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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 

Marina Clopotaru  
Carmen Denisa Ion 

Andreea Mihai 
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Comisia Europeană a adoptat o decizie cu efect limitat în timp care oferă 

participanților la piața financiară un interval de 18 luni pentru a-și reduce 
expunerea față de contrapărțile centrale (CPC-urile)1 din Regatul Unit2. 
 Dependența puternică a sistemului financiar al UE de serviciile furnizate de 
CPC-urile din Regatul Unit ridică probleme importante în materie de stabilitate 

                                                             
1 O CPC este o entitate care reduce riscul sistemic și consolidează stabilitatea financiară interpunându-se între cele 
două contrapărți la un contract cu instrumente financiare derivate (acționând în calitate de cumpărător pentru 
vânzător și de vânzător pentru cumpărătorul de risc). Principalul scop al CPC-urilor este de a gestiona riscul care ar 
putea apărea în cazul în care una dintre contrapărți nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Compensarea 
centrală este esențială pentru stabilitatea financiară prin faptul că atenuează riscul de credit pentru firmele 
financiare, reduce riscurile de contagiune în sectorul financiar și sporește transparența pieței. 
2 A se vedea, în acest sens, și Comunicarea Comisiei din 9 iulie 2020, în care participanților la piață li s-a recomandat 
să se pregătească pentru toate scenariile, inclusiv pentru situația în care nu va exista o altă decizie de echivalență în 
acest domeniu. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 

O ECONOMIE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR 
 Stabilitate financiară 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1713
https://ec.europa.eu/info/law/derivatives-emir-regulation-eu-no-648-2012/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM%3A2020%3A324%3AFIN
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financiară și impune reducerea expunerii UE față de aceste infrastructuri. În 
consecință, întreprinderile din sector sunt puternic încurajate să colaboreze la 
elaborarea unor strategii care să reducă dependența de CPC-urile din Regatul Unit, 
care au o importanță sistemică pentru UE. La 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va 
părăsi piața unică. Decizia privind echivalența temporară are scopul de a proteja 
stabilitatea financiară a UE și de a oferi participanților la piață timpul necesar 
pentru a-și reduce expunerea față de CPC-urile din Regatul Unit. 

 

 
 Comisia Europeană a adoptat o versiune revizuită a Orientărilor privind 

ajutoarele de stat din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră după 2021 („Orientările privind ETS”)3. Acestea vor 
intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, o dată cu începerea noii perioade de 
comercializare din cadrul ETS, și vor înlocui orientările din 2012.  

 Orientările privind ETS vizează reducerea riscului de „relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon”. Este vizată situația în care întreprinderile își mută producția în 
țări din afara UE cu politici mai puțin ambițioase privind clima, ceea ce duce la o 
activitate economică mai scăzută în UE și nu permite reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră la nivel mondial. În special, orientările le permit statelor membre 
să compenseze întreprinderile din sectoarele expuse riscurilor pentru o parte din 
prețurile mai mari ale energiei electrice care rezultă din semnalele privind prețul 
carbonului, create de „EU ETS” (așa-numitele „costuri indirecte ale emisiilor”). În 
același timp, supracompensarea întreprinderilor ar risca să fie incompatibilă cu 
semnalele privind prețul create de „EU ETS” pentru a promova o decarbonizare a 

                                                             
3 „EU ETS”, ”, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune,  este una dintre 
componentele esențiale ale politicii UE de combatere a schimbărilor climatice, reprezentând instrumentul său-cheie 
pentru reducerea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Orientările țin seama de particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), în conformitate cu Strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală, prin exceptarea acestora de la noua cerință privind 
condiționalitatea, în vederea limitării sarcinii lor administrative. Noile orientări, Raportul de evaluare a impactului și 
toate documentele justificative sunt disponibile aici. 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI  
Orientări revizuite privind ajutoarele de stat  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1712
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/news.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1600584818472&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1600584818472&from=RO
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/news.html
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economiei care să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și ar risca să 
genereze denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică. 

 În acest context, Orientările revizuite privind ETS: 

• vor direcționa ajutoarele numai către sectoarele expuse riscului de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte ridicate ale emisiilor și 
a expunerii semnificative a acestora la comerțul internațional; pe baza unei 
metodologii obiective, sunt eligibile 10 sectoare și 20 de subsectoare (comparativ 
cu 14 sectoare și 7 subsectoare, în temeiul orientărilor anterioare); 

• vor asigura o rată de compensare stabilă de 75% în noua perioadă (redusă 
de la 85%, cât era la începutul perioadei anterioare de comercializare din cadrul 
ETS) și vor exclude compensațiile pentru tehnologiile ineficiente, pentru a stimula 
în continuare întreprinderile să fie eficiente din punct de vedere energetic; 

• vor condiționa acordarea compensării de depunerea de către întreprinderile 
în cauză a unor eforturi suplimentare de decarbonizare, cum ar fi respectarea 
recomandărilor efectuate în urma auditului privind eficiența lor energetică. 

 

 

 Danemarca, Grecia, Ungaria și Suedia s-au alăturat Germaniei și României, 

devenind state-gazdă pentru rezerva de echipamente medicale „rescEU”4. Cu 
sprijin financiar din partea Comisiei Europene, în prezent 6 state membre ale UE 
constituie stocuri europene comune de echipamente medicale de protecție pentru 
salvarea de vieți și alte echipamente vitale; acestea pot fi distribuite în întreaga 
Europă în perioadele de urgențe medicale, de exemplu atunci când sistemele 
naționale de sănătate sunt copleșite de numărul pacienților infectați cu COVID-19. 

                                                             
4 Rezerva „rescEU” constituie elementul de ultimă instanță al mecanismului de protecție civilă al Uniunii, care poate 
fi activat pentru toate tipurile de dezastre naturale și provocate de om. Statele membre ale UE, Regatul Unit (în 
perioada de tranziție), Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Turcia participă la mecanismul 
de protecție civilă al Uniunii. 

GESTIONAREA CRIZELOR 
4 state membre se alătură rezervei medicale 
rescEU 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1709
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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 Stocurile de medicamente de calitate superioară includ măști de tip FFP2 și 
FFP3, mănuși și halate de protecție, precum și ventilatoare pulmonare. 

 Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență gestionează 
distribuția echipamentelor pentru a se asigura că acestea ajung acolo unde este 
cea mai mare nevoie de ele, pe baza nevoilor exprimate de țările care solicită 
asistență din partea UE în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii. 

