statelor membre 

pentru a face față efectelor imediate ale crizei.  

În scopul încurajării autorităților naționale de a finanța proiecte de bună 

calitate, deputații europeni au votat pentru a permite statelor din UE să utilizeze 

resursele suplimentare și în 2023 și 2024, după termenul precizat inițial de Comisia 

Europeană, stabilit pentru anul 2022. Ei au insistat ca resursele să ajungă în 

regiunile și la persoanele cele mai afectate și care au nevoie de investiții pentru 

infrastructuri sociale și de sănătate, sisteme și servicii de sănătate pentru toți, 

inclusiv pentru zonele transfrontaliere, regiunile ultraperiferice, zonele afectate de 

tranziția industrială și depopulare, turism, sectoarele culturii, ocuparea forței de 

muncă a tinerilor, grupurile defavorizate.  

Parlamentarii europeni au fost de acord cu menținerea resurselor financiare 

REACT-UE propuse de Comisia Europeană (55 miliarde euro, în pofida reducerilor 

bugetare propuse de Consiliul European) și au convenit ca cheltuielile pentru 

operațiunile acoperite să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020. 

Întrucât REACT-UE va oferi noi finanțări, reducând, în același timp, sarcinile 

administrative, precum și controalele asupra cheltuielilor, diferitele derogări 

trebuie să rămână temporare. Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene 

să furnizeze o evaluare a impactului și a eficienței măsurilor excepționale. Mai mult 

decât atât, a fost reintrodusă perioada de 8 săptămâni pentru consultarea 

parlamentelor naționale. 

Coraportorul Constanze Krehl a precizat că: „(…) Este 

important să sprijinim regiunile și persoanele cele mai 

afectate de criză. Finanțarea din partea REACT-UE ar trebui să 

fie destinată proiectelor transfrontaliere, persoanelor 

                                                           
5 REACT-UE este o propunere făcută de Comisia Europeană pentru a aborda consecințele economice ale pandemiei 

COVID-19, sub forma unei modificări a Regulamentului privind dispozițiile comune care reglementează actuala 

perioadă de programare a politicii de coeziune. Aceasta urmează două propuneri anterioare privind politica de 

coeziune, inițiativa de investiții privind răspunsul Coronavirus (CRII) și Inițiativa privind răspunsul Coronavirus plus 

(CRII+), care au modificat ambele norme privind cheltuielile regionale pentru a facilita redresarea. 
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defavorizate și tinerilor. Prin urmare, introducem cote minime pentru sprijinul 

Interreg, Fondul social european (FSE), Fondul de ajutor european (FEAD), precum 

și pentru inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri. Nici o regiune și 

nici o persoană nu trebuie lăsate în urmă.” 

La rândul său, coraportorul Andrey Novakov a declarat: 

„(…) Rolul PE este de a transforma REACT-EU în PROact-EU. 

Vrem să permitem fondurilor să acopere cheltuielile generate 

de COVID-19, începând cu 1 februarie 2020. Acest lucru va 

ușura povara bugetelor centrale și regionale pentru a sprijini 

sectoare precum IMM-urile, asistența medicală, turismul și 

industria creativă. Solicităm Comisiei Europene să investească 

în 10 zile  - cel mai scurt termen din istoria politicii de coeziune. Considerăm ca cea 

mai importantă lecție după COVID-19 este aceea de a investi timpul pentru politici, 

nu pentru politică.” 

În sesiunea din septembrie a.c., plenul Parlamentului European ar trebui să 

își dea acordul pentru negocierile interinstituționale, întrucât deputații doresc 

adoptarea în timp util a măsurilor, pentru a permite statelor membre să utilizeze 

fondurile suplimentare cât mai curând posibil. 
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PREȘEDINȚIA GERMANĂ ȘI-A PREZENTAT PRIORITĂȚILE  

Miniștrii germani au prezentat, în mai multe reuniuni, prioritățile pe care 

președinția rotativă a Consiliului UE6 și le-a propus.  

