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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 
cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 
respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 
misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 
statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 
întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 
democrației și ale drepturilor 
fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 
independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 
democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 
din intensitate. Nu putem fi în măsură 
să promovăm libertatea mass-media și 
statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 
informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 
Coordonator 

Dr. Cristina Stroescu 
 Autori 

Mihaela Gîdei 
Marina Bălășoiu 

CarmenDenisa Ion 
Ioana Cristina Vida 

Andreea Mihai 
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În temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului UE, 

Comisia Europeană prezentat Raportul privind instrumentul european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în caz de urgență (SURE)  ca urmare 
a focarului COVID-19, SURE - Situația după șase luni1. 

Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj într-o situație de urgență este un instrument de răspuns la criză, în valoare de 
100 miliarde euro, cu obiectivul de a ajuta statele membre să protejeze locurile de 
muncă și veniturile lucrătorilor în contextul pandemiei COVID-19. Sprijinul financiar 
este oferit sub formă de împrumuturi acordate de UE în condiții avantajoase 
statelor membre. Acesta este primul raport bianual  și cuprinde o detaliere a 
operațiunilor, a modului de utilizare a instrumentului și analizează impactul său 
socioeconomic.  

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al CE responsabil pentru o 
economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „ (…) Inițiativa SURE și-a dovedit 
valoarea prin faptul că le-a permis oamenilor să își păstreze locurile de muncă și 

                                                            
1 A se vedea COM(2021)148. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 
ECONOMIA ÎN FOLOSUL CETĂȚENILOR  
SURE -  Situația după șase luni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0148&qid=1616498440819
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întreprinderilor să se mențină pe linia de plutire în perioada crizei. Conceput ca una 
dintre cele trei plase de siguranță create pentru a remedia consecințele pe termen 
scurt ale crizei, SURE a sprijinit cu succes zeci de milioane de oameni și de firme din 
întreaga UE, oferindu-le protecție împotriva riscului de șomaj și a pierderii 
mijloacelor de subzistență. Pe măsură ce avansăm în direcția redresării, vom 
continua cu măsuri de sprijinire a unei redresări care să genereze de locuri de 
muncă și vom oferi un sprijin activ lucrătorilor și piețelor forței de muncă.” 

Comisia Europeană a propus regulamentul SURE la 2 aprilie 20202, ca parte a 
răspunsului inițial al UE la pandemie, el fiind adoptat de Consiliul UE la 19 mai 
20203. Statele membre au făcut primele solicitări de asistență financiară în cadrul 
instrumentului la sfârșitul lunii august 2020.  

Cererea de asistență financiară din partea statelor membre în cadrul SURE a 
fost puternică. De la introducerea sa, peste 90 % din pachetul financiar total de 
100 miliarde euro a fost alocat de Consiliu – pe baza propunerilor Comisiei – către 
18 de state membre4. În plus, la 26 februarie 2021, Comisia a propus acordarea de 
asistență financiară Estoniei. Primele trei state membre, în ordinea sumelor de 
asistență financiară primite sunt Italia (27,4 miliarde euro), Spania 21,3 miliarde 
euro și Polonia (11,2 miliarde euro). Sumele solicitate inițial au fost reduse ușor 
pentru a atinge limita de concentrare de 60 miliarde euro pentru oricare dintre cei 
mai mari trei beneficiari în temeiul regulamentului. Li s-au acordat sumele pe care 
le-au solicitat: Belgiei, Portugaliei și Românei -  între 4 și 8 miliarde euro fiecare, în 
timp ce Grecia, Irlanda, Cehia, Slovenia și Croația au beneficiat de sume între 1 și 3 
miliarde euro. Celelalte state membre – Slovacia, Lituania, Bulgaria, Ungaria, Cipru, 
Malta și Letonia – au beneficiat de sume mai mici de 1 miliard euro. 

Din cele 18 de state membre cărora li s-a acordat sprijin prin instrumentul 
SURE, 15 dintre acestea au finanțat programele de muncă cu durată scurtă. Se 
estimează că, în 2020, SURE a sprijinit între 25 și 30 de milioane de persoane, ceea 
ce reprezintă un sfert din totalul ocupării forței de muncă în statele membre 
beneficiare. 

                                                            
2 A se vedea Sinteza activităților europene nr. 11/20, p. 41. 
3 A se vedea Sinteza activităților europene nr. 18/20, p. 26. 
4 A se vedea tabelul din pagina următoare. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2909.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2946.pdf


6 
 
 

Creșterea ratelor șomajului în 2020, în statele membre beneficiare, a fost în 
mod clar mai mică în ciuda scăderii accentuate a PIB-ului în 2020. Impactul SURE a  
avut drept consecință nu doar menținerea locurilor de muncă, ci a contribuit la 
creșterea încrederii generale în capacitatea UE de a reacționa eficient la o criză fără 
precedent.  

CALENDARUL PUNERII ÎN APLICARE A SURE 

• 2 aprilie 2020 - Comisia a propus crearea SURE. 
• 19 mai 2020 - Consiliul a adoptat Regulamentul SURE. 
• 24 august 2020 - Comisia a propus sprijin financiar în valoare de 81,4 

miliarde euro pentru 15 state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Grecia, 
Spania, Croația, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovenia și 
Slovacia. 

• 25 august 2020 - Comisia a propus un sprijin financiar în valoare de 5,9 
miliarde euro pentru Portugalia. 

• 22 septembrie 2020 - SURE a devenit disponibil. 
• 25 septembrie 2020 - Consiliul a decis să acorde sprijin financiar celor 

16 state membre. 
• 7 octombrie 2020 - Comisia a propus un sprijin financiar în valoare de 

504 milioane euro pentru Ungaria. 
• 23 octombrie 2020 - Consiliul a decis să acorde un sprijin financiar în 

valoare de 504 milioane euro Ungariei. 
• 16 noiembrie 2020 - Comisia a propus Irlandei un sprijin financiar în 

valoare de 2,5 miliarde euro. 
• 4 decembrie 2020 - Consiliul a decis să acorde un sprijin financiar în 

valoare de 2,5 miliarde euro Irlandei. 
• 26 februarie 2021 - Comisia a propus un sprijin financiar în valoare de 

230 milioane euro pentru Estonia. 
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Noua strategie globală a UE privind drepturile copilului și Garanția 

europeană pentru copii sunt inițiative politice majore propuse de Comisia 
Europeană pentru o mai bună protecție a tuturor copiilor, pentru a-i ajuta să își 
realizeze drepturile și pentru a-i plasa în chiar centrul procesului de elaborare a 
politicilor UE. Strategia UE privind drepturile copilului evaluează drepturile copiilor 
în interiorul și în afara UE și propune o gamă largă de acțiuni în următorii patru ani 
pentru a sprijini aceste drepturi și a le pune în practică. Propunerea Comisiei 
privind o garanție europeană pentru copii completează respectiva strategie și se 
concentrează asupra copiilor aflați în dificultate. Aceasta ghidează statele membre 
în acțiunile lor de prevenire și combatere a excluziunii sociale prin garantarea 
accesului copiilor aflați în dificultate (care au mai puțin de 18 ani și sunt expuși 
riscului de sărăcie sau de excluziune socială) la o serie de servicii esențiale. 

Strategia UE privind drepturile copilului5 

Obiectivul acestei strategii este de a contribui la construirea celei mai bune 
vieți posibile pentru copiii din Uniunea Europeană și din întreaga lume. 
Documentul  indică faptul că s-au înregistrat progrese reale în ultimele decenii 
privind drepturile copiilor, dar acestea nu sunt încă o realitate pentru fiecare copil. 
Noua strategie privind drepturile copilului prevede intensificarea protecției, 
promovării și respectării drepturilor copiilor, cu un cadru politic cuprinzător și un 
plan de acțiune pentru întreaga activitate existentă și viitoare a UE. Sunt luate în 
considerare nevoile specifice ale anumitor grupuri de copii, inclusiv ale celor aflați 
în situații de vulnerabilitate multiplă și care se confruntă simultan cu diferite forme 
de discriminare. Prin adoptarea acestei strategii cuprinzătoare privind drepturile 
copilului, Comisia se angajează să plaseze copiii și interesele lor în centrul politicilor 
UE, în conformitate cu principiul subsidiarității. Strategia urmărește să reunească 
toate instrumentele legislative, politice și de finanțare ale UE, noi și existente, într-
un singur cadru cuprinzător.  