 

 

 

 Comisia Europeană a propus limitarea expunerii lucrătorilor la substanțele 

chimice cancerigene prin a 4-a5 revizuire a Directivei privind agenții cancerigeni și 
mutageni. Propunerea stabilește valori-limită noi sau revizuite pentru trei 
substanțe importante: acrilonitril, compuși de nichel și benzen. Estimările arată că 
mai mult de 1,1 milioane de 
lucrători dintr-o gamă largă de 
sectoare vor beneficia de o 
protecție îmbunătățită 
datorită noilor norme. 
Propunerea reprezintă prima 
inițiativă legată de 
angajamentul CE de a lupta 
împotriva cancerului în cadrul 
viitorului Plan european de 
luptă împotriva cancerului6. Se 
apreciază că astfel se va 

                                                             
5 În ultimii ani, Comisia Europeană a propus trei inițiative de modificare a acestui act legislativ. Aceste trei inițiative 
au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în decembrie 2017, în ianuarie 2019 și în iunie 2019 și au 
vizat 26 de substanțe. 
6 Angajamentul CE a lupta împotriva cancerului a fost luat în comunicarea „O Europă socială puternică pentru 
tranziții juste”, care reiterează dreptul lucrătorilor la un mediu de lucru sănătos, sigur și bine adaptat, care include 
protecția împotriva agenților cancerigeni, așa cum a fost consacrat în Pilonul european al drepturilor sociale (2017). 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  
Îmbunătățirea protecției lucrătorilor 
împotriva substanțelor chimice cancerigene 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1691
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23009&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX%3A32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1571906467330&uri=CELEX%3A32019L0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1571906381017&uri=CELEX%3A32019L0983
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf
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îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții lucrătorilor și că vor fi create beneficii 
întreprinderilor prin reducerea costurilor cauzate de cancerul și de bolile 
profesionale, cum ar fi costurile legate de absenteism și de plata asigurărilor. 

Substanțele pentru care se adaugă limite de expunere profesională sunt: 

• acrilonitril (limită nouă); 

• compuși de nichel (limită nouă); 

• benzen (limită de jos revizuită). 

 

 

 

 Comisia Europeană a prezentat o propunere de modernizare a cadrului de 

reglementare al cerului unic european7, în completarea Pactului verde european, 
pentru a moderniza managementul spațiului aerian european și pentru a stabili 
traiectorii de zbor mai sustenabile și mai eficiente. Se apreciază, astfel, că emisiile 
generate de transportul aerian pot fi reduse cu până la 10%.  

 „(...) Se întâmplă uneori ca avioanele să zboare în zigzag între blocurile de 
spațiu aerian, fapt ce duce la creșterea întârzierilor și a consumului de combustibil. 
Un sistem eficient de management al traficului aerian înseamnă mai multe rute 
directe și mai puțină energie utilizată, și implicit reducerea emisiilor și a costurilor 
pentru companiile aeriene. Propunerea (...) va contribui nu numai la reducerea 
emisiilor generate de aviație cu până la 10%, datorită unui management mai bun al 

                                                             
7 Inițiativa privind cerul unic european a fost lansată în 2004 pentru a reduce fragmentarea spațiului aerian de 
deasupra Europei și pentru a îmbunătăți performanța managementului traficului aerian din punctul de vedere al 
siguranței, al capacității, al rentabilității și al mediului. Comisia a prezentat o propunere de revizuire a cerului unic 
european (SES 2+) în 2013, însă negocierile în cadrul Consiliului stagnează din 2015. În 2019, a fost înființat un Grup 
consultativ, compus din 15 experți în domeniu, pentru a evalua situația actuală și nevoile viitoare în materie de 
management al traficului aerian în UE, care a formulat o serie de recomandări. Ulterior, Comisia și-a modificat textul 
din 2013, introducând noi măsuri, și a elaborat o propunere separată de modificare a Regulamentului de bază 
privind AESA. Noile propuneri sunt însoțite de un document de lucru al serviciilor Comisiei. A se vedea și întrebări și 
răspunsuri privind managementul eficient și sustenabil al traficului aerian. 

TRANSPORTURI  
O gestionare durabilă și  rezilientă a 
traficului aerian 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2020-09-22-ses-more-sustainable-and-resilient-air-traffic-management_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2020-09-22-ses-more-sustainable-and-resilient-air-traffic-management_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1716
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traiectoriilor de zbor, ci și la stimularea inovării digitale prin deschiderea pieței 
serviciilor de date în acest sector. Prin noile norme propuse, ajutăm sectorul aviației 
să facă progrese în direcția dublei tranziții verzi și digitale.” - Adina Vălean 

 Pentru a asigura servicii de management al traficului aerian sigure și 
rentabile, CE propune acțiuni precum: 

• consolidarea rețelei europene și a managementului acesteia pentru a evita 
congestionarea și rutele de zbor suboptime; 

• promovarea unei piețe europene a serviciilor de date necesare pentru 
îmbunătățirea managementului traficului aerian; 

• raționalizarea reglementării economice a serviciilor de trafic aerian furnizate 
în numele statelor membre pentru a stimula creșterea sustenabilității și a 
rezilienței; 

• stimularea unei mai bune coordonări pentru definirea, dezvoltarea și 
implementarea de soluții inovatoare. 

 Cerul unic european pregătește terenul pentru un spațiu aerian european 
care să fie utilizat în mod optim și care să integreze tehnologii moderne. Acesta va 
asigura un management colaborativ al rețelelor, care va permite utilizatorilor 
spațiului aerian să zboare pe rute optime pentru mediu, făcând, totodată, posibilă 
utilizarea serviciilor digitale care nu necesită neapărat prezența unei infrastructuri 
locale. 
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 Comisia Europeană a propus un nou pact privind migrația și azilul, care 
acoperă toate elementele necesare pentru o abordare europeană cuprinzătoare în 
domeniul migrației8; fiind însoțit de mai multe propuneri legislative9.Noul pact 
stabilește proceduri îmbunătățite și mai rapide în cadrul sistemului de azil și 
migrație și asigură echilibrul între principiile partajării echitabile a responsabilității 
și solidarității.  

 
                                                             
8 Propunerile prezentate transpun în practică angajamentul asumat de președintele CE, Von der Leyen, în Orientările 
sale politice de a prezenta un nou pact privind migrația și azilul. Pactul se bazează pe consultări aprofundate cu 
Parlamentul European, cu toate statele membre, cu societatea civilă, cu partenerii sociali și cu mediul de afaceri și 
asigură un echilibru adecvat, care integrează perspectivele acestora. A se vedea, în acest sens, MEMO: Noul pact 
privind migrația și azilul, MEMO: Valorificarea progreselor înregistrate începând cu 2016 - Noul pact privind migrația 
și azilul și site web: Noul pact privind migrația și azilul. 
9 Propunerile legislative pot fi consultate aici.  

