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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice 

 Bucureşti, 13 mai 2020 

Nr. 4c-5/165 

COM (2020) 143 

 

PROIECT DE OPINIE 

 
privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR 

 

Răspunsul la CORONAVIRUS 

Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva 

viețile și mijloacele de trai 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 170 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul european, Consiliu, comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui 

euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de 

trai  - COM(2020)143.  

Comisia a propus, la 13 martie 2020, Inițiativa pentru investiții în răspunsul la 

coronavirus (CRII). Inițiativa a intrat în vigoare în timp record și le-a permis statelor 

membre să cheltuiască fondurile politicii de coeziune pentru a sprijinii sistemele de 

sănătate și profesioniștii din acest domeniu, angajații și angajatorii (prin regimuri cu 

program de lucru redus) și întreprinderile mici (prin oferirea de lichidități). Fondul de 

solidaritate UE a fost extins, de asemenea, pentru a acoperi urgențele din domeniul 

sănătății. 

Luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene, Fișa de informare a 

Direcției pentru Uniune Europeană, membrii comisiei pentru agricultură, 

silvicultură,industrie alimentară și servicii specifice, în conformitate cu 

prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, au 

luat act de pachetul de măsuri prezentat, pe scurt, mai jos: 

✓ au luat act de faptul că s-a propus crearea unui nou  instrument de 

solidaritate al UE (SURE: un sistem la nivelul întregii UE care să atenueze 

riscurile de șomaj), care să ajute lucrătorii să își mențină veniturile, iar 
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întreprinderile să își continue activitatea și să își păstreze personalul. SURE va acorda 

asistență financiară în valoare de până la 100 de miliarde EUR în împrumuturi UE . 

au constatat că se dorește adaptarea Fondului de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane pentru a se asigura că livrările de alimente pot continua să 

ajungă la destinație, garantând în același timp siguranța celor care fac livrările și a 

celor care le primesc; 

✓ au luat act de faptul că s-a propus adoptarea măsurilor specifice în sprijinul 

pescarilor și al fermierilor europeni, care joacă un rol esențial în menținerea 

lanțului nostru de aprovizionare cu alimente și în susținerea comunităților noastre 

locale; 

✓ au luat act de faptul că s-a propus adaptarea Fondului de ajutor european 

destinat celor mai favorizate persoane pentru a se asigura că livrările de alimente 

pot continua să ajungă la destinație, garantând în același timp siguranța celor care fac 

livrările și a celor care le primesc; 

✓ au luat la cunoștință de propunerea Comisiei, de a se permite utilizarea 

fiecărui euro disponibil din fondurile de investiții europene pentru răspunsul la 

coronavirus. Mai pe scurt, marja de flexibilitate trebuie să fie maximă: fără limite la 

transferurile între fonduri sau între regiuni, fără aplicarea de limite în ceea ce privește 

cheltuielile pentru fiecare obiectiv de politică, fără cerințe de cofinanțare; 

✓ apreciază propunerea Comisiei de a redirecționa fiecare euro disponibil din 

bugetul UE pe anul acesta pentru a contribui la salvarea vieților omenești prin 

intermediul unui nou instrument de solidaritate al UE. Acest lucru va asigura faptul 

că suma de 3 miliarde EUR este direcționată către sprijinirea statelor membre în 

vederea gestionării crizei de sănătate publică.  

La ședința Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice care s-a desfășurat online, în data de, 12 mai 2020, membrii 

comisiei au fost prezenți la dezbateri conform listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi să 

adopte prezentul document, cu următoarele amendamente la punctul 2.3 „Sprijinul 

fermierilor și a pescarilor noștrii“:  

✓ devansarea termenului de plată a avansurilor pentru plățile directe, la 1 iulie 

2020; 

✓ decontarea sumelor privind plata avansurilor, de către Comisia Europeană, 

la 1 octombrie 2020. 

  

Proiectul de opinie  va fi trimis Comisiei pentru afaceri europene pe adresa 

de email  cae@cdep.ro. 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Alexandru STĂNESCU Dan  CIOCAN 

  
Șef serviciu Anton Păștinaru  
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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