                                                            
5 A se vedea COM (2021)142. 

DEMOCRAȚIE ȘI DEMOGRAFIE  
Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția europeană 
pentru copii 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A142%3AFIN&qid=1616498440819
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Acesta propune o serie de acțiuni specifice în 6 domenii, fiecare definind 
acțiunile prioritare ale UE în anii următori. O evaluare a strategiei va avea loc la 
sfârșitul anului 2024. Guvernele sunt încurajate să prezinte Comisiei, în termen de 
șase luni de la adoptarea sa, planuri de acțiune naționale privind modul în care 
intenționează să o transpună în practică. Comisia va monitoriza progresele 
înregistrate prin intermediul Semestrului european și va emite, dacă este necesar, 
recomandări specifice fiecărei țări. 

 

Participarea la viața politică și 
democratică:  
 
 
o UE care le permite copiilor să fie 
cetățeni activi și membri ai 
societăților democratice 
 

Incluziunea socioeconomică, sănătatea și 
educația:  
 
 
o UE care luptă împotriva sărăciei în rândul 
copiilor, promovează societăți favorabile 
incluziunii și copiilor, sisteme de sănătate și 
educație. 
 

Combaterea violenței împotriva 
copiilor și asigurarea protecției 
copilului: 
 
 o UE care ajută copiii să crească liberi 
de violență 
 

 

Justiție favorabilă copiilor:  
 
 
o UE în care sistemul de justiție 
susține drepturile și nevoile copiilor 
 

Societatea digitală și informațională: 
 
o UE în care copiii să poată naviga în 
siguranță în mediul digital și valorifică 
oportunitățile 
 

Dimensiunea globală: 
 
 
o UE care sprijină, protejează și 
emancipează copiii la nivel mondial, 
inclusiv în timpul crizei și al conflictelor. 
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Garanția europeană pentru copii6 

Obiectivul Garanției europene pentru copii este prevenirea și combaterea 
excluderii sociale prin  asigurarea  accesului copiilor aflați în dificultate  la un set de 
servicii esențiale. Aceasta va contribui la promovarea egalității de șanse pentru 
copiii și la combaterea sărăciei în rândul copiilor. Pentru a atinge aceste obiective, 
pe baza unui proces amplu de consultare, propunerea:  

• recomandă statelor membre să adopte măsuri de sprijin pentru copiii aflați în 
dificultate: persoanele cu vârsta sub 18 ani care sunt expuse riscului de 
sărăcie sau excluziunii sociale;  

• recomandă statelor membre să ia în considerare, atunci când identifică, 
grupurile de copiii aflați în dificultate:  
 copiii fără adăpost sau copiii care se confruntă cu privarea severă de 

locuință;  
 copiii cu dizabilități;  
 copiii proveniți din familii de migranți;  

                                                            
6 A se vedea COM(2021)137. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A137%3AFIN&qid=1616498440819


10 
 
 

 copiii cu origini etnice sau rasiale minoritare (în special romi);  
 copiii aflați în îngrijire alternativă (în special instituțională);  
 copiii cu situații familiale precare;  

• solicită statelor membre să garanteze copiilor care au nevoie un acces efectiv 
și gratuit la educație și îngrijire, la o masă sănătoasă în fiecare zi de școală și la 
asistență medicală;  

• solicită statelor membre să garanteze accesul efectiv la sănătate, alimentație 
și la locuințe adecvate copiilor aflați în dificultate;  

• oferă orientări statelor membre cu privire la modul în care garantarea 
accesului la aceste servicii ar putea fi sprijinite prin măsuri corespunzătoare 
precum instituirea unor mecanisme de guvernanță și raportare. 

Dubravka Šuica, vicepreședintele CE responsabil pentru pentru democrație și 
demografie, a declarat: „(…) Această nouă Strategie cuprinzătoare a UE privind 
drepturile copilului este o realizare importantă în activitatea pe care o desfășurăm 
pentru copii și împreună cu aceștia. Le mulțumim tuturor copiilor pentru contribuția 
la această inițiativă importantă, care reprezintă un mesaj de speranță și un apel la 
acțiune în întreaga UE și dincolo de frontierele sale. Prin adoptarea acestei 
strategii, ne reînnoim angajamentul de a construi societăți mai sănătoase, mai 
durabile și mai echitabile pentru toți, care garantează incluziunea, protecția și 
accesul la mijloace adecvate de acțiune pentru fiecare copil. Politicile noastre 
prezente și viitoare sunt elaborate pentru și împreună cu copiii noștri. Este rețeta 
pentru a ne consolida democrațiile.” 

 

 

 

 
 
 

https://twitter.com/i/broadcasts/1ypJdgmbDOoGW
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Comisia Europeană a prezentat un plan cuprinzător de acțiune ecologică 

pentru Uniunea Europeană. Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției 
ecologice7 propune 23 de acțiuni structurate în jurul a 3 axe – creșterea 
consumului cu menținerea, în același timp, a încrederii consumatorilor, creșterea 
producției și ameliorarea, în continuare, a durabilității sectorului — pentru a 
asigura o creștere echilibrată a sectorului.  

 

Noul plan de acțiune vizează atingerea obiectivului ca, până în 2030, pe 25 % 
din terenurile agricole, să se practice agricultura ecologică, simultan cu  o creștere 
semnificativă a acvaculturii ecologice. Domeniul său de aplicare este mai larg, 
acoperind întregul lanț valoric, implicând o gamă largă de părți interesate. Acesta 
mobilizează politica agricolă comună (PAC), dar și programe și instrumente din 

                                                            
7 A se vedea COM(2021)141. 

AGRICULTURĂ 
Un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A141%3AFIN&qid=1616498440819
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afara PAC, precum Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru 
perioada 2021-2027. 

Acesta se bazează pe planul de acțiune8 pentru perioada 2014-2020, care a 
abordat deja unele dintre problemele identificate prin revizuirea politicii ecologice 
a UE, care a dus la adoptarea Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția 
ecologică și etichetarea produselor ecologice. Toate cele 18 de acțiuni din perioada 
2014-2020 au fost puse în aplicare pe deplin.  

Prima secțiune a planului de acțiune se concentrează asupra modalităților 
de creștere a consumului de produse ecologice.  

Printre acestea, Comisia subliniază importanța informării și comunicării cu 
privire la agricultura ecologică și la beneficiile acesteia. În acest scop, ea va colecta 
în permanență date despre beneficiile ecologice, economice și sociale ale 
agriculturii ecologice și le va prezenta public prin intermediul rețelelor de 
socializare. De asemenea, va efectua periodic sondaje privind sensibilizarea 
consumatorilor cu privire la sigla ecologică a UE. Pentru a stimula consumul, planul 

                                                            
8 A se vedea COM(2014)179 și pagina de examinare parlamentară. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_179_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018R0848
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=353
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de acțiune include, de asemenea, promovarea prin campanii a consumului de 
produse ecologice, stimularea adoptării de produse ecologice în cantine publice și 
creșterea distribuției de produse ecologice în cadrul programului școlar al UE. În 
plus, în documentul privind planul de acțiune se recunoaște că, pentru a crește 
consumul, este esențial să se consolideze lupta împotriva practicilor frauduloase și 
să se îmbunătățească trasabilitatea produselor în cadrul lanțului de aprovizionare. 
Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a elabora și a pune în 
aplicare o politică de prevenție a fraudei ecologice și pentru a menține un sistem 
solid de control. În ceea ce privește trasabilitatea, una dintre acțiuni constă în 
dezvoltarea unei baze de date pentru toți producătorii europeni certificați 
ecologic, care va fi extinsă ulterior la țările terțe.  

A doua secțiune a planului de acțiune propune acțiuni concrete pentru a 
încuraja creșterea producției ecologice. 

 Comisia va efectua rapoarte periodice privind producția ecologică și cu 
accent pe intensificarea colectării de date din piață. În plus, Comisia, în colaborare 
cu părțile interesate, va analiza îmbunătățirea organizării lanțurilor de 
aprovizionare din sectorul ecologic și va consolida poziția agricultorilor ecologici în 
cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Comisia vizează, de asemenea, 
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promovarea prelucrării locale și la scară mică. Acest lucru este esențial pentru ca 
lanțurile de aprovizionare să fie organizate și eficiente pentru produsele ecologice 
și pentru a se asigura că micii producători pot găsi un punct de desfacere pentru 
producția lor. Comisia va sprijini cercetarea și inovarea, în vederea îmbunătățirii 
nutriției animalelor în conformitate cu normele ecologice. Se va concentra pe 
creșterea disponibilității furajelor de origine locală, precum și pe găsirea unor surse 
alternative de proteine pentru a se asigura o alimentație durabilă și diversificată.  

Secțiunea finală a planului de acțiune subliniază dezideratul ca agricultura 
ecologică să ofere un exemplu pentru tranziția către o agricultură și o acvacultură 
durabile.  