PROMOVAREA MODULUI NOSTRU DE VIAȚĂ 
EUROPEAN  
Noul pact privind migrația și azilul 

https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1723
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en
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 Prin noul pact privind migrația și azilul, Comisia Europeană propune soluții 
europene comune la o provocare europeană, prin instituirea unui sistem previzibil 
și fiabil de gestionare a migrației: 

1. proceduri mai eficiente și mai rapide - Comisia Europeană propune 
introducerea unei proceduri integrate la frontieră, care implică stabilirea identității 
tuturor persoanelor care trec fără permisiune frontierele externe ale UE sau care 
au fost debarcate în urma unor acțiuni de căutare și salvare; sunt avute în vedere și 
controale medicale și de securitate, prelevarea amprentelor digitale și înregistrarea 
în baza de date Eurodac; în urma verificării premergătoare intrării, persoanele pot 
fi direcționate către procedura adecvată: fie procedura la frontieră pentru anumite 
categorii de solicitanți, fie procedura obișnuită de azil; se pot lua decizii prompte în 
materie de azil sau returnare, oferindu-se un cadru predictibil persoanelor ale 
căror cazuri pot fi examinate rapid; de asemenea, infrastructura digitală a UE 
pentru gestionarea migrației va fi modernizată pentru a reflecta și a sprijini aceste 
proceduri.  
2. partajarea echitabilă a responsabilității și solidaritate - statele membre vor 
avea obligația să acționeze în mod responsabil și solidar; Comisia Europeană 
propune un sistem de contribuții flexibile din partea statelor membre, în funcție de 
perioadele în care statele membre se confruntă sau nu cu o presiune exercitată de 
migrație, pe baza unei plase de siguranță; UE va urmări să promoveze parteneriate 
adaptate și reciproc avantajoase cu țările terțe. 
3. o abordare cuprinzătoare - impulsionarea unui sistem european comun de 
returnare, o guvernanță comună pentru migrație, cu o mai bună planificare 
strategică pentru a se asigura alinierea politicilor UE și a celor naționale, precum și 
o monitorizare sporită a gestionării migrației pe teren, pentru a consolida 
încrederea reciprocă, îmbunătățirea gestionării frontierelor externe.  

 

 

 

 

 

 



12 
 
 

 

 

 

 

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet privind finanțele digitale, care 
include strategia privind finanțele digitale și strategia privind plățile de mică 
valoare, precum și propuneri legislative privind criptoactivele și reziliența digitală. 
Pachetul va stimula competitivitatea și inovarea europeană în sectorul financiar, 
creând condițiile necesare pentru ca Europa să devină un actor activ în stbilirea 
standardelor la nivel mondial. Pachetul va oferi consumatorilor mai multe opțiuni 
și oportunități în ceea ce privește serviciile financiare și plățile moderne, asigurând, 
în același, timp protecția consumatorilor și stabilitatea financiară. Măsurile vor 
debloca noi modalități de direcționare a finanțării către întreprinderile europene, 
jucând totodată un rol-cheie în punerea în aplicare a Pactului ecologic european și 
a noii Strategii industriale pentru Europa. Comisia Europeană își propune să 
stimuleze inovarea responsabilă în sectorul financiar al UE, în special pentru 
întreprinderile digitale nou-înființate cu un grad ridicat de inovare, reducând 
totodată eventualele riscuri legate de protecția investitorilor, spălarea banilor ș.a. 

 „Strategia privind finanțele digitale: către un spațiu european al datelor 
financiare – noi modalități de direcționare a finanțării către IMM-uri – produse 
financiare mai bune pentru consumatori” are ca obiectiv transformarea serviciilor 
financiare ale Europei în servicii mai ușor de utilizat din punct de vedere informatic 
și stimularea inovării responsabile și a concurenței între furnizorii de servicii 
financiare din UE. Strategia va reduce fragmentarea pieței unice digitale, astfel 
încât consumatorii să poată avea acces la produse financiare la nivel transfrontalier 
și întreprinderile Fintech nou-înființate să își extindă activitatea și să se dezvolte. 
Aceasta va asigura faptul că normele UE privind serviciile financiare sunt adecvate 
pentru era digitală, pentru aplicații cum ar fi inteligența artificială și tehnologia 
blockchain. Gestionarea datelor se află, de asemenea, în centrul strategiei,  prin 
promovarea schimbului de date, finanțare deschisă, menținerea unor standarde 
foarte ridicate ale UE în materie de protecție a vieții private și a datelor, asigurarea 
unor condiții de concurență echitabile între furnizorii de servicii financiare ș.a.  

„Strategia privind plățile de mică valoare: plăți moderne și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor” își propune să le ofere cetățenilor și 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  
Strategia privind finanțele digitale 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_ro
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-finance-strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-retail-payments-strategy_en.pdf
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întreprinderilor europene servicii de plată sigure, rapide și fiabile. De asemenea, 
consumatorii vor putea să plătească mai ușor în magazine și să efectueze tranzacții 
de comerț electronic într-un mod sigur și convenabil. Strategia va facilita plățile în 
euro între UE și alte jurisdicții și va promova apariția unor soluții de plată naționale 
și paneuropene. 

 De asemenea, au fost prezentate:  

 propunerile legislative privind criptoactivele: valorificarea oportunităților și 
atenuarea riscurilor: 

• Regulamentul privind piețele de criptoactive va stimula inovarea, stabilitatea 
financiară și va proteja investitorii împotriva riscurilor. Noile norme le vor permite 
operatorilor autorizați într-un stat membru să furnizeze servicii în întreaga UE 
(„pașaport UE”). Garanțiile includ cerințe de capital, custodia activelor, o 
procedură obligatorie de tratare a plângerilor pusă la dispoziția investitorilor și 
drepturi ale investitorului împotriva emitentului.  
• Un sistem-pilot pentru infrastructurile de piață care doresc să încerce să 
comercializeze și să efectueze tranzacții cu instrumente financiare sub formă de 
criptoactive. Acest sistem-pilot reprezintă o abordare a mediului de testare 
(„sandbox”) – sau a mediului controlat – care permite derogări temporare de la 
normele existente, astfel încât autoritățile de reglementare să poată dobândi 
experiență în utilizarea tehnologiei registrelor distribuite în cadrul infrastructurilor 
pieței, asigurându-se, în același timp, că pot face față riscurilor la adresa protecției 
investitorilor, a integrității pieței și a stabilității financiare. Obiectivul sistemului-
pilot este de a le permite întreprinderilor să testeze și să dobândească mai multe 
cunoștințe despre modul în care se aplică în practică normele existente. 

 propunerile legislative privind reziliența operațională digitală: împiedicarea 
atacurilor cibernetice și îmbunătățirea supravegherii serviciilor externalizate: 

• regulament pentru asigurarea garanțiilor pentru toți participanții la sistemul 
financiar pentru a atenua atacurile cibernetice și alte riscuri 
• directivă pentru introducerea unui cadru de supraveghere pentru furnizorii 
de tehnologie a informațieie și comunicării, cum ar fi furnizorii de servicii de cloud 
computing. 

 

 

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-distributed-ledger-technology-proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-operational-resilience-proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-operational-resilience-directive-proposal_en.pdf
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Comisia Europeană a publicat un nou plan de acțiune ambițios, menit să 
impulsioneze, în următorii ani, uniunea piețelor de capital (UPC).  