Afaceri externe (AFET) 

Dl Heiko Maas, ministrul german de externe, a 

subliniat că intensificarea cooperării politice și 

economice cu țările africane va fi o prioritate pe 

agenda președinției. În ceea ce privește China, 

ministrul Heiko Maas a precizat că UE poate 

progresa în relațiile sale doar dacă va continua să 

mențină consensul, exprimându-și speranța de a 

organiza o întâlnire la nivel înalt între UE și China cât mai curând posibil. În legătură 

cu relația UE - Rusia, dl Maas a afirmat că politica Uniunii nu poate fi reevaluată 

până când nu se va pune capăt violenței din estul Ucrainei. Cu privire la extindere 

ministrul german s-a arătat mulțumit că UE a convenit să deschidă negocierile de 

                                                           
6 Germania deține președinția Consiliului UE până la sfârșitul anului 2020. 
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aderare atât cu Albania, cât și cu Macedonia de Nord. De asemenea, au mai fost 

abordate teme legate de relațiile cu Turcia, situația din Siria și Libia, precum și 

discuțiile în curs între Serbia și Kosovo privind rezolvarea disputelor teritoriale.  

Securitate și apărare (SEDE) 

 Ministrul apărării, dna Annegret Kramp-Karrenbauer, a 

considerat că urmările crizei COVID-19 vor influența politica de 

apărare și securitate, menționând că Europa nu a reușit să 

acționeze atunci a fost vorba de amenințările hibride, care 

includeau scenariul unei pandemii. Dna Annegret Kramp-

Karrenbauer a vorbit și despre suveranitatea europeană, subliniind 

că UE trebuie să aibă mai multe capacități și active, în special, în 

relațiile cu NATO, și a amintit importanța Instrumentului european 

de pace în ceea ce privește participarea țărilor terțe la misiunile UE. 

Dezvoltare (DEVE) 

 Dl Niels Annen, ministrul de stat în cadrul Ministerului Federal al Afacerilor 

Externe al Germaniei, a precizat, în cadrul discuțiilor purtate cu membrii DEVE, că 

președinția are două priorități în ceea ce privește ajutorul 

umanitar. În primul rând, se va pune accentul pe acțiunile 

umanitare anticipative pentru a promova o poziție comună a 

UE (activități predeterminate și prefinanțate, care să permită 

acțiuni rapide înainte de alte crize pentru a salva vieți și 

pentru a atenua impactul, inclusiv în cazul schimbărilor 

climatice. În al doilea rând, va promova respectarea dreptului internațional 

umanitar și a spațiului umanitar. În cadrul dezbaterii, deputații europeni s-au arătat 

reticenți asupra  modului în care președinția intenționează să răspundă pandemiei 

COVID-19, care a avut un impact enorm negativ în domeniul sănătății, evidențiind 

înrăutățirea situației economice a populației vulnerabile. 
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Comerț internațional (INTA)  

Mercosur, acordul dintre UE și 4 țări din America 

Latină, a fost una dintre principalele teme abordate la 

întâlnirea cu dl Peter Altmaier, ministrul afacerilor 

economice și energiei, la prezentarea priorităților 

președinției germane în domeniul politicii comerciale. 

Deputații europeni din comisia INTA au considerat că 

reforma Organizației mondiale a comerțului (OMC), acordul de investiții cu China și 

relațiile comerciale UE-SUA sunt alte probleme critice de abordat. Ministrul Peter 

Altmaier a subliniat că intenția președinției germane este de a încheia negocierile 

comerciale în curs între instituțiile UE cu privire la Regulamentul privind produsele 

cu dublă utilizare. 

Afaceri economice și monetare (ECON) 

 În timpul discuțiilor cu dl Olaf Scholz, ministrul german de finanțe, deputații 

ECON au fost interesați, în mare măsură, de pachetul de redresare al UE și de noile 

resurse proprii ale UE care să finanțeze redresarea. Majoritatea deputaților s-au 

exprimat pentru realizarea unor progrese concrete în stabilirea de noi resurse 

proprii, în special, pentru a asigura finanțarea corectă a angajamentelor de 

redresare economică ale UE, precizând că ceea ce s-a făcut până în prezent nu este 

de ajuns. De asemenea, parlamentarii europeni 

și-au exprimat îngrijorarea cu privire la noile 

instrumente convenite, care ar putea duce la 

transformarea UE într-o „uniune a transferurilor”. 