În acest scop, Comisia va investi în cercetare și inovare în diferite domenii, 
cum ar fi conservarea și utilizarea resurselor genetice, activitățile de reproducere și 
disponibilitatea semințelor organice. Pentru a permite o astfel de cercetare, planul 
de acțiune prevede alocarea a cel puțin 30 % din finanțarea Orizont Europa pentru 
agricultură, silvicultură și zone rurale. În plus, Orizont Europa va continua să ofere 
oportunități pentru sprijinirea cercetării și inovării în domeniul acvaculturii 
ecologice. Comisia va înființa o rețea pilot de ferme ecologice, care să producă un 
impact pozitiv asupra climei și care au ca scop schimbul de bune practici și 
reducerea, în continuare, a amprentei de carbon a agriculturii ecologice. 
Asigurarea unei utilizări mai eficiente a resurselor reprezintă o prioritate pentru 
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sectoarele agriculturii și acvaculturii în ansamblu. Comisia va elabora orientări 
pentru a reduce la minimum utilizarea materialelor plastice și va promova 
utilizarea eficientă a apei și energiei. 

Agricultura ecologică este abordată în mod specific în recomandările 
adresate statelor membre cu privire la cele nouă obiective specifice ale PAC. În 
aceste recomandări9, Comisia Europeană solicită statelor membre să stabilească 
valori naționale explicite pentru obiectivul lor în domeniul ecologic, ținând seama 
de situația lor specifică. Totodată, fiecare stat membru trebuie să dezvolte, cât mai 
curând posibil, propria strategie națională privind agricultura ecologică, bazându-
se pe o analiza cuprinzătoare a sectorului, cu acțiuni conexe, stimulente, termene 
limită și obiective naționale. Toate statele membre trebuie să contribuie la 
atingerea obiectivului la nivelul UE prin stabilirea unei ponderi a agriculturii 
ecologice până în 2030, având în vedere diferitele puncte de plecare. În plus, 
Comisia va monitoriza în fiecare an strategiile naționale, oferind posibilitatea de a 
evalua progresele înregistrate și de a discuta punerea în aplicare a acțiunilor 
propuse. 

Pentru a supraveghea  progresele înregistrate în aplicarea planului de 
acțiune european, Comisia va organiza reuniuni publice anuale de monitorizare cu 
participarea unor reprezentanți ai Parlamentului European, ai statelor membre și 
ai părților interesate. Vor fi efectuate rapoarte bianuale privind progresele 
înregistrate și o evaluare intermediară a planului de acțiune în 2024. 

Responsabilul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, a 
declarat: „(…) Sectorul agriculturii ecologice este recunoscut pentru practicile sale 
durabile și pentru utilizarea durabilă a resurselor, ceea ce îi conferă un rol central în 
realizarea obiectivelor Pactului ecologic. Pentru a atinge obiectivul de 25 % din 
terenuri dedicate agriculturii ecologice, trebuie să ne asigurăm că cererea 
stimulează creșterea acestui sector, ținând seama, în același timp, de diferențele 
semnificative dintre sectoarele agriculturii ecologice din fiecare stat 
membru. Planul de acțiune privind agricultura ecologică oferă instrumente și idei 
care să însoțească o creștere echilibrată a acestui sector. ” 

                                                            
9 A se vedea fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/fi_3066.pdf
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22 martie 2021 
Situația actuală privind relațiile politice, economice și comerciale 
dintre UE și Turcia  

Consiliul European din decembrie 2020 a adresat invitația vitat Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei 
Europene de a prezenta un raport privind situația actuală a relațiilor politice, 
economice și comerciale UE-Turcia pentru a fi examinat, cel târziu, cu ocazia 
Consiliului European din  25-26 martie 202110.  

În acest context, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat 
Comunicare comună către Consiliul European - Situația actuală privind relațiile 
politice, economice și comerciale dintre UE și Turcia11. 

Comunicarea evidențiază că, începând cu luna decembrie a anului trecut, 
Turcia a dat dovadă de o atitudine mai calmă și mai constructivă. Cu toate acestea, 
procesul de detensionare este în continuare fragil. Este nevoie de mai mult timp 
pentru a aprecia dacă acest proces este viabil și credibil și dacă produce rezultate 
durabile.  

Raportul prezintă următoarele recomandări de posibile domenii de 
cooperare pentru a permite o abordare progresivă, proporțională și reversibilă: 

1. o punere în aplicare mai eficace și reciproc avantajoasă a domeniilor-cheie 
ale Declarației UE-Turcia din 2016, în special în ceea ce privește gestionarea 
migrației; 

                                                            
10 A se vedea secțiunea privind activitatea Consiliului European, p. 41, mai jos. 
11 A se vedea JOIN (2021)8. 

https://www.consilium.europa.eu/media/47339/1011-12-20-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/03/25-26/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021JC0008&qid=1616498440819
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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2. la rândul lor, statele membre ale UE ar trebui să accelereze relocările 
solicitanților de azil din Turcia în UE, pe baza progreselor înregistrate până în 
prezent; 

3. consolidarea legăturilor economice; 

4. menținerea deschisă a canalelor de comunicare; 

5. sporirea contactelor interpersonale  ca o măsură suplimentară de 
consolidare a încrederii. 

Raportul prezintă  și situația în care relația cu Turcia nu avansează în mod 
constructiv, în dezvoltarea unui parteneriat veritabil, revenind la noi acțiuni 
unilaterale sau promovând situații care încalcă dreptul internațional, menite să 
aducă prejudicii intereselor UE și ale statelor sale membre, în special în estul Mării 
Mediterane; în raport se susține că ar trebui indicat în mod clar faptul că aceste 
lucruri vor avea consecințe politice și economice. Măsurile suplimentare ale UE ar 
trebui să fie orientate, proporționale și reversibile, pentru a se adapta la situație și 
la nivelul de amenințare sau de provocare în cel mai bun mod posibil, pentru a 
stimula revenirea la o cale de cooperare și pentru a se evita o dinamică negativă de 
sporire a tensiunilor. 

24 martie 2021 
Reuniune cu dl Antony Blinken, secretar de stat al Statelor Unite 
ale Americii 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, s-a întâlnit, la Bruxelles, cu dl Antony Blinken, secretar 
de stat al Statelor Unite ale Americii, 
pentru a discuta despre consolidarea 
relațiilor UE-SUA, politica externă și de 
securitare și problemele economice. 

În cadrul discuțiilor, părțile s-au 
angajat să coopereze în fața 
problemelor globale, să abordeze 
criza climatică globală, gestionarea 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95609/united-states-joint-press-release-meeting-between-high-representativevice-president-josep_en
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pandemiei COVID-19, să faciliteze redresarea economică durabilă, apărarea 
valorilor democratice și a libertăților fundamentale. 

Cu acest prilej, cele două părți au decis să relanseze dialogul bilateral cu 
privire la China și să continue dialogul la nivel înalt pe teme precum reciprocitatea, 
probleme economice, drepturile omului, securitate, multilateralism și schimbări 
climatice. 

Totodată, părțile au discutat și despre parteneriatul UE-SUA privind acțiunea 
împotriva schimbărilor climatice și să coopereze pentru a atinge obiectivul global 
de a obține emisiile nete zero până în 2050. 

Domnul Josep Borrell a subliniat faptul că Rusia se îndepărtează de valorile 
europene, dând exemple precum cazul Navalnîi, atacurile cibernetice, 
dezinformarea, susținând necesitatea identificării unei căi de comunicare cu 
aceasta, fiind un vecin cu interese comune, precum este acordul nuclear cu Iranul 
sau gestionarea schimbărilor climatice. 

 

 „(....) Uniunea Europeană trebuie să reacționeze. Am făcut-o. Am aplicat 
sancțiuni împotriva oficialilor ruși de rang înalt pentru aceste probleme. Continuăm 
să fim pregătiți să interacționăm cu Rusia pe probleme de interes comun. Vom 
lucra împreună la vecinătatea estică a Uniunii Europene. Ne-am angajat să 
sprijinim aspirațiile democratice, suveranitatea și integritatea teritorială a acestor 
țări, începând cu Ucraina. UE și SUA sunt motoare în sprijinirea reformelor necesare 
pentru prosperitatea economică a regiunii." -  Josep Borrell, Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95564/nato-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-upon-arrival-nato-ministerial_en
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23 martie 2021 

ACHIZIȚIA VACCINURILOR ANTI COVID-19  
 
COMISIA PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (ECON) ȘI COMISIA 
PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ (ENVI) 

Deputații europeni, membri ai Comisiei ECON, au evaluat într-o discuție cu 

dna Sandra Gallina, director general pentru sănătate și siguranță alimentară în 
cadrul Comisiei Europene, situația achiziționării vaccinurilor și a vaccinării în UE.  