 Planul de acțiune are trei obiective-cheie: 

• asigurarea faptului că redresarea economică a UE este ecologică, digitală, 
favorabilă incluziunii și rezilientă, prin îmbunătățirea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile europene, în special pentru IMM-uri; 
• transformarea UE într-un loc și mai sigur pentru economiile și investițiile pe 
termen lung ale persoanelor fizice; 
• integrarea piețelor de capital naționale într-o autentică piață unică de capital 
la nivelul UE. 

 În acest scop, CE a 
prezentat 16 măsuri 
specifice, menite să 
asigure realizarea de 
progrese reale în vederea 
finalizării UPC. Printre 
măsurile anunțate astăzi se 
numără și cele prin care 
UE: 

• va crea un punct 
unic de acces la datele 
întreprinderilor, destinat 
investitorilor. 
• va sprijini asigurătorii și băncile să investească mai mult în întreprinderile din 
UE; 
• va consolida protecția investițiilor pentru a sprijini în mai mare măsură 
investițiile transfrontaliere pe teritoriul său; 
• va facilita monitorizarea adecvării pensiilor în întreaga Europă; 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  
Plan de acțiune petru impulsionarea piețelor 
de capital  

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en
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• va spori armonizarea sau convergența normelor în materie de insolvență; 
• va încuraja realizarea de progrese în ceea ce privește convergența în materie 
de supraveghere și aplicarea consecventă a cadrului unic de reglementare pentru 
piețele financiare în UE. 

 Aceste măsuri se bazează pe progresele înregistrate în cadrul Planului de 
acțiune din 2015 privind uniunea piețelor de capital și pe evaluarea la jumătatea 
perioadei din 2017 și dau curs solicitărilor Parlamentului European [proiect de 
raport din proprie inițiativă (INI), iunie 2020] și ale Consiliului (Concluziile 
Consiliului, 5 decembrie 2019). Aceste măsuri se bazează, de asemenea, pe discuții 
detaliate cu părțile interesate și pe recomandările Forumului la nivel înalt privind 
uniunea piețelor de capital. 

 

  

 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat 
evaluarea sa actualizată a riscurilor în ceea ce privește pandemia de COVID-19, 
împreună cu un set de orientări privind intervențiile nefarmaceutice. 

 Evaluarea actualizată a riscurilor arată că ratele de notificare au crescut 
continuu în UE și în Regatul Unit începând cu luna august a.c și că măsurile luate nu 
au fost întotdeauna suficiente pentru a reduce sau a controla expunerea la virus. 
Prin urmare, este esențial ca statele membre să aplice pe scară largă toate 
măsurile necesare încă de la primul semn de izbucnire a unor noi focare. Ele includ 
intensificarea testării, îmbunătățirea supravegherii asistenței medicale publice, 
asigurarea unui acces mai bun la echipamente individuale de protecție și la 
medicamente și asigurarea unei capacități suficiente de asistență medicală. 

 Evaluarea riscurilor efectuată de ECDC constată că intervențiile 
nefarmaceutice (distanțarea fizică, menținerea igienei optime și utilizarea de măști 
faciale) s-au dovedit insuficiente pentru reducerea sau controlarea expuneri la 
virus. În același timp, impactul ratelor crescute de infectare variază de la o țară la 
alta. În timp ce în unele țări creșterea lor afectează în principal persoanele mai 
tinere (cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani), având drept rezultat principal 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 
Evaluarea actualizată a riscurilor provocate 
de COVID-19  

https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1737
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1737
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
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cazuri ușoare și asimptomatice, în alte țări creșterea lor conduce la sporirea 
deceselor în rândul persoanelor în vârstă. Situația epidemiologică actuală prezintă 
un risc crescător pentru grupurile cu risc crescut și pentru cadrele medicale și 
necesită măsuri specifice imediate în materie de sănătate publică. 

 În cadrul evaluării riscurilor, ECDC identifică mai multe opțiuni de răspuns - 
consolidarea capacităților în materie de asistență medicală și direcționarea 
acțiunilor din domeniul sănătății publice către persoanele vulnerabile din punct de 
vedere medical și către cadrele medicale. Se recomandă aplicarea unor intervenții 
nefarmaceutice, strategii de testare, măsuri de depistare a contacților, măsuri de 
carantină, comunicare adecvată cu privire la riscuri și măsuri de protecție a 
sănătății mintale. 

 În orientările privind intervențiile nefarmaceutice împotriva COVID-19, ECDC 
prezintă opțiuni disponibile pentru astfel de intervenții în diverse scenarii 
epidemiologice. Orientările evaluează dovezile privind eficacitatea acestor 
intervenții și abordează aspectele legate de punerea lor în aplicare, inclusiv 
obstacolele potențiale și factorii care facilitează aplicarea intervențiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
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NDA ÎNALTULUI REPREZENTANAL  

22 septembrie 2020 
Întrevedere cu oficiali din Ucraina 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
Securitate, Josep Borrell, s-a aflat într-o vizită oficială de o zi în Ucraina, având o 
întrevedere cu dl Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, cu dl Dmytro Kuleba, 
ministrul afacerilor externe și cu dl Andrii Taran, ministrul apărării. 

În cadrul acestei întrevederi, Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că 
Ucraina trebuie să colaboreze constructiv cu Fondul Monetar Internaţional pentru 
a putea primi 1,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. 

„(…) Suntem gata să acordăm asistenţă macro-financiară în valoare de 1,2 
miliarde de euro pentru a contribui la limitarea crizei economice provocate de 
coronavirus. Ucraina trebuie să se angajeze constructiv față de Fondul Monetar 
Internaţional şi faţă de condiţiile privind statul de drept legate de acest ajutor”. - 
Josep Borrell 

Totodată, Josep Borrell a evidențiat faptul că Ucraina îndeplineşte, în 
continuare, criteriile necesare după ultima revizuire, în iulie a.c., privind regimul 
fără vize pentru ucraineni. 

 

  

https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/borrell-eu-not-charity-or-cash-machine-ukraine-should-continue-reforms/
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22 septembrie 2020 
Vizitarea Misiunii consultative a Uniunii Europene (EUAM) în Ucraina 

 
Cu ocazia vizitei sale din Ucraina, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a vizitat Misiunea 
consultativă a Uniunii Europene (EUAM). 

 „(…) Cea mai emoționantă parte a acestei călătorii a fost vizita mea la 
Memorialul Maidan dedicat „sutei cerești.” - Josep Borrell 

De asemenea, dl Josep Borrell a vizitat memorialul Ministerului Apărării și 
„Zidul amintirii” - zidul mănăstirii unde protestatarii s-au refugiat în timpul 
revoluției care a avut loc între 2013-2014 - și care a fost transformat într-o 
expoziție cu pozele cu soldaților căzuți la datorie.  

Războiul din estul Ucrainei a luat 13 mii de vieți și a forțat 2,4 milioane de 
oameni să plece din casele lor. 
 