În cadrul dezbaterilor, s-au mai atins subiecte 

privind legislația fiscală, în special, posibilele 

progrese în materie de transparență fiscală, și 

impozitul pe tranzacțiile financiare. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=MT
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Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) 

 Dl Hubertus Heil, ministrul muncii și afacerilor 

sociale, a declarat deputaților din comisia EMPL că 

solidaritatea și consolidarea securității sociale vor fi pe 

ordinea de zi a președinției germane. În acest sens, 

ministrul german a anunțat că este pregătită o propunere 

legislativă privind salariul minim și sistemele de securitate 

socială de bază, care urmează a fi prezentate în această 

toamnă. În ceea ce privește inteligența artificială (IA) și munca pe platforme, 

ministrul Hubertus Heil a spus că progresul tehnologic și social ar trebui să se 

dezvolte concomitent, iar IA nu ar trebui să înlocuiască angajații, ci să îi susțină. 

Printre priorități se mai numără și asigurarea drepturilor omului și a condițiilor de 

muncă în lanțurile globale de aprovizionare și ajungerea la un acord privind 

coordonarea sistemelor de securitate socială în cursul anului. Întrebările membrilor 

comisiei EMPL s-au îndreptat și asupra sănătății și siguranței lucrătorilor, a 

stadiului actual al unui sistem de reasigurare a șomajului din UE, a garanției pentru 

tineri, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și a modului de asigurare a 

egalității de gen la elaborarea politicilor. Parlamentari europeni au susținut că 

lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au nevoie de o protecție socială mai bună și 

de condiții minime în care să locuiască.  

Mediu, sănătate publică și securitate 

alimentară (ENVI) 

 Ministrul agriculturii și alimentației, dna Julia Klöckner, a 

declarat că asigurarea unei disponibilități suficiente și sigure a 

alimentelor va fi esențială pentru ieșirea din criza COVID-19. Ea 

a subliniat că strategia „De la fermă la consumator” și reforma 

PAC sunt obiective prioritare, împreună cu eforturile pentru 

crearea unui sistem de etichetare nutrițională la nivel european, a unei etichete de 

bunăstare a animalelor și reducere a risipei de alimente. Întrebările deputaților 

europeni au fost în legătură cu strategia privind biodiversitatea, poluarea din 

agricultură, bunăstarea animalelor și protecția polenizatorilor prin reducerea 

utilizării pesticidelor. De asemenea, au fost dezbătute aspectele legate de 



20 
 
 

alimentele ecologice și de protecția agricultorilor din UE, inclusiv în acordurile 

comerciale ale UE cu țările terțe. Ministrul sănătății, dl Jens Spahn, a declarat că, în 

urma pandemiei COVID-19, coordonarea politicilor UE în domeniul sănătății și 

consolidarea gestionării crizelor, creșterea producției UE de medicamente și a 

dispozitivelor esențiale (cum ar fi măștile), precum și crearea unui spațiu european 

de date privind sănătatea sunt pe agenda președinției germane. Deputații 

europeni au dorit să cunoască date cu privire la viitoarea politică a sănătății UE, la 

strategia de vaccinare și lipsa medicamentelor și a echipamentelor de protecție. 

Ministrul mediului, conservării naturii și securității nucleare, dna Svenja Schulze, a 

declarat că prioritățile Președinției germane includ și legislația privind clima, cu un 

obiectiv pentru 2030, o strategie a UE în domeniul biodiversității, economia 

circulară, inclusiv extinderea duratei de viață a produselor și digitalizarea. Modul în 

care pachetul de recuperare al UE va fi în conformitate cu Pactul ecologic 

european, legea privind clima, transportul, politicile forestiere și agricole, inclusiv 

bunăstarea animalelor au fost alte problemele ridicate în cadrul dezbaterii.  

Industrie, cercetare și energie (ITRE) 

Adresându-se membrilor comisiei ITRE, ministrul afacerilor economice și 

energiei, dl Peter Altmaier, a declarat că președinția rotativă a Consiliului UE va 

încerca să facă progrese în domeniul industriei și pentru IMM-uri. El a precizat că 

trebuie sporite tehnologiile-cheie europene și că lanțurile valorice europene 

trebuie să rămână securizate în urma crizei COVID-19. Peter Altmaier a subliniat că 

strategia industrială ar trebui să ajute Europa să mențină condiții de concurență 

echitabile cu anumite țări, care, pe piețele globale, își susțin afacerile ca o 

modalitate de a-și extinde cota. De asemenea, el s-a exprimat în favoarea strategiei 

UE privind hidrogenul. „(...) Cu toții ne dorim ca Pactul ecologic european să fie un 

succes (...)”, dar, în același timp, viitoarea revizuire a obiectivelor din 2030 pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră „trebuie organizată astfel încât să 

existe o perspectivă de creștere previzibilă pentru industriile-cheie”. 

Piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) 

Ministrul afacerilor economice și energiei, dl Peter Altmaier, a susținut că 

fondul de redresare este crucial pentru ieșirea din criza COVID-19. Întărirea pieței 
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unice prin digitalizare este o prioritate pe ordinea de zi. Ministrul german a 

declarat că președinția germană va sprijini dezvoltarea infrastructurii de date 

pentru inițiativa europeană „Gaia-X”7, cu scopul de a îmbunătăți 

interoperabilitatea, disponibilitatea și stocarea datelor în UE. Întrebările 

deputaților din comisia IMCO s-au concentrat asupra punctelor de vedere ale 

președinției germane cu privire la reglementarea platformelor online, în special cu 

privire la viitorul act legislativ privind serviciile digitale, regulile concurenței și 

suveranitatea digitală și industrială a UE, tranzițiile ecologică și digitală, sprijinirea 

IMM-urilor, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și opțiunile de reglementare a 

IA. 

Transport  și turism (TRAN)  

 În cadrul dezbaterilor de la comisia TRAN ministrul 

federal al transporturilor și infrastructurii digitale, dl 

Andreas Scheuer, a subliniat că Uniunea trebuie să învețe 

din criza COVID-19 și să instituie un mod realist și comun 

de evaluare a unei situații de urgență, inclusiv un 

mecanism transfrontalier de urgență pentru traficul de marfă. A explicat că 

următoarele 6 luni vor fi dedicate recuperării și relansării mobilității, transformând 

sectorul transporturilor într-un sector mai ecologic și eficient, care să beneficieze 

de oportunitățile oferite de digitalizare. Deputații comisiei TRAN au criticat lipsa de 

coordonare între statele membre în timpul crizei și au cerut președinției germane a 

Consiliului să acorde atenția cuvenită transportului feroviar și drepturilor 

pasagerilor. 

Dezvoltare regională (REGI) 

Dl Peter Altmaier, ministrul economiei și energiei, la prezentarea priorităților 

în fața comisiei REGI a subliniat că fondurile structurale ale UE au fost esențiale 

                                                           
7 Franţa şi Germania au anunţat lansarea unei iniţiative comune denumite „Gaia-X'', prin care doresc ca Uniunea 

Europeană să fie autonomă în exploatarea datelor sale informatice, care sunt „aurul negru” al economiei digitale. 

Platforma Gaia-X, prezentată de miniştrii economiei francez şi german, Bruno Le Maire şi Peter Altmaier, va fi un fel 

de piaţă pe care companiile europene vor putea găsi servicii de stocare în „cloud”, conform unui anumit număr de 

criterii şi norme europene. 
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pentru a aborda impactul crizei de COVID-19. Pentru a intensifica sprijinul acordat 

regiunilor și cetățenilor, el a confirmat obiectivul președinției germane de a 

finaliza, cât mai curând posibil, activitatea privind REACT-UE. În plus, președinția 

germană s-a angajat să încheie negocierile privind pachetul de coeziune până la 

sfârșitul anului. Din acest motiv, negocierile vor fi reluate (Regulamentul privind 

dispozițiile comune, FEDER/Fondul de coeziune, Interreg) și, respectiv, inițiate 

(Fondul de tranziție) în scurt timp. Membrii comisiei REGI și-au reiterat dorința de a 

menține un buget ambițios pentru regiunile UE, în opinia acestora orice reducere a 

politicii de coeziune în viitorul CFM fiind inacceptabilă. 

Agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) 

Finalizarea Fondului pentru tranziție 2021-2022, pentru a acoperi decalajul 

dintre regulile stabilite prin politica agricolă comună (PAC), care urmează să expire 

în curând, și normele viitoare care nu au fost încă convenite, precum și acordul 

asupra unui mandat de negociere privind reforma PAC, din octombrie a.c., sunt 

priorități-cheie, a precizat dna Julia Klöckner, ministrul german al alimentației și 

agriculturii la prezentarea făcută în fața membrilor comieiei AGRI. Președinția 

germană se va concentra asupra bunăstării animalelor, digitalizării și reducerii 

risipei de alimente. Strategia „De la fermă la consumator”, biodiversitatea și 

strategiile forestiere ale UE sunt și ele pe agenda președinției germane. Deputații 

europeni au solicitat o perioadă de tranziție a PAC de 2 ani, iar măsurile strategiei 

„De la fermă la consumator” să fie concepute și puse în aplicare împreună cu 

fermierii, pentru avantajarea lor, și nu împotriva acestora. Mai mulți parlamentari 

din comisia AGRI au criticat efectele dăunătoare ale acordurilor comerciale asupra 

fermierilor din UE și au solicitat o distribuție echitabilă a plăților directe atât în 

interiorul UE, cât și între statele membre. 

Pescuit (PECH) 

Dna Julia Klöckner, ministrul agriculturii și alimentației, a susținut în fața 

membrilor comisiei PECH că prioritatea în domeniul pescuitului este ajungerea la 

un acord politic privind viitorul Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime (EMFF), precizând că orice compromis va trebui să fie compatibil cu 

negocierile în curs ale OMC privind subvențiile. Președinția germană este optimistă 
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în privința încheierii unui acord care vizează măsurile privind specia de pește cod 

din estul Mării Baltice, în cursul celei de-a doua runde de negocieri de la sfârșitul 

lunii septembrie a.c. De asemenea, se așteaptă decizii importante cu privire la 

cotele și capturile totale admisibile pentru 2021. 

În ceea ce privește impedimentele referitoare la pescuit din negocierile 

pentru Brexit, ministrul Klöckner a reiterat că va apăra interesele sectorului de 

pescuit și prelucrare ale UE, asigurându-se, în același timp, că stocurile sunt 

gestionate în mod durabil. Se fac pregătiri pentru a fi asigurate toate „scenariile”, 

inclusiv posibilitatea de a nu se încheia un acord înainte de sfârșitul anului. 

Cultură și educație (CULT) 

Comisarul pentru cultură și mass-media, dna Monika 

Grütters, i-a asigurat pe membrii comisiei CULT că 

gestionarea consecințelor COVID-19 asupra culturii a fost și 

este o prioritate pentru UE în următoarele luni și și-a 

exprimat sprijinul pentru solicitarea de alocare a finanțării UE 

de recuperare, pentru „a face posibil ca 1-2% din cheltuielile 

UE să se direcționeze spre cultură și media”. Membrii 

comisiei CULT au profitat de ocazie pentru a cere președinției germane să sprijine 

cererile de finanțare corecte pentru Erasmus+, în cadrul următorului cadru 

financiar multianual pentru 2021-2027. De asemenea, s-a solicitat președinției 

Consiliului UE să se concentreze asupra accesibilității la învățarea online în întreaga 

Europă, a cât mai multor domenii -  diversității culturale și lingvistice, libertății de 

exprimare, dimensiunii intereuropene a proiectelor culturale și creative, mass-

media, chiar a celui sportiv , precum și a mobilității ucenicilor - și asupra inegalității 

dintre statele membre.  

Afaceri juridice (JURI) 

Ministrul justiției și protecției consumatorilor, dna 

Christine Lambrecht, a prezentat membrilor comisiei JURI 

modul în care trebuie abordate repercusiunile crizei COVID-

19 asupra restricțiilor la libertatea de exprimare, a aplicării 

principiilor statului de drept și a răspândirii tot mai mare a 
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dezinformării și a discursurilor de incitare la ură pe internet. A confirmat că viitorul 

cadru pentru inteligența artificială (IA), strategia drepturilor de proprietate 

intelectuală, digitalizarea justiției și responsabilitatea socială a întreprinderilor vor 

fi teme pentru viitoarele întâlniri. Președintele comisiei JURI a salutat ambiția 

președinției germane și a subliniat că următoarele 6 luni vor fi cruciale pentru 

viitorul Europei. Mai mulți parlamentari au vorbit despre lipsa de coordonare și 

interoperabilitate a aplicațiilor de urmărire COVID-19, independența sistemului 

judiciar în viitorul mecanism al statului de drept, prioritățile serviciilor digitale ș.a. 

Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

Ministrul justiției și protecției consumatorilor, dna Christine Lambrecht s-a 

întălnit cu deputații comisiei LIBE pentru un schimb de opinii privind prioritățile 

Președinției germane. Cu acest prilej, dna Christine Lambrechta explicat că 

Președinția se va concentra asupra creșterii rezilienței sistemelor de justiție după 

COVID-19, concentrându-se asupra digitalizării sale ulterioare. În ceea ce privește 

statul de drept, se intenționează organizarea unor discuții în cadrul Consiliul UE, 

după prezentarea raportului anual al Comisiei Europene privind statul de drept. 

Alte teme ridicate au fost referitoare la cadrul financiar multianual, la 

condiționalitatățile pentru statul de drept, discursurile la ură, abuzul sexual al 

copiilor online, propunerile privind probele electronice, utilizarea recunoașterii 

faciale și aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului. În ceea ce 

privește reforma politicii comune în materia migrației și azilului, dl Horst Seehofer, 

ministrul german de interne, a menționat că, deși nu este posibilă finalizarea 

negocierilor legislative  asupra dosarului în acest an, președinția germană va 

încerca să încheie un acord politic în cele mai importante domenii, care să fie bazat 

pe solidaritate, corectitudine și eficiență. Deputații comisiei LIBE au dorit să 

cunoască detalii despre activitățile de căutare și salvare de vieți omenești, precum 

și date despre migrația legală, pe care le consideră elemente-cheie ale oricărei 

strategii de migrație, dar care nu implică „accesul liber și necondiționat în Europa”. 

Ministrul german a subliniat necesitatea de a consolida cooperarea între forțele de 

securitate din UE și de a asigura finanțarea adecvată pentru agențiile care 

contribuie la securitatea cetățenilor UE. Răspunzând întrebărilor deputaților din 
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comisia LIBE privind extremismul și radicalizarea, ministrul german a subliniat că z 

acestea sunt pe agenda prioritară a președinției germane. 

Afaceri constituționale (AFCO) 

 Deputații din comisia AFCO au discutat cu dl 

Michael Roth, ministrul de stat pentru Europa, despre 

pregătirile Conferinței pentru viitorul Europei. 

Ministrul german a recunoscut că „nivelul ambiției 

diferă de la o instituție la alta”, dar a insistat că „toți 

trebuie să meargă în aceeași direcție”, fiind de acord 

că cetățenii ar trebui să aibă un rol central. Statutul Ombudsmanului European, 

registrul de transparență al UE, statul de drept, viitoarea relație UE - Regatul Unit, 

dreptul de anchetă al PE și reforma legii electorale au fost alte subiecte luate în 

dezbatere.  

Drepturile femeii și egalitatea de gen 

(FEMM) 

Dna Franziska Giffey, ministrul afacerilor familiei, 

persoanelor în vârstă, femei și tineri, a declarat în fața 

membrilor comisiei FEMN că președinția germană are două 

priorități în ceea ce privește egalitatea de gen. În primul rând, abordarea lipsei 

egalității între bărbați și femei pe piața muncii. În al doilea rând, stoparea tuturor 

formelor de violență de gen, în special prin ratificarea Convenției de la Istanbul de 

către toate statele membre și stabilirea unei linii de asistență unice la nivel 

european pentru femeile aflate în situații de urgență. Mai mulți parlamentari au 

solicitat ca toate politicile UE, inclusiv următorul CFM și planul de redresare, să 

includă o perspectivă de gen. 
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 Președinția germană a Consiliului UE a organizat la Berlin reuniunea 

informală a miniștrilor europeni responsabili cu economia și finanțele, care a fost 

prezidată de către Olaf Scholz, ministrul de finanțe din Germania. Dezbaterile au 

vizat teme precum: „suveranitatea Europei post coronavirus”, rolul Europei într-o 

lume globalizată, precum și următorii pași spre aprofundarea procesului de 

integrare. 

 „(...) Consolidarea Europei 

depinde, în principal, de suveranitatea 

Europei. Aștept cu nerăbdare să lucrez 

în această direcție alături de colegii mei 

europeni. Pandemia ne-a demonstrat 

cât suntem de dependenți unii de alții. 