22 – 28  
martie 2021 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  
ȘI A MINI-PLENULUI  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-budgetary-control_20210323-0900-COMMITTEE-CONT_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210319IPR00436/covid-19-updates-on-advance-purchases-of-vaccines
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Dna Gallina a prezentat cele 8  acorduri de cumpărare a 
vaccinurilor împotriva COVID-19, încheiate de Comisia 
Europeană cu companiile farmaceutice12. 

Deputații au solicitat clarificarea aspectelor care 
vizează respectarea de către companiile farmaceutice a 
contractelor și au adus în discuție posibilele avantaje ale 

liberalizării brevetelor, distribuirea dozelor, cantitatea, calitatea aprovizionărilor, 
vaccinurile false disponibile pe piață,  transparența costurilor acestora și 
posibilitatea ca statele membre ale UE să adopte o abordare consecventă. 

În același context, deputații europeni de la Comisia ENVI și dna Emer Cooke, 
directorul executiv al Agenției europene a medicamentului (EMA), au dezbătut 
ultimele informații cu privire la evaluarea și autorizarea vaccinurilor COVID-19 în 
UE și recenta investigație a EMA cu privire la vaccinul AstraZeneca13.  

Dna Cooke a precizat că, în urma recomandărilor 
științifice favorabile, EMA a autorizat 4 vaccinuri împotriva 
COVID-19 în vederea utilizării lor în UE (BioNTech-Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson) și că au fost 
încheiate alte două contracte suplimentare care vor permite 
achiziționarea vaccinurilor, dacă se va dovedi că sunt sigure și 
eficiente - Sanofi-GSK și CureVac (ambele în curs de revizuire). 
De asemenea, deputații au fost informați cu privire la încheierea unor discuții 
exploratorii cu alte două companii, Novavax și Valneva. EMA a informat că a 
început o revizuire continuă a vaccinului Sputnik V (care nu face parte din 
portofoliul UE de vaccinuri COVID-19).14 

Deputații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la punerea la dispoziție în 
statele membre a vaccinurilor, chestionând reprezentantul EMA cu privire la 
statutul de aprobare a unor noi centre în UE pentru producerea de vaccinuri. 
                                                            
12 A se vedea pentru detalii, pagina Comisiei Europene. 
13 Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă (PRAC), al EMA, responsabil cu evaluarea 
problemelor de siguranță pentru medicamentele umane, a investigat dacă vaccinul COVID-19 AstraZeneca poate 
provoca evenimente tromboembolice, iar rezultatele au concluzionat că beneficiile vaccinului depășesc în 
continuare riscurile, în ciuda unei posibile legături cu cheagurile de sânge rare. 
14 La nivelul UE există deja o Strategie privind vaccinurile împotriva coronavirusului, precum și disponibilitatea 
pentru europeni a viitoarelor vaccinuri împotriva COVID-19. 
 

https://www.ema.europa.eu/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210323-0900-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210318IPR00201/covid-19-latest-on-evaluation-and-authorisation-of-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_ro
https://amdm.gov.md/ro/content/comitetul-pentru-evaluarea-riscului-%C3%AEn-materie-de-farmacovigilen%C5%A3%C4%83-al-ema-recomand%C4%83-noi
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_2244
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Dna Cooke a dat asigurări în privința aplicării unui sistem de control continuu 
pentru vaccinuri sigure și eficiente și a precizat că acordă o importanța deosebită 
comunicării transparente către cetățenii UE cu scopul consolidării  încrederii 
acestora în opiniile științifice. De asemenea, a reiterat angajamentul EMA de a 
aplica aceleași standarde în autorizarea vaccinurilor, indiferent de originea lor. 

 

23 – 24 martie 2021 

REACȚIA AUTORITĂȚILOR CHINEZE LA SANCȚIUNILE UE  
PENTRU ÎNCĂLCĂRILE DREPTURILOR OMULUI  
 
COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE (AFET), SUBCOMISIA PENTRU DREPTURILE  
OMULUI (DROI) ȘI COMISIA SPECIALĂ PRIVIND INGERINȚELE EXTERNE ÎN TOATE 
PROCESELE DEMOCRATICE DIN CADRUL UNIUNII EUROPENE, INCLUSIV PRIVIND 
DEZINFORMAREA (INGE) 

La 22 martie a.c., Consiliul UE a decis ca UE să impună, prin regulamente și 

decizii, sancțiuni suplimentare pentru încălcări grave ale drepturilor omului în 
întreaga lume și măsuri concrete împotriva celor responsabili pentru aceste 
abuzuri. Printre încălcările vizate se numără detențiile arbitrare, pe scară largă, în 
special ale uigurilor din provincia Xinjiang, China. 

Reacția guvernului de la Beijing s-a concretizat prin adoptarea unei decizii,    
la 22 martie a.c., difuzată pe site-ul Ministerului de externe chinez, în care se face 
cunoscut că: „UE a impus sancțiuni unilaterale persoanelor și entităților chineze 
relevante, la 22 martie a.c., invocând așa-numitele probleme ale drepturilor omului 
din Xinjiang. Această acțiune, bazată doar pe minciuni și dezinformări, ignoră și 
denaturează faptele, interferează grav în afacerile interne ale Chinei, încalcă 
flagrant dreptul internațional și normele de bază care guvernează relațiile 
internaționale și subminează grav relațiile dintre China și UE. China se opune ferm 
și condamnă cu tărie acest lucru. Guvernul chinez este ferm hotărât să protejeze 
suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare. Partea chineză 
decide să sancționeze următoarele 10 persoane și 4 entități din partea UE care 
dăunează grav suveranității și intereselor Chinei și răspândesc cu răutate minciuni 
și dezinformări: Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:099I:FULL&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:099I:FULL&from=ro
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1863106.shtml
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Kyuchyuk și Miriam Lexmann - din 
Parlamentul European, Sjoerd Wiemer 
Sjoerdsma - din Parlamentul olandez, 
Samuel Cogolati - din Parlamentul 
federal belgian, Dovile Sakaliene - din 
Seima Republicii Lituania, savantul 
german Adrian Zenz, savantul Björn 
Jerdén, Comitetul politic și de 
securitate al Consiliului Uniunii 
Europene, Subcomisia pentru 
drepturile omului din Parlamentul 
European, Institutul Mercator pentru 

studii China din Germania și Fundația Alianța Democrațiilor din Danemarca. 
Persoanelor în cauză și familiilor lor li se interzice accesul pe în partea continentală 
a Chinei Hong Kong și Macao, teritorii ale Republicii Populare China. Aceste 
persoane, companiile și instituțiile asociate lor sunt, de asemenea, restricționate să 
facă afaceri cu China. Partea chineză îndeamnă UE să reflecteze asupra acestora, 
să facă față în mod clar gravității greșelii sale și să o remedieze. Trebuie să înceteze 
să mai predea altora lecții despre drepturile omului și să se amestece în treburile 
lor interne. Trebuie să pună capăt practicii ipocrite a dublului standard și să nu mai 
meargă mai departe pe o cale greșită. În caz contrar, China va adopta, cu hotărâre, 
măsuri suplimentare.”  

Față de această decizie, mai mulți lideri europeni au prezentat o declarație 
comună prin care anunță că: „Luăm act de decizia autorităților chineze de a 
impune sancțiuni ca represalii la decizia Consiliului UE, din 22 martie a.c.  
Subcomisia pentru drepturile omului are datoria de a monitoriza situația 
drepturilor omului în întreaga lume și de a promova și proteja aceste drepturi în 
conformitate cu valorile și obiectivele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și 
anume principiul universalității drepturilor omului. Credem că măsurile Chinei 
urmăresc să ne submineze activitatea. Dorim să ne exprimăm solidaritatea cu alți 
parlamentari, universități europene, grupuri de reflecție și cadre universitare care 
au fost vizați de aceste sancțiuni. În ceea ce privește situația din China, reiterăm 
îngrijorările serioase cu privire la abuzurile din țară, în special persecuția minorității 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210323IPR00601/meps-continue-to-firmly-condemn-human-rights-abuses-in-china
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210323IPR00601/meps-continue-to-firmly-condemn-human-rights-abuses-in-china
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
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uigure, din provincia Xinjiang, și a  reprimării tuturor vocilor care exprimă păreri 
contrare.  Condamnăm ferm aceste acte și încercările recente ale guvernului chinez 
de a interveni în viața democratică a națiunilor noastre și a Uniunii Europene. În 
calitate de parlamentari aleși în Parlamentul European, vom continua să denunțăm 
activ încălcările drepturilor omului și încălcările dreptului internațional, și 
îndemnăm UE să păstreze respectarea drepturilor omului ca bază a politicii sale 
externe.”  