23 septembrie 2020 
Inițiativă comună a Uniunii Europene și a UNICEF privind educația  
  

În marja celei de-a 75-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite, Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de Securitate, Josep 
Borrell și vicepreședintele Comisiei Europene pentru democrație și demografie, 
Dubravka Šuica și directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore au susținut 
inițiativa comună a Uniunii Europene și a UNICEF privind educația. 
 Deoarece școlile rămân închise pentru jumătate din elevii lumii din cauza 
pandemiei COVID-19, liderii au lansat un mesaj SOS prin care solicită țărilor să 
acorde prioritate școlilor în planurile lor de redeschidere. 

„(…) Acest mesaj SOS ne privește pe toți: instituții, guverne, societate civilă. 
Aceste 200 de pachete albastre care scriu un SOS aici, pe străzile Belgiei, la 
Bruxelles, sunt aici pentru a reaminti, lumii întregi, că sute de milioane de copii încă 
așteaptă să își pună din nou ghiozdanele, să primească educația care va determina 
viitorul lor.” - Josep Borrell 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/85691/Ukraine:%20reforms%20must%20continue
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/85693/As%20classrooms%20for%20half%20the%20world%E2%80%99s%20schoolchildren%20remain%20closed,%20UNICEF%20and%20EU%20urge%20countries%20to%20prioritise%20schools%20in%20re-opening%20plans
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 Totodată, dl Josep Borrel a evidențiat faptul că această pandemie poate 
constitui ocazia de a construi un viitor mai bun, depășind vechile inegalități cu care 
se confruntă era digitală; instrumentele digitale nu mai reprezintă un lux, ci au 
devenit instrumente de bază. 

În concluzie, Uniunea Europeană va sprijini, în continuare, educația la nivel 
mondial, criza COVID-19 evidențiind inegalitățile societăților, din interiorul Uniunii. 
Cu toate acestea, UE va lua măsuri concrete pentru a face față acestor provocări, 
cu ajutorul noului plan de redresare economică pentru Europa, 
„NextGenerationEU”. 
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21 septembrie 2020 

PARLAMENTUL EUROPEAN SPRIJINĂ POPORUL DIN BELARUS 

După o întâlnire bilaterală cu președintele PE, dl David Sassoli, în care 

acesta a precizat că PE respinge rezultatele alegerilor și va continua să sprijine 
poporul din Belarus, liderul opoziției belaruse, dna Sviatlana Tihanovskaia, a  
solicitat membrilor Comisiei pentru afaceri externe (AFET) și ai Subcomisiei pentru 
drepturile omului (DROI) să sprijine, în continuare, eforturile de democratizare ale 
noi republici Belarus. 

Dna Tihanovskaia a discutat despre revolta din Belarus, apreciind că nu este 
o „(...) revoluție geopolitică, (...) nu este nici pro-rusă, nici anti-rusă, nici pro-UE, 
nici anti-UE, (...) ci este, pur și simplu, pro-Belarus și o revoluție democratică”.  

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

21 – 27 septembrie 
2020 

BRUXELLES 
 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  21 – 27 septembrie 
2020 

BRUXELLES 
 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-the-european-parliament-rejects-the-results-of-last-elections-and-will-continue-to-support-the-people-of-belarus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-foreign-affairs_20200921-1345-COMMITTEE-AFET_vd
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Liderul opoziției a susținut că există o nouă republică Belarus, condusă de 
femei, care va căuta să devină un partener de încredere al UE, bazat pe statul de 
drept și respectat de lume.  

  „(...) Lupta noastră este o luptă pentru libertate, democrație și demnitate 
umană. Este exclusiv pașnică și non-violentă. Solicităm eliberarea tuturor 
deținuților politici, încetarea violenței poliției și desfășurarea unor alegeri noi, 
libere și corecte.” - Sviatlana Tihanovskaia 

Majoritatea deputaților europeni au lăudat acțiunile curajoase ale opoziției 
politice din Belarus și ale cetățenilor țării în fața unui regim brutal și represiv. Unii 
dintre aceștia au considerat că UE nu trebuie să asiste pasiv la situația din Belarus 
și că trebuie să treacă de la declarații la acțiuni, inclusiv să aplice sancțiuni.  

De asemenea, deputații au reiterat principalele mesaje exprimate în 
dezbaterile din 15 septembrie a.c., și în rezoluția adoptată la 17 septembrie a.c., în 
care au solicitat organizarea de noi alegeri, noi sancțiuni împotriva lui Aleksandr 
Lukașenko și a regimului său, subliniind că doamna Tihanovskaia, principalul 
candidat democratic la alegeri, fiind considerată adevăratul președinte ales al țării. 

 „(...) Poziția PE este foarte clară. Respingem rezultatele așa-numitelor 
alegeri prezidențiale care au avut loc în Belarus, la 9 august a.c., pentru că s-au 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-15-ITM-007_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0231_RO.html
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desfășurat prin încălcarea flagrantă a tuturor standardelor recunoscute la nivel 
internațional. De asemenea, nu îl vom recunoaște pe dl Aleksandr Lukașenko ca 
președinte al Belarusului, o dată cu expirarea mandatului său actual. Susținem cu 
fermitate sancțiunile imediate ale UE împotriva tuturor persoanelor responsabile 
de falsificarea rezultatelor alegerilor și a represiunii și violenței în curs de 
desfășurare în țară, inclusiv a dlui Lukașenko însuși. Belarus are nevoie de o 
tranziție pașnică și democratică a puterii, ca urmare a unui dialog național între 
toate părțile relevante.” - David McAllister (PPE, DE), președintele Comisiei 
pentru afaceri externe. 

  

22 septembrie 2020 

UN MECANISM PERMANENT DE MONITORIZARE  

UE are nevoie de o agendă solidă, cuprinzătoare și pozitivă pentru a 
proteja și consolida în mod eficient valorile UE, au concluzionat deputații europeni 
la dezbaterile  Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). 

Comisia LIBE a adoptat un proiect de raport pentru instituirea unui 
mecanism al UE privind democrația, statul de drept și drepturi fundamentale10. 
Textul aduce în atenție îngrijorarea deputaților europeni cu privire la creșterea și 
consolidarea tendințelor autocratice și neliberale, agravate și mai mult de 
pandemia generată de COVID-19, în mai multe state ale UE, având ca scop 
protejarea ordinii juridice a Uniunii, a drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi 
și a credibilității internaționale împotriva deteriorării valorilor. Parlamentarii LIBE 
au propus un instrument obiectiv și bazat pe dovezi care s-ar aplica în mod egal, 
obiectiv și corect pentru toate statele membre, respectând în același timp 
principiile subsidiarității și proporționalității.  