Și acest lucru se aplică și Europei. Nici o 

Reuniunea informală a miniștrilor economiei 

și finanțelor 

11.09-

12.09.2020 

PREȘEDINȚIA 

GERMANĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/olaf-scholz-ecofin-eu2020/2382912
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/olaf-scholz-ecofin-eu2020/2382912
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țară europeană nu poate depăși această criză singură”. - Olaf Scholz, ministrul de 

finanțe din Germania 

  

 Lucrările au fost structurate în patru paneluri de discuții după cum urmează: 

 Panelul 1: Implementarea procesului de redresare a Europei: bilanț și etape 

următoare 

 În cadrul acestei sesiuni, miniștrii au analizat situația economică din Europa 

și modalitățile prin care poate fi accelerat procesul de redresare economică. În 

continuare, participanții  au evaluat dacă noul mecanism de redresare și reziliență 

asigură sprijinul financiar necesar pentru a susține potențialul de creștere 

economică al statelor membre, precum și competitivitatea și coeziunea. Având în 

vedere riscurile substanțiale din sectorul economic, miniștrii și-au exprimat 

susținerea și pentru noul instrument de redresare „Next Generation EU” care, de 

asemenea, va stimula redresarea și reziliența Europei. 

 Panelul al 2-lea : Resurse proprii pentru bugetul UE 

În cadrul acestei sesiuni, discuțiile au vizat reorganizarea arhitecturii 

financiare a Europei, atât în ceea ce privește veniturile, cât și cheltuielile. În iulie 

2020, Consiliul European a decis să reformeze veniturile bugetului UE prin alocarea 

unor resurse proprii noi. În continuare, pe baza unei note de fundamentare a 

președinției Consiliului, miniștrii au fost invitați să se pronunțe cu privire la 

posibilitatea acumulării la bugetul UE a veniturilor rezultate din implementarea 

politicilor UE și cu privire la oportunitatea finanțării - exclusiv din bugetul UE - a 

cheltuielilor pentru achiziționarea bunurilor publice europene (de exemplu 

sistemul european de protecție a frontierelor). Pornind de la ideea potrivit căreia 

veniturile și cheltuielile sunt fațete ale aceleași monede, miniștrii au propus ca în 

evaluarea diferitelor alternative pentru bugetul UE să se țină cont și de 

contribuțiile naționale nete. 

 Panelul al 3-lea: Un sistem de impozitare echitabil și eficient 

 În cadrul dezbaterilor s-a evidențiat necesitatea implementării unui sistem 

de impozitare echitabil și eficient, care să fie apt să stimuleze concurența pe piața 

internă și să asigure statelor membre resursele financiare necesare. Între alte 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/olaf-scholz-ecofin-eu2020/2382912
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_949
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_ro
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/olaf-scholz-ecofin-eu2020/2382912
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/olaf-scholz-ecofin-eu2020/2382912
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subiecte dezbătute s-au aflat: introducerea unei cote minime de impozitare, 

revizuirea mandatului Grupului de lucru pentru codul de conduită privind 

impozitarea întreprinderilor, Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a 

Directivei 2011/16/UE  ( DAC 7) ce vizează schimbul de informații cu privire la 

veniturile generate prin intermediul platformelor digitale, precum și introducerea 

unui impozit pe tranzacțiile financiare. 

 Panelul al 4-lea: Adaptarea piețelor financiare la era digitală 

 În cadrul lucrărilor s-a pus accentul pe impactul pe care îl are extinderea 

întreprinderilor din domeniul tehnologiei care își desfășoară activitatea pe baza 

datelor  asupra mecanismului de funcționare a piețelor financiare. Nu în ultimul 

rând, miniștrii au abordat provocările cu care se confruntă piețele financiare ca 

urmare a trecerii de la mijloacele de producție predominant industriale la cele 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1599931123945&uri=CELEX:52020PC0197
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/olaf-scholz-ecofin-eu2020/2382912
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Viitorul relațiilor dintre UE și Regatul Unit este, din nou, pus sub semnul 

incertitudinii, fapt care poate să atragă consecințe pe termen mediu și lung. 

Guvernul britanic a anunțat că preconizează să modifice termeni ai Acordului 

de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, intrat în vigoare la 1 

februarie 2020, iar aceste evoluții au creat un val de reacții la nivelul Uniunii 

Europene. 