Declarația este cosemnată de David McAllister, președintele Comisiei pentru 
afaceri externe (AFET); Maria Arena, președintele Subcomisiei pentru drepturile 
omului (DROI); Raphaël Glucksmann, președintele Comisiei speciale privind 
ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, 
inclusiv privind dezinformarea (INGE); Reinhard Bütikofer, președintele delegației 
Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Populară Chineză. 

Anterior, la 17 decembrie 2020, cu privire la încălcarea drepturilor omului în 
China, Parlamentul European a adoptat rezoluția din referitoare la munca forțată și 
situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (2020/2913(RSP). 

 În cadrul mini-sesiunii parlamentare din 24-
25 martie a.c., referindu-se la sancțiunile chineze 
împotriva a 5 deputați europeni și la Subcomisia 
pentru drepturile omului (DROI), președintele David 
Sassoli a precizat că Parlamentul European va 
continua să fie un apărător puternic al drepturilor 

omului în UE și în întreaga lume. Aceste retorsiuni ale Chinei reprezintă un răspuns 
inacceptabil la îngrijorările legitime ale PE cu privire la încălcările drepturilor 
omului.  

Președintele Delegației pentru relațiile cu 
Republica Populară Chineză, dl Reinhard Bütikofer, a 
declarat că aceste sancțiuni ale UE demonstrează că 
valorile Uniunii sunt mai importante ca niciodată. 
Descriindu-le ca fiind un atac asupra instituțiilor 
europene, dl Bütikofer a afirmat că UE va continua să rămână unită în apărarea 
libertății de exprimare. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/droi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/droi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0375_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210322IPR00520/opening-24-25-march-plenary-session
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remark-by-david-sassoli-ep-president-china-s-sanctions-against-meps_I203382-V_v?auth_cloudf=8f717a16-db6a-c842-14b5-6b86a1eed217
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Dna Maria Arena, președintele Subcomisiei DROI, a subliniat 
că UE are datoria de a proteja drepturile omului, parlamentarii 
europeni nu vor rămâne tăcuți, iar mișcarea prodemocrație și 
apărătorii drepturilor omului nu trebuie abandonați. 

În același context, într-o campanie coordonată la nivel internațional Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, SUA și Canada s-au alăturat Uniunii 
Europene în aplicarea unor sancțiuni împotriva oficialilor chinezi implicați în 
represiunea minorității uigurilor, din Xinjiang.  

 

24 martie 2021 

CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI 

La două săptămâni după semnarea Declarației comune de către 

președintele Parlamentului European, David Sassoli, prim-ministrul portughez 
António Costa, în numele președinției Consiliului UE, și de președintele Comisiei 
Europene, Ursula von der Leyen, Comitetul executiv15 al Conferinței pentru viitorul 
Europei s-a întrunit pentru prima dată.  

                                                            
15 A se consulta Sinteza activităților europene nr.10/2021, p. 29. Reamintim că la 18 martie a.c., Parlamentul 
European  a desemnat membrii Comitetului executiv astfel: copreședinții - Guy Verhofstadt, în numele 
Parlamentului European, Ana Paula Zacarias, secretarul de stat portughez pentru afaceri UE, în calitate de 
reprezentant al președinției Consiliului UE, și Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene. Ceilalți 
reprezentanți ai Comitetului executiv - din partea Parlamentului, Manfred Weber (PPE, DE) și Iratxe García Pérez 
(S&D, ES), din partea Consiliului UE, Gasper Dovzan, secretarul de stat sloven pentru afaceri UE, și Clément Beaune, 
ministrul de stat francez pentru afaceri UE, Maroš Šefčovič, vicepreședinte pentru relații interinstituționale și 
previziune, și Věra Jourová, vicepreședinte pentru valori și transparență, din partea Comisiei Europene. Observatorii 
Parlamentului - Gerolf Annemans (ID, BE), Daniel Freund (Greens / EFA, DE), Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL) și 
Helmut Scholz (The Left, DE). Observatorii Consiliului UE -  Milena Hrdinková, secretarul de stat ceh pentru afaceri 
UE, Hans Dahlgren ministrul suedez pentru afaceri europene, Juan González-Barba Pera, secretarul de stat spaniol 
pentru UE, și Sophie Wilmès, ministrul belgian pentru afaceri externe și viceprim-ministru, din partea Consiliului UE. 
În cele din urmă, COSAC, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, BusinessEurope și CES au fost 
invitați să participe la reuniune în calitate de observatori, fiind reprezentați de Guido Wolf, Gunther Krichbaum, Luís 
Capoulas Santos, Marko Pogačnik și Bojan Kekec din partea COSAC, Apostolos Tzitzikostas pentru Comitetul 
Regiunilor, Christa Schweng pentru Comitetul Economic și Social European, Markus Beyrer pentru BusinessEurope și 
Luca Visentini pentru Confederația Europeană a Sindicatelor (CES). 

https://www.politico.eu/article/uk-us-canada-follow-eu-sanctions-on-china-officials/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99242/viitorul-ue-dialogul-cu-cetatenii-pentru-construirea-unei-europe-mai-reziliente
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3114.pdf
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La această 
ședință, Comitetul 
executiv a convenit 
asupra unei serii de 
elemente esențiale 
necesare pentru a 
începe Conferința, 
făcându-se primii pași 
pentru a se asigura că 
cetățenii pot începe în 
curând să contribuie 

prin Platforma digitală multilingvă, inclusiv Carta pentru participarea cetățenilor și 
identitatea vizuală. De asemenea, a fost organizat un schimb de opinii cu privire la 
metodele interne de lucru. 

De asemenea, Comitetul executiv a luat în discuție posibilitatea organizării 
unui eveniment formal la  9 mai a.c., la Strasbourg, precum și a primei reuniuni 
plenare a conferinței la  10 mai a.c., în funcție de condițiile impuse de restricțiile 
cauzate de pandemia  de COVID-19. 

 „(…) Conferința privind viitorul Europei ar trebui să fie 
o platformă incluzivă care să reunească voci diferite, 
angajarea într-o reflecție amplă și o dezbatere cu privire la 
problemele Europei și viitorul său pe termen lung, precum și 
plasarea cetățenilor în centrul politicilor europene.” - Ana 
Paula Zacarias,  secretarul de stat portughez pentru afaceri 
europene și copreședintele președinției Comitetului 

executiv 
 
 „(…) În timpuri de maximă transformare, cetățenii trebuie 

să decidă ce așteaptă de la UE și cum să se realizeze acest lucru. 
Este vorba despre Europa și despre viitorul lor, deci este 
Conferința lor! Sarcina noastră este să ne asigurăm că acest 
proiect câștigă interes public și apoi să trasăm o agendă pentru a 
contura viitorul Europei împreună.” - Guy Verhofstadt, 
copreședintele Comitetului executiv, din partea Parlamentului 
European 
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„(…) Conferința va permite cetățenilor din toate 

colțurile UE și din toate mediile să își prezinte ideile, 
speranțele și visurile în modelarea viitorului Uniunii lor. 
Acesta este un moment istoric unic pentru implicarea 
cetățenilor în Uniunea Europeană.” - Dubravka Šuica, 
copreședinte, vicepreședintele Comisiei Europene, 
responsabil cu portofoliul pentru democrație și demografie 

 
Comitetul executiv se va reuni la 7 aprilie a.c., în Parlamentul European, iar 

Platforma digitală va fi lansată la 19 aprilie a.c. 
 

24 – 25 martie 2021  

MINI-SESIUNE PLENARĂ 

În această sesiune, parlamentarii europeni au adoptat rezoluții care vor 

contribui la reforma în curs a sistemului de resurse proprii ale UE16,  calea pentru 
noi surse de venituri ale UE (noua taxă pe plastic). Reforma sistemului de venituri 
proprii a UE este crucială și pentru stabilirea fondului de redresare 
NextGenerationEU  în valoare de 750 miliarde euro, care este o prioritate pentru 
PE. 17 

                                                            
16 A se consulta cele 3 rezoluții adoptate, respective cele care vizează resursa proprie bazată pe deșeurile de 
ambalaje din plastic nereciclate și anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB, colectarea resurselor proprii 
provenite din taxa pe valoarea adăugată și orientări pentru bugetul pe 2022 - Secțiunea III – Comisia. 
17 A se consulta Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la proiectul de 
regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii 
Europene și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 -  2018/0132(APP). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0104_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0104_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0105_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0105_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0106_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0093_RO.html
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 În ceea ce privește statul de drept, deputații europeni au votat o rezoluție18 
prin care avertizează Comisia Europeană să activeze fără întârziere mecanismul 
statului de drept, când va fi cazul, și să își îndeplinească sarcinile care îi revin în 
temeiul regulamentului, obligatoriu din punct de vedere juridic, privind 
condiționalitatea statului de drept. Să ia toate măsurile adecvate pentru a apăra 
interesele financiare și valorile UE, deoarece mecanismul de condiționalitate 
privind statul de drept este deja în vigoare de la 1 ianuarie 2021. În acest context, 
Parlamentul European a anunțat că se va folosi de toate mijloacele de care dispune 
în cazul în care Comisia Europeană nu va folosi noul mecanism.  