Acestă nouă monitotizare, care se va desfășura anual, ar trebui să includă 
măsuri preventive și corective, de la recomandări specifice fiecărei țări până la 
condiționalitatea bugetară. De asemenea, va fi înființat un grup de lucru 
interinstituțional permanent cu privire la valorile Uniunii, care va conlucra cu 

                                                             
10 PE a solicitat, în 2016, stabilirea unui mecanism permanent de monitorizare și a insistat, în 2018, ca noul 
instrument să fie legat de protejarea bugetului Uniunii Europene atunci când există deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept. Mai mult decât atât, deputații europeni și părțile interesate au făcut referire la 
consolidarea statului de drept în Uniune, ca la o resursă utilă existentă. În discursul său, din iulie 2019, și în 
Orientările sale politice, președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen, s-a angajat să răspundă cu o 
propunere legislativă ori de câte ori PE, acționând cu majoritatea membrilor săi, adoptă o rezoluție prin care solicită 
aceasta, prin dreptul său de inițiativă legislativă.  
 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2020/09-21/1207632EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2020/09-21/1207632EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
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experți independenți în cooperare cu Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale 
(FRA). Propunerea LIBE va integra și completa mecanismele existente prevăzute la 
art. 7 din TUE.  

Deputații LIBE au regretat incapacitatea Consiliului de a face progrese 
semnificative în procedurile în curs de desfășurare în ceea ce privește art. 7 din 
TUE, dar au salutat activitatea Comisiei Europene, respectiv pentru Raportul anual 
privind statul de drept, subliniind că domeniile democrației și drepturilor 
fundamentale nu ar fi trebuit omise din acesta. 

 

  „(...) Pentru a preveni un recul democratic ulterior, UE 
trebuie să schimbe ritmul pentru a plasa protecția valorilor 
sale în centrul politicii europene. Se propune un acord 
interinstituțional obligatoriu din punct de vedere juridic, care 
va consolida inițiativele existente și care va spori capacitatea 
UE de a se proteja.” - Michal Šimečka, raportor 

 

Proiectul de raport va fi votat în plenul PE în cadrul 
sesiunii din 5-8 octombrie a.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fra.europa.eu/ro/about-fra
https://fra.europa.eu/ro/about-fra
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report_ro
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23 septembrie 2020  

UE TREBUIE SĂ ACȚIONEZE ÎN FAVOAREA RELANSĂRII TURISMULUI 

 
Membrii Grupului operativ 

pentru turism din PE consideră că 
acest sector are nevoie de 
coordonare la nivelul UE și de sprijin 
substanțial pentru a oferi IMM-urilor 
o șansă de supraviețuire. 

Într-o dezbatere comună a 
Comisiei pentru transport și turism 
(TRAN), a  părților interesate și a 
Grupului operativ pentru turism s-a 
făcut un bilanț al situației și s-au adus 
în discuție modalitățile care se vor 
aplica pentru ieșirea din criză.  

După evaluare, a fost emisă o 
declarație comună, prin care se 
recunoaște dezamăgirea de a nu se fi 
făcut prea multe pentru turism.  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home/publications?tabCode=tourism-task-force
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home/publications?tabCode=tourism-task-force
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-transport-and-tourism_20200923-0900-COMMITTEE-TRAN_vd
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/211632/20200923_TTF_Meeting%20with%20stakeholders.pdf
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 „(...) Au trecut mai mult de 6 luni de la această stare de urgență și nu există 
încă criterii comune în UE cu privire la modul de a trata și a trăi această pandemie. 
Nu există protocoale privind igiena și sănătatea, nu există reguli comune pentru 
testare sau pentru evaluarea riscurilor, nu se respectă principiul liberei circulații. 
Chiar și atunci când călătoria este parțial posibilă, gama largă de reguli o face 
extrem de dificilă. Oamenii sunt confuzi și nu au nici o garanție că își pot efectua 
călătoriile planificate. Sectorul turismului, care angrenează aproape 22 de milioane 
de oameni în Europa, este pe punctul de a se prăbuși. Aceasta nu este doar o 
amenințare. În funcție de țară, turismul reprezintă de la 4,3% la 25% din PIB. În 
situația actuală, sute de mii de IMM-uri nu vor supraviețui până la sfârșitul acestui 
an. Încă nu este clar ce instrument de gestionare a crizelor poate fi utilizat de 
sectorul turismului, în afară de Instrumentul european de sprijin temporar pentru 
reducerea riscurilor de șomaj în caz de urgență (SURE). Se insistă asupra unei 
acțiuni concrete și urgente din partea Comisiei Europene și a statelor membre. Este 
necesar un mecanism bine definit de gestionare a crizelor, pentru că sectorul luptă 
să supraviețuiască. (...) Este timpul ca UE să prezinte o strategie privind turismul 
durabil și o linie bugetară dedicată pentru următorul buget pe termen lung al UE. O 
linie bugetară de 300 milioane euro, pentru a pune în aplicare o viziune comună 
pentru un turism durabil, în următorii 7 ani, nu este prea mult. Este esențial. Avem 
nevoie de conducerea UE. Este o voință politică și este timpul să luăm decizii 
îndrăznețe.”- din declarația comună 

 

23 septembrie 2020 

MĂSURI PENTRU REDUCEREA DECALAJUL DIGITAL ÎN EDUCAȚIE 

Într-o dezbatere a Comisiei pentru educație și cultură (CULT), deputații 
europeni și-au exprimat regretele în ceea ce privește discrepanțele severe și modul 
în care au funcționat școlile din întreaga UE în timpul pandemiei, când aproape 
jumătate dintre elevii Uniunii nu au avut acces la educație. Ei au considerat că 
acest lucru va reduce nivelul de educație și cultură a viitoarei generații,  având, 
totodată, și un impact negativ asupra productivității muncii și asupra 
competitivității Uniunii în ansamblu.  

Prin urmare, rezolvarea și recuperarea acestor decalaje digitale trebuie să fie 
o prioritate imediată, iar Comisia Europeană ar trebui să investească în 
infrastructură și echipamente digitale, în special, în zonele îndepărtate. 
Parlamentarii CULT au criticat lipsa coordonării și a schimbului de bune practici și 
au considerat că UE ar trebui să joace un rol de coordonare mai activ. De 
asemenea, au reiterat ideea că sistemele de educație de înaltă calitate reprezintă 

https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200922-0900-COMMITTEE-CULT&start=2020-09-22T07:03:55Z&end=2020-09-22T08:17:55Z&language=en
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fundamentul competitivității globale a UE. În acest context, ei au criticat, încă o 
dată, reducerile propuse pentru bugetul pe termen lung, în special la programele 
Erasmus+, Orizont Europa și pentru Fondul Social European Plus, solicitând un 
buget triplu pentru Erasmus+, în comparație cu CFM 2014-2020. 

Lecția principală învățată în această perioadă, de pandemie, este că 
incluziunea și egalitatea de șanse trebuie să fie în centrul viitoarelor politici de 
educare și formare ale UE. 

Comisia Europeană a promis că va veni cu un nou pachet privind educația, 
iar  propunerile așteptate ar trebui să transforme spațiul european al educației  
dintr-o viziune liberă a principiilor într-un program de lucru concret, care să asigure 
o recunoașterea reciprocă automată a calificărilor, diplomele și perioadele de 
învățare în străinătate, până cel târziu în 2025.  

Planul de acțiune privind educația digitală prevăzut trebuie să stabilească o 
strategie completă de competențe digitale și educație. 