La 9 septembrie 2020, guvernul britanic a prezentat Proiectul de lege privind 

piața internă din Regatul Unit8, în continuarea unei consultări publice inițiate la 16 

iulie 2020. Obiectivele viitoarei legi sunt protejarea comerțului și a locurilor de 

muncă din Regatul Unit, la încheierea perioadei tranzitorii (la 1 ianuarie 2021); 

transferarea de competențe de la UE către guvernul britanic în privința asistenței 

financiare și investițiilor pentru Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord; instituirea 

unui nou Oficiu independent pentru piața internă (în interiorul Autorității britanice 

pentru Concurență și Piețe) cu rol de monitorizare a funcționării comerțului în 

interiorul Regatului Unit; măsuri cu caracter punctual în contextul situației din 

Irlanda de Nord.  

                                                           
8 Mai multe despre acest proiect de lege se pot găsi în fișa „The United Kingdom Internal Market Bill 2019-21”, 

elaborată în cadrul bibliotecii Camerei Comunelor, 11 septembrie 2020, precum și în fișa „UK Internal Market Bill”, 

elaborată în cadrul The Institute for Government, think thank din Regatul unit, 9 septembrie 2020. 

BREXIT 

Evoluții privind dialogul UE - Regatul Unit  
9 septembrie  

2020 

http://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0177/20177.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/901225/uk-internal-market-white-paper.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9003/
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/internal-market-bill
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La 10 septembrie 2020, Michael Gove, reprezentant al guvernului britanic, și 

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, s-au întâlnit de urgență la 

Londra pentru a discuta despre măsurile anunțate de către Boris Johnson din 

pachetul mai sus menționat, cu scopul unei așa numite clarificări a unor părți din 

Acordul de retragere privind Protocolul referitor la Irlanda de Nord și la ajutorul de 

stat. 

La finalul întâlnirii a fost emisă o declarație a Comisiei Europene. Maroš 

Šefčovič a arătat că „(...) Uniunea Europeană se așteaptă ca litera și spiritul acestui 

acord să fie respectate pe deplin. Încălcarea termenilor Acordului de retragere ar 

nesocoti dreptul internațional, ar submina încrederea și ar periclita negocierile în 

curs cu privire la viitoarele relații [între Uniune și Regatul Unit]”. Protocolul privind 

Irlanda/Irlanda de Nord este parte esențială a Acordului de retragere, iar în cazul 

adoptării proiectului de lege în forma propusă, el ar încălca mai multe dispoziții ale 

protocolului menționat, în materia legislației vamale și ajutoarelor de stat, și ar 

aduce atingere efectului direct al Acordului de retragere. În plus, ar fi încălcată 

obligația de bună credință precizată în acest acord, în măsura în care proiectul de 

lege periclitează atingerea obiectivelor sale. Vicepreședintele Comisiei Europene, 

Maroš Šefčovič, a cerut guvernului britanic retragerea măsurilor preconizate în 

proiectul de lege în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, până la sfârșitul lunii 

curente, domnia sa amintind și faptul că Acordul de retragere conține o serie de 

mecanisme și căi de atac pentru soluționarea încălcării obligațiilor cuprinse în 

acela, la care ar putea recurge Uniunea Europeană. 

La 11 septembrie a.c., Grupul de coordonare din Parlamentul European 

privind Regatul Unit și liderii grupurilor politice au emis o declarație, ulterior unei 

reuniuni cu Michel Barnier, negociatorul șef al UE, și Maroš Šefčovič, copreședinte 

al comitetului mixt UE-Regatul Unit, în care au evaluat impactul preconizatei legi 

privind piața internă a Regatului Unit asupra viitoarelor relații între UE și Regatul 

Unit. Declarându-se profund proecupați și dezamăgiți de aceste evoluții, liderii 

grupurilor politice din Parlamentul European și membrii Grupului de coordonare 

au susținut poziția negociatorului șef al UE și a vicepreședintelui Comisiei 

Europene, cerând astfel guvernului britanic să retragă imediat proiectul de lege, cel  

lunii septembrie.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200907IPR86513/statement-of-the-uk-coordination-group-and-ep-political-group-leaders
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