                                                            
18 În cadrul dezbaterilor, s-a reiterat faptul că regulamentul este obligatoriu din punct de vedere juridic, indiferent 
de poziția adoptată de Consiliul European, care nu are efect juridic, și în pofida acțiunilor în justiție în curs în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, care nu au efect suspensiv. Mecanismul de condiționalitate privind statul de 
drept este un nou instrument menit să protejeze fondurile UE împotriva utilizării abuzive de către guverne UE care 
nu au respectat principiile statului de drept.   
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R2092
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0206_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0206_RO.html


28 
 
 

 Parlamentul European a 
dezbătut și adoptat o rezoluție în 
care a solicitat un turism sigur și 
ecologic, îndemnând statele UE 
să includă sectoarele turismului 
și călătoriei în planurile lor de 
recuperare post-COVID-19 și să 
ia în considerare reducerea 
temporară a TVA pentru aceste 
servicii. De asemenea, deputații europeni au constatat că epidemia de COVID-19 a 
paralizat sectorul turismului din UE și că cel puțin 6 milioane de locuri de muncă 
din cele 27 de milioane de locuri de muncă din respectivul sector sunt în pericol, în 
condițiile în care sectorul turismului și al călătoriilor reprezintă aproximativ 10 % 
din PIB-ul UE. De asemenea, membrii PE așteaptă adoptarea cadrului privind 
adeverința comună de vaccinare pentru a facilita călătoria, o alternativă la teste și 
cerințele de carantină.  

 Rezoluția referitoare la o nouă strategie UE-Africa a fost dezbătută și 
votată .  PE îndeamnă ambele părți să depășească relația donator-beneficiar. UE și 
Africa ar trebui să coopereze ca egali.   Statele africane trebuie susținute pentru a 
putea îndeplini  obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, să reducă acțiunile care 
provoacă schimbările climatice, să se concentreze mai mult pe egalitatea de șanse 
între femei și bărbați, pe educație și îmbunătățirea asistenței medicale și a 
sistemelor naționale de sănătate.  

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20210324&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_RO.html
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 Deputații europeni au prezentat o serie de rapoarte privind 
extinderea și viitorul european al Balcanilor de Vest,19 în care au susținut că 
Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia trebuie să continue să se 
concentreze asupra reformelor  durabile, aprofundate și ireversibile în domenii 
fundamentale, cum ar fi statul de drept și funcționarea eficientă a instituțiilor 
democratice, relațiile de bună vecinătate și cooperarea regională, precum și pe 
intensificarea luptei împotriva corupției și a crimei organizate20.,    

În ceea ce privește Albania, parlamentarii europeni au solicitat începerea 
oficială a negocierilor de aderare, după îndeplinirea completă a condițiilor, 
considerând că și alegerile generale din 25 aprilie 2021 vor fi esențiale pentru 
consolidarea și reînnoirea procesului democratic al acestui stat și, fundamentale 
pentru procesul de integrare în  UE.  

Parlamentarii europeni  au îndemnat guvernele kosovar și sârb să se abțină 
de la acțiuni care ar putea submina încrederea dintre părți. Constatând că 5 state 
membre ale UE21 nu au recunoscut încă Kosovo, deputații europeni au reluat 
discuțiile asupra faptului că independența Kosovo este ireversibilă și că ar fi 
benefică recunoașterea statalității sale pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo 
și Serbia și ar spori și consolida stabilitatea regiunii, precum integrarea în UE a 
ambelor state. 

Deputații au remarcat că Macedonia de Nord a făcut progrese consistente și 
menține un ritm constant în adoptarea reformelor UE. Drept urmare, s-a solicitat 
ca UE să organizeze, cât mai curând posibil, o primă conferință 
interguvernamentală cu Macedonia de Nord, care să marcheze începutul oficial al 
negocierilor de aderare. Deputații și-au exprimat și regretul că Bulgaria și 

                                                            
19 Rapoartele privind extinderea reprezintă răspunsul Parlamentului European la rapoartele anuale ale Comisiei 
Europene privind țările candidate și potențialele țări candidate în procesul de aderare la UE. Rezoluțiile adoptate în 
plen reprezintă poziția oficială a Parlamentului European în ceea ce privește relațiile UE cu aceste țări. Pentru mai 
multe detalii despre proceduri a se consulta 2019/2170(INI) - Raport privind rapoartele Comisiei 2019-2020 privind 
Albania – fișă de procedură; 2019/2172(INI) - Raport privind rapoartele Comisiei 2019-2020 privind Kosovo – fișă de 
procedură; 2019/2174(INI) -  Raport privind rapoartele Comisiei 2019-2020 privind Macedonia de Nord – fișă de 
procedură; 2019/2175(INI)  - Raport privind rapoartele Comisiei 2019-2020 privind Serbia – fișă de procedură. 
20 A se consulta rezoluțiile adoptate la 25 martie 2021, cu privire la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind 
Albania, Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Kosovo, Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind 
Macedonia de Nord, Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Serbia. 
21 Aceste state sunt Cipru, Grecia, România, Slovacia și Spania. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2170(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2172(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2172(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2174(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2174(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2175(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0112_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0112_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0113_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0114_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0114_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/168/balcanii-de-vest
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Macedonia de Nord nu au ajuns la o înțelegere cu privire la problemele bilaterale 
restante.  

Deputații europeni au avertizat că normalizarea relațiilor dintre Serbia și 
Kosovo și respectarea reală a drepturilor fundamentale pe plan intern sunt 
esențiale pentru stabilirea ritmului negocierilor de aderare. Membrii PE și-au  
exprimat îngrijorarea cu privire la funcționarea efectivă a noului parlament al 
Serbiei. De asemenea, au solicitat Serbiei alinierea la politica externă și de 
securitate comună a UE. Deputații europeni au salutat progresele înregistrate de 
Serbia în dezvoltarea unei economii de piață funcționale și au încurajat guvernul 
sârb să continue reformele structurale. 
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Consiliul a impus măsuri restrictive împotriva a 11 persoane responsabile 

de lovitura de stat militară desfășurată în Myanmar/Birmania la 1 februarie 2021, 
în contextul în care la 22 februarie 2021 a.c., Consiliul a adoptat concluzii în care a 
condamnat această lovitură de stat, solicitând dezamorsarea crizei prin încetarea 
imediată a stării de urgență, restabilirea guvernului civil legitim și deschiderea 
parlamentului nou ales. 

În ceea ce privește lista acestor persoane responsabile, printre acestea se 
numără 10 persoane care aparțin celor mai înalte grade ale forțelor armate din 
Myanmar (Tatmadaw), respectiv comandantul-șef al Tatmadaw, dl Min Aung 
Hlaing, și comandantul-șef adjunct, dl Soe Win, iar cea de-a 11-a persoană este 
noul președinte al Comisiei electorale din Myanmar. 

Astfel, în conformitate cu regimul global al UE privind sancțiunile pentru 
drepturile omului instituit la 7 decembrie 2020, măsurile restrictive introduse 
includ interdicțiile de călătorie și înghețarea activelor, iar cele preexistente ale UE 
rămân, de asemenea, în vigoare. De asemenea, măsurile includ desemnarea a 14 
persoane responsabile pentru atrocități împotriva populației rohingya, iar odată cu 
noile desemnări, numărul total de persoane incluse pe listă ajunge la 25. 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ 
A CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 

Reuniunea Consiliului afaceri externe - 
videoconferință 

22 martie  
 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/myanmar-burma-eu-sanctions-11-people-over-the-recent-military-coup-and-ensuing-repression/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/myanmar-burma-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
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Totodată, aceste sancțiuni arată hotărârea puternică a UE de a apăra 
drepturile omului și de a lua măsuri tangibile împotriva celor responsabili de 
încălcări și abuzuri. 

Cu această ocazie, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii referitor la 
vecinătatea sudică și a subliniat necesitatea unui parteneriat mai solid, mai strâns 
și mai eficace. 

La finalul reuniunii Consiliul a adoptat o decizie de instituire a Instrumentului 
european pentru pace.  

 

Videoconferința22  a fost organizată sub auspiciile președinției portugheze 

a Consiliului UE și a fost prezidată de ministrul de stat portughez pentru economie 
și tranziție digitală, Pedro Siza Vieira, cu participarea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Europene responsabil cu pregătirea Europei pentru „Era digitală”, 
Margrethe Vestager. 