 „(...) În ultimele 6 luni, educația și pregătirea școlară 
au fost total bulversate. Pandemia a scos la iveală 
creativitate și ingeniozitate, dar, în același timp, a expus 
lacune profund îngrijorătoare în ceea ce privește accesul și 
calitatea serviciilor la educație. Decalajul digital 
înrăutățește inegalitățile existente și lasă în urmă pe cei 
care sunt deja în situații nefavorabile. (...) Vrem să vedem o 
viziune îndrăzneață pentru spațiul european al educației în 
toate sectoarele culturale și ale formării, susținută de 

măsuri concrete. Și vrem să vedem un plan de acțiune pentru educația digitală, 
care să evolueze de la acțiuni la scară mică la o strategie completă de competențe 
digitale și educație. Însă, ideile mărețe fără bani pentru finanțare nu pot 
funcționa.” -  Sabine Verheyen, raportor 

Proiectul de propunere de rezoluţie despre viitorul educației europene în 
contextul Covid-19, adoptat de membii CULT, urmează să fie supus votului în 
plenul PE în timpul sesiunii din octombrie a.c. 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/RE/2020/09-21/1211853EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/RE/2020/09-21/1211853EN.pdf
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24 septembrie 2020 

 

NOUL PACT AL MIGRAȚIEI  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a organizat o 
primă dezbatere cu privire la propunerile Comisiei Europene, cu dl Margaritis 
Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață european, și 
cu dna Ylva Johansson, comisar pentru afaceri interne11.  

Se așteaptă ca noul 
Pact privind azilul și 
migrația să impulsioneze 
ploitica în materie, 
promovată de Comisia Von 
der Leyen, și să pună capăt 
blocajului în cadrul 
Consiliului privind reforma 
sistemului comun european 
de azil, lucrări demarate în 
2016. 

Unii parlamentari 
europeni au considerat 
că inițiativa este „un pas 
în direcția cea bună”, 
pentru a ajuta țările din 
prima linie, în timp ce 
alții au recunoscut că ar 
putea fi singura cale de 
urmat, având în vedere 
poziția mai multor state 
membre ale UE. Toți au 
solicitat mai multe 
informații despre modul 
în care pactul va fi aplicat. 

Mulți vorbitori s-au referit la situația din insula Lesbos, în urma incendiului 
din tabăra de refugiați de la Moria, întrebând dacă noile reguli vor împiedica 
                                                             
11 Subiectul este analizat mai pe larg la secțiunea despre activitatea  Comisiei Europene, vezi pag. 10 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20200924-0900-COMMITTEE-LIBE-B_vd
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200917-09:45:40&playerEndTime=20200917-11:11:28
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repetarea unui dezastru umanitar. Întrebările adresate au vizat respectarea 
drepturilor fundamentale în noile proceduri de selecție la frontieră și în detenția 
solicitanților de azil. De asemenea, deputații au adus în discuție principiul contestat  
de actualul regulament Dublin, conform căruia primul stat membru de intrare în UE 
trebuie să se ocupe de soluționarea cererii de azil depuse, exprimându-se pentru 
renunțarea la respectivul principiu.   

Totodată, există posibilitatea ca unele dintre statele UE care nu doresc să 
transfere refugiați pe teritoriul lor să opteze pentru a susținerea returnării 
persoanelor fără drept de ședere. În acest context, deputații europeni s-au întrebat 
ce se va întâmpla dacă majoritatea statelor membre optează pentru această 
variantă. 

 În cadrul dezbaterii au mai fost ridicate întrebări care au vizat direct 
mecanismele de aplicare eficientă a noilor norme.  

Unii dintre parlamentarii LIBE s-au plâns că în cooperarea cu țările terțe nu 
se include înființarea de hotspoturi și nu se acordă atenție cererilor de azil în afara 
teritoriului european și au insistat că UE trebuie să fie mai dură față de traficanții 
de migranți. 

 

 
 

 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32013R0604


29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Președinția germană a Consiliului UE a organizat o reuniune informală a 

miniștrilor afacerilor externe din Uniunea Europeană, la care a participat și Înaltul 
Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, dl Josep Borrell. 

Miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la Belarus, în ceea ce privește 
faptul că UE nu a recunoscut rezultatul alegerilor din august a.c., subliniind că 
acestea nu au fost nici libere, nici corecte.  

Cu această ocazie, miniștrii și-au exprimat solidaritatea puternică pentru 
poporul din Belarus, cerând organizarea unor noi alegeri, libere și corecte sub 
supravegherea OSCE.  

Miniștrii au sprijinit, în mod ferm, suveranitatea și independența Belarusului 
și au solicitat tuturor partenerilor internaționali să nu intervină  în afacerile interne 
ale acestuia. 

PREȘEDINȚIA 
GERMANĂ A 
CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe  21.09.2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/09/21/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council
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„(…) Nu avem o agendă ascunsă, nu căutăm să ne amestecăm în treburile 
interne ale țării. Cerem doar un dialog național cu privire la modul de soluționare a 
crizei actuale și alegeri libere și corecte.” - Josep Borrell 

 Tot în cadrul reuniunii s-a mai discutat și despre cele mai recente evoluții din 
Libia și au identificat trei priorități principale privind acest stat: adoptarea unui 
acord de încetare a focului permanent și durabil în cadrul procesului condus de 
ONU,  ridicarea blocadei petroliere în toată Libia și reluarea  dialogului politic. 

 De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu privire la relațiile UE cu 
Uniunea Africană, în special referitor la modalitățile de intensificare a relațiilor cu 
Africa pe termen mediu și lung. Miniștrii au convenit să dezvolte priorități 
strategice comune pentru a deschide calea cooperării în următorul deceniu și să se 
concentreze pe obținerea unor rezultate tangibile. 

 

În cadrul reuniunii, care a avut loc la Bruxelles, miniștrii au continuat 

dezbaterile privind pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) după 
2020, în vederea adoptării unei poziții generale în cadrul Consiliului, în octombrie 
2020.  

Miniștrii au avut un schimb de opinii pe tema arhitecturii ecologice a PAC, 
analizând oportunitatea acordării unei flexibilități mai mari statelor membre în 
ceea ce privește direcționarea plăților directe. De asemenea, participanții au 
încercat să identifice modalitățile prin care să se creeze un echilibru între punerea 
în aplicare a noului model de performanță și îndeplinirea obiectivului privind 
simplificarea administrativă.  