În deschiderea lucrărilor, ministrul de stat portughez a evidențiat că 
reziliența economiei europene și competitivitatea depind de consolidarea 
capacității investiționale și de diversificarea lanțurilor de producție și de 
aprovizionare.  

„(...) Avem nevoie de investiții și trebuie să încurajăm diversificarea lanțurilor 
de producție europene pentru bunurile esențiale.” -  Pedro Siza Vieira, ministrul de 
stat portughez pentru economie și tranziție digitală 

Totodată, acesta a menționat faptul că este prioritar ca Uniunea Europeană  
să-și remedieze dependența de țările terțe în ceea ce privește accesul la materii 
prime și la componentele esențiale, cum ar fi ingredientele pentru industria 
farmaceutică și materialele semiconductoare. 

                                                            
22 Înregistrarea video a conferinței se poate viziona aici 

Videoconferința miniștrilor competitivității      
(piață internă și industrie)  

22 martie 
2021 

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/423/european-union-sanctions_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://www.2021portugal.eu/en/news/investing-in-and-diversifying-production-and-supply-chains-in-europe/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2021/03/22-23/
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„ (...) Acestea ar trebui să constituie priorități ale cele 27 de state membre 
UE, pentru a putea asigura buna funcționare a întreprinderilor și pentru menținerea 
calității vieții cetățenilor.” - Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez pentru 
economie și tranziție digitală 

Ministrul Siza Vieira a menționat că și Comisia Europeană depune eforturi în 
vederea consolidării capacității UE de a produce, în mod autonom, componente 
esențiale. 

Nu în ultimul rând, ministrul de stat portughez a evidențiat necesitatea 
asigurării condițiilor de concurență echitabilă în cadrul pieței unice, în contextul 
perturbărilor cauzate de subvențiile străine și de bunurile provenite din țările terțe, 
neconforme cu normele de mediu, sociale și de siguranță ale UE. 

În ceea ce privește strategia privind o Busolă pentru dimensiunea digitală 
către 2030 COM(2021)118, Margrethe Vestager a reiterat că acest instrument este 
esențial pentru redresarea din criza cauzată de pandemia COVID-19:  

„(...) Nu vorbim retoric când spunem că dorim să ieșim mai puternici din 
această pandemie. Este ceva ce vrem să realizăm cu adevărat.” -  Margrethe 
Vestager, responsabil european cu pregătirea Europei pentru „Era digitală”   

 

 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_EN_ACTE_f2.pdf
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Reuniunea a avut loc la Bruxelles și a fost coprezidată de Maria do Céu 
Antunes, ministrul portughez al agriculturii, și de Ricardo Serrão Santos, ministrul 
portughez al afacerilor maritime.  

Miniștrii au examinat stadiul consultărilor dintre UE și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord privind stabilirea posibilităților de pescuit pentru 2021 și 
pentru stocurile de specii de adâncime, pentru 2021 și 2022. Având în vedere 
posibilitatea ca, până la sfârșitul lunii martie (când vor expira posibilitățile de 
pescuit provizorii și limitate), cele două părți să nu ajungă la un acord, miniștrii au 
convenit un plan de urgență menit să prelungească posibilitățile de pescuit 
provizorii pentru stocurile UE-Regatul Unit al Marii Britanii până la 31 iulie 2021. 
Acest plan garantează flotelor din UE desfășurarea activităților de pescuit până 
când UE și Regatul Unit al Marii Britanii vor ajunge la un acord privind stabilirea 
posibilităților de pescuit definitive pentru 2021 și pentru stocurile de specii de 
adâncime, pentru 2021 și 2022. 

Planul de urgență stabilește posibilități de pescuit provizorii și limitate, în 
conformitate cu avizele științifice furnizate de Consiliul Internațional pentru 
Explorarea Apelor Maritime (ICES) pentru 2021 și cu prevederile Acordului 
comercial și de cooperare UE-Regatul Unit al Marii Britanii. 

„(...) Planul de urgență garantează că flotele UE vor 
continua să opereze în zonele  în care pescuiau inițial și 
după luna martie. Sper că nu vom avea nevoie de acest 
plan și că vom putea întrezări la orizont un acord privind 
stabilirea unor limite de captură definitive între UE și 
Regatul Unit al Marii Britanii.” - Ricardo Serrão Santos, 
ministrul afacerilor maritime al Portugaliei 

În continuare, miniștrii și-au exprimat aprecierea cu privire la încheierea 
informală a consultărilor UE-Norvegia și UE-Norvegia-Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord în vederea stabilirii unor posibilități de pescuit definitive 
în Marea Nordului și în zonele Skagerrak și Kattegat pentru 2021. 

 Reuniunea Consiliului pentru  
agricultură  și pescuit  

22-23 
martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2021/03/22-23/
https://www.ices.dk/Pages/default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG


35 
 
 

De asemenea, miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la 
pregătirea UE în vederea elaborării unor măsuri fitosanitare pentru combaterea 
organismelor dăunătoare plantelor, care amenință agricultura. Miniștrii au 
subliniat importanța sensibilizării populației cu privire la sănătatea plantelor și 
necesitatea identificării din timp a organismele dăunătoare periculoase pentru a le 
putea eradica într-un mod cât mai eficace. 

În opinia mai multor miniștri, digitalizarea  (de exemplu, dezvoltarea bazelor 
de date digitale) și inovarea pot juca un rol esențial în abordarea problemelor 
actuale și viitoare legate de sănătatea plantelor și de organismele dăunătoare. 
Miniștrii au evidențiat, de asemenea, modalități de a consolida pregătirea Europei 
împotriva organismelor dăunătoare, de exemplu prin elaborarea unor planuri de 
urgență și prin punerea în aplicare a unor controale stricte la frontieră. 

Miniștrii au desfășurat o dezbatere privind utilizarea agenților de control 
biologic (macroorganisme) împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 
Participanții au ajuns la un consens cu privire la faptul că agenții de control biologic 
reprezintă o alternativă viabilă la pesticidele chimice și că aceștia pot contribui la 
realizarea anumitor obiective ale Pactului ecologic COM(2019)640 și ale Strategiei 
„De la fermă la consumator” COM(2020)381.  

De asemenea, a existat un sprijin larg pentru inițiativa președinției 
Consiliului de a prezenta o propunere de decizie a Consiliului prin care  Comisia 
este invitată să efectueze un studiu privind situația din UE și opțiunile privind 
importul, evaluarea, producția și comercializarea agenților de control biologic. 

 „(...) Protejarea plantelor înseamnă protejarea biodiversității, a culturilor, a 
producției alimentare și, în ultimă instanță, a vieților noastre. Împreună, putem 
dezvolta inițiativele existente și ne putem spori nivelul de pregătire.”  - Maria do 
Céu Antunes, ministrul agriculturii din Portugalia 

În a doua parte a lucrărilor, președinția a furnizat miniștrilor informații 
actualizate cu privire la negocierile interinstituționale în curs, cu Parlamentul 
European și cu Comisia Europeană, privind cele trei regulamente23 care constituie 
                                                            
23 A se consulta documentele: 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru 
planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale 
Parlamentului European și ale Consiliu. COM(2018)392;  
 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_381_RO_ACTE2_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_392_RO_ACTE_f.pdf
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pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) (pentru perioada 2023-
2027). Președinția Consiliului va continua negocierile interinstituționale pe baza 
noilor orientări politice, stabilite în cadrul unui tialog care a avut loc la  26 martie 
2021. 

Discuțiile ministeriale cu privire la cele trei regulamente au abordat subiecte 
precum: 

• planurile strategice; 

• noul model de performanță; 

• orientarea plăților; 

• gestionarea pieței și măsurile excepționale. 

Planurile strategice 

Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire la pregătirea planurilor 
strategice PAC. În prezent, statele membre elaborează propriile planuri strategice 
naționale, bazate inclusiv pe recomandări fără caracter juridic obligatoriu și pe 
recomandări specifice fiecărei țări furnizate de Comisia Europeană. Participanții au 
mulțumit Comisiei Europene pentru furnizarea respetivelor recomandări specifice. 
S-a exprimat faptul că aceste recomandări reprezintă un punct de plecare în 
vederea elaborării planurilor strategice care se vor baza în principal pe prioritățile 
și specificitățile naționale. 