Reuniunea miniștrilor responsabili cu 
politica privind agricultura și pescuitul 

21.09.2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2020/09/21/
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  „(...) Am făcut progrese 
importante în cadrul discuțiilor de 
astăzi privind reforma PAC și am 
convingerea că, în cadrul 
următoarei reuniuni, vom fi în 
măsură să adoptăm o poziție 
generală a Consiliului. A existat un 
consens și un sprijin larg referitor 
la faptul că putem realiza acest 
lucru în octombrie a.c. Mai sunt 
probleme care trebuie discutate, 

dar am fost încântată să constat o oarecare dorință de a se ajunge la un 
compromis. Un aspect rămâne neschimbat: ne concentrăm asupra fermierilor 
europeni pentru a rămâne competitivi pe durata tranziției spre agricultura 
ecologică. E necesar să nu lăsăm vreo urmă de îndoială legat de faptul că ambițiile 
noastre ecologice sunt reale și realizabile pentru agricultorii europeni.” -  Julia 
Klöckner, ministrul federal german al alimentației, agriculturii  și protecției 
consumatorului 

Miniștrii au convenit, în unanimitate, asupra necesității de a se adopta o 
abordare generală a Consiliului, în octombrie 2020. Majoritatea participanților au 
recunoscut că sugestiile prezentate de Președinția germană reprezintă un pas în 
direcția cea bună. Printre acestea se numără introducerea unei cote minime 
uniforme de zone neproductive la nivelul UE și o abordare mai flexibilă și voluntară 
în ceea ce privește plafonarea plăților directe.  

A fost apreciată parțial măsura care prevede introducerea programelor 
ecologice obligatorii, cu o fază-pilot de doi ani.  

În ceea ce privește noul model punere în aplicare, miniștrii au recunoscut 
progresele înregistrate până în prezent, dar au considerat, de asemenea, că sunt, 
în continuare, necesare discuții suplimentare cu privire la problemele privind  
procesul de aprobare a planurilor strategice naționale și necesitatea unei politici 
simplificate. 
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Președinția  germană a Consiliului UE a organizat la Berlin reuniunea 

informală a miniștrilor comerțului, care a fost prezidată de către Peter Altmaier, 
ministrul federal pentru afaceri economice și energie din Germania. 

„(...) În actuala criză, în mod special, întreprinderile noastre au nevoie de 
piețe deschise și de un sistem comercial multilateral fiabil și puternic. Pandemia 
generată de COVID-19 ne-a reamintit importanța comerțului internațional atât 
pentru aprovizionarea cu bunuri esențiale, cât și pentru asigurarea prosperității 
noastre. Totodată, 
criza a evidențiat 
vulnerabilitățile din 
cadrul lanțurilor de 
aprovizionare. Trebuie 
să ne învățăm lecția 
din această perioadă, 
să consolidăm și să 
extindem relațiile 
comerciale prin 
reformarea OMC și 
prin îmbunătățirea 
acordurilor de liber  schimb și de protecție a investițiilor. Acesta este singurul mod 
în care putem face ca lanțurile de aprovizionare să fie mai reziliente. Piețele 
deschise și comerțul liber sunt principalii vectori pentru ieșirea Europei din criză.” - 
Peter Altmaier 

Ministrul german a evidențiat necesitatea reformării Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC) pentru  ieșirea din criza generată de pandemia de COVID-19, 
proces care implică cooperarea internațională, comerțul bazat pe reguli și piețele 
deschise. Totodată,a considerat importantă punerea în aplicare  a reformei OMC 
pentru consolidarea securității juridice în relațiile comerciale internaționale. Acesta 
și-a exprimat susținerea pentru inițiativele care privesc comerțul digital care vor 
avea o contribuție esențială în asigurarea rezilienței lanțurilor valorice de 
aprovizionare. 

Reuniunea informală a miniștrilor comerțului 21.09.2020 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/informal-meeting-trade-altmaier-eu2020/2385976
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/informal-meeting-trade-altmaier-eu2020/2385976


33 
 
 

În cadrul discuțiilor, s-a susținut includerea clauzelor obligatorii privind 
dezvoltare durabilă în toate negocierile ALS (Acordurilor de liber schimb), care vor 
aduce beneficii în domeniile ocupării forței de muncă, a climei și a biodiversității 
etc. De asemenea, s-a propus promovarea unui  dialog transparent cu părțile 
interesate și cu societatea civilă, a parteneriatelor pe termen lung precum și 
punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de monitorizare. 

În ultima parte a lucrărilor, miniștrii au analizat impactul pe care îl are 
adoptarea Pactului ecologic european asupra politicii comerciale din UE. S-a 
evidențiat faptul că o creștere durabilă în Europa poate fi realizabilă doar în 
condițiile în care criza generată de COVID -19 este gestionată în mod adecvat și  în 
concordanță cu obiectivele de protecție a climei. S-a exprimat susținerea pentru  
inițiativele concrete și realiste care  sunt  bazate pe măsuri planificate în urma 
realizării studiilor de impact. 

În ceea ce privește politica comercială a UE, clauzele privind durabilitatea din 
acordurile de liber schimb vor trebui să fie aplicate în mod eficient. S-a exprimat 
faptul că mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon nu ar 
trebui să conducă la conflicte comerciale suplimentare. Acesta ar trebui să fie 
compatibil cu normele OMC și să asigure o protecție eficientă împotriva relocării 
carbonului. 

  

Reuniunea Consiliului afaceri generale a fost prezidată de către dl Michael 

Roth, ministrul pentru afaceri europene din Germania, și s-a încheiat prin 
adoptarea unor concluzii.  

Președinția germană a informat miniștrii cu privire la evoluțiile referitoare la 
următorul cadrul financiar multianual și la pachetul de redresare. 

 

„(...) Sunt mulțumit că s-a realizat o serie de progrese 
în dialogul cu Parlamentul European. Este important să 

Consiliul afaceri generale 22.09.2020 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2019_640_RO_ACTE_f2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45663/st11024-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/long-term-eu-budget-2021-2027/
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ajungem la o concluzie pozitivă. Societățile și economiile noastre au fost puternic 
afectate de pandemie și trebuuie să ne respectăm urgent promisiunile de a ajuta 
statele membre, regiunile și sectoarele cele mai afectate.” -  Michael Roth, 
ministrul pentru afaceri europene din Germania  

De asemenea, miniștrii au discutat proiectul de concluzii pentru pregătirea 
reuniunii extraordinare a Consiliului European din 1 și 2 octombrie 2020. Miniștrii 
au abordat piața unică, politica industrială și transformarea digitală, inclusiv 
relațiile UE-China și strategia privnd Turcia. 

Totodată, negociatorul-șef al UE a informat miniștrii cu privire la situația 
negocierilor dintre UE și Regatul Unit și la aplicarea acordului de retragere. 

 Ca parte a exercițiilor anuale și multianuale de programare legislativă, 
Comisia Europeană a prezentat Consiliului scrisoarea de intenție referitoare la 
proiectul său de program de lucru pentru 2021 și Raportul privind previziunile 
strategice pentru 2020.  

 Alte subiecte abordate au vizat coordonarea la nivelul UE a măsurilor legate 
de COVID-19 privind sectorul transportului, precum și situația actuală a 
procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din TUE în ceea ce privește Polonia și 
Ungaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/covid-19-travel-and-transport/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/ro/pdf
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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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https://europa.eu/european-union/index_ro
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https://ec.europa.eu/commission/index_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx
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