Delegațiile au exprimat opinii divergente cu privire la măsura în care obiectivele 
Pactului ecologic și ale Strategiei „De la fermă la consumator” ar trebui integrate în 
planurile strategice PAC, mai mulți miniștrii solicitând Comisiei Europene o 
evaluare a impactului privind corelarea acestor strategii cu PAC. 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 COM(2018)393;  
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 
1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 
251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor 
vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din 
domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee COM(2018)394. 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_393_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_394_RO_ACTE_f.pdf
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Noul model de performanță 

Miniștrii și-au reiterat, în mod ferm, preferința pentru nou model de 
performanță care să ofere suficientă flexibilitate statelor membre cu privire la 
modul de finanțare a intervențiilor, garantând în același timp un proces simplificat. 
Pentru a asigura simplificarea și reducerea birocrației,  mai mulți miniștri s-au opus 
unei propuneri privind un sistem pe două niveluri, care ar introduce atât obligații 
de conformitate, cât și obligații bazate pe performanță. 

Orientarea plăților  

Președinția a prezentat propunerile de compromis privind o serie de 
probleme nesoluționate, legate în principal de caracterul obligatoriu (sau 
neobligatoriu) al unor dispoziții și de clarificarea definițiilor unor termeni precum: 
„fermier activ” și „fermier nou” „reducerea plăților (plafonarea)”, „plățile pentru 
micii fermieri” și „plățile redistributive”. Mai mulți  miniștri au susținut necesitatea 
flexibilității anumitor măsuri optând în principal pentru dispozițiile facultative. 

Gestionarea pieței și măsurile excepționale 

Președinția a explicat că pozițiile Consiliului UE și Parlamentului European 
sunt relativ aliniate în ceea ce privește aspectele legate de vin și de indicațiile 
geografice, dar rămân divergențe în ceea ce privește gestionarea pieței și măsurile 
de criză. Miniștrii au solicitat președinției să nu se abată de la principiile convenite 
și consacrate în abordarea generală a Consiliului UE (adoptată în octombrie 2020) 
și să respecte, pe durata negocierilor interinstituționale în curs, angajamentele UE 
asumate în cadrul OMC. 

De asemenea, președinția portugheză a prezentat un comunicat de presă cu 
privire la ultimele evoluții ale negocierilor referitoare la  pachetul de reformă a 
politicii agricole comune (PAC). 

Alte elemente 

Statele membre ale UE doresc să înlesnească efectuarea plăților de către 
consumatori în magazine și să se asigure că tranzacțiile aferente comerțului 
electronic sunt disponibile pe scară largă, convenabile și sigure în întreaga UE.   

Consiliul UE a adoptat  concluzii ca răspuns la strategia UE privind plățile de 
retail, COM(2020)592, prezentată de Comisia Europeană în septembrie 2020. În 
contextul inovării și digitalizării rapide a economiei, concluziile salută strategia 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/21/council-agrees-its-position-on-the-next-eu-common-agricultural-policy/
https://www.wto.org/
https://www.2021portugal.eu/en/news/cap-reform/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7225-2021-INIT/ro/pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_592_RO_ACTE_f.pdf
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cuprinzătoare stabilită de Comisia Europeană pentru dezvoltarea, în continuare, a 
pieței plăților de retail în UE. 

Consiliul UE sprijină pe deplin obiectivele generale ale strategiei, cum ar fi 
asigurarea unei piețe competitive și inovatoare a plăților de retail în UE, 
promovarea adoptării plăților instant și crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor 
soluții de plată la nivelul UE care să reducă dependența UE de principalii actori 
mondiali în acest domeniu. 

Consiliul a evidențiat, de asemenea, numeroasele probleme care trebuie 
luate în considerare la dezvoltarea și reglementarea, în continuare, a pieței, cum ar 
fi incluziunea financiară, securitatea și protecția consumatorilor, protecția datelor 
și aspectele legate de combaterea spălării banilor. 

Consiliul UE și-a exprimat acordul cu privire la cei patru „piloni” pentru 
acțiuni strategice strâns interconectați, identificați în comunicare, care au în 
vedere: 

(1) caracterul preponderent digital și instantaneu al soluțiilor de plată 
accesibile la nivel paneuropean; 

(2) aspecte privind inovarea și competitivitatea; 
(3) aspecte legate de acces, eficiență și interoperabilitate ale sistemelor de 

plăți de retail și ale altor infrastructuri de sprijin; 
(4) dimensiunea internațională. 

Consiliul UE a acordat Comisiei Europene un mandat politic pentru 
impulsionarea inițiativelor din aceste domenii și pentru prezentarea de propuneri 
legislative, după efectuarea unei evaluări corespunzătoare a impactului. Aceasta 
presupune în special o revizuire amplă a Directivei privind serviciile de plată (DSP2) 
pentru a se ține seama de evoluțiile pieței și de obstacolele întâmpinate în punerea 
în aplicare a acesteia. 

Consiliul a adoptat noi norme vizând îmbunătățirea cooperării administrative 
în domeniul fiscal și abordarea problemelor generate de economia platformelor 
digitale. 

Un număr tot mai mare de persoane și întreprinderi utilizează platforme 
digitale pentru a vinde bunuri sau a furniza servicii. Cu toate acestea, veniturile 
obținute prin intermediul platformelor digitale rămân adesea neraportate, iar 
impozitele aferente nu sunt plătite, în special atunci când platformele digitale își 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L2366
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/
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desfășoară activitatea în mai multe țări. Din această cauză, statele membre 
înregistrează pierderi de venituri fiscale, iar comercianții care utilizează platforme 
digitale beneficiază de un avantaj neloial față de întreprinderile tradiționale. 

Modificările aduse Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul 
fiscal urmăresc soluționarea acestei probleme. Acestea prevăd pentru operatorii 
de platforme digitale obligația de a raporta veniturile realizate de vânzători pe 
platformele lor, iar pentru statele membre obligația de a face schimb automat de 
astfel de informații. Alte modificări aduse Directivei privind cooperarea 
administrativă în domeniul fiscal vizează îmbunătățirea schimbului de informații și 
cooperarea dintre autoritățile fiscale ale statelor membre.  

Lucrările reuniunii24 au fost conduse de către Ana Paula Zacarias, 
secretarul de stat pentru afaceri europene din Portugalia.  Pe agenda reuniunii, în 
perspectiva Consiliului European din 25-26 martie a.c., s-a aflat un schimb de opinii 
cu privire la coordonarea la nivel european, a măsurilor de răspuns la pandemia de 
Covid-19, evoluțiile privind piața internă, politica industrială și piața unică digitală, 
situația din Mediterana de Est și relațiile cu Rusia.  

De asemenea, miniștrii au participat la o dezbatere pe tema Semestrului 
european. Președinția portugheză a informat miniștrii cu privire la adoptarea unui 
raport de sinteză a contribuțiilor miniștrilor din cadrul videoconferințelor informale 
referitoare la afaceri economice și financiare, ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, piața internă și industrie, mediu și cercetare, mediu și cercetare, Semestrul 
european 2021 și planurile de redresare și reziliență. Totodată, Consiliul UE a 
convenit să înainteze Consiliului European un proiect de recomandare referitor la 
politica economică a zonei euro. În plus, președinția portugheză a prezentat o foaie 
de parcurs actualizată pentru Semestrul european 2021. 

                                                            
24 Conferința de presă poate fi urmărită aici.  

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor 
europene - videoconferință 

23 martie  
2021 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12908-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2021/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/03/25-26/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/deeper-single-market/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/a-digital-future-for-europe/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6844-2021-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14356-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9291-2020-REV-3/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9291-2020-REV-3/ro/pdf
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24440
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Un alt subiect de pe agenda reuniunii, a vizat informarea miniștrilor cu 
privire la organizarea Conferinței privind viitorul Europei25. La 10 martie a.c. 
Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană au semnat o declarație 
comună care a stabilit obiectivele, structura, domeniul de aplicare și calendarul 
conferinței. La 24 martie 2021 a avut loc reuniunea constitutivă a Comitetul 
executiv al Conferinței. La prima sa întâlnire, Comitetul a discutat aspecte legate de 
procedurile sale interne, de lansarea platformei online și de planificarea viitoarelor 
evenimente din cadrul Conferinței. 

Summitul social tripartit, având ca temă principală „Cum să realizăm o 

redresare echitabilă și durabilă”, a avut loc la 24 martie 2021 a.c., prin 
videoconferință. 

Principalele subiecte ale acestui summit au vizat următoarele aspecte: 
gestionarea crizei sanitare, economice și sociale menținând în același timp 
măsurile de urgență; contribuția partenerilor sociali la nivel european și național 
pentru o redresare economică și socială și pregătirea summitului social de la Porto. 

„(...) În condițiile în care  menținem măsuri de urgență vitale pentru lucrători 
și întreprinderi, trebuie totodată să ne pregătim și pentru viitor. Pachetul masiv de 
măsuri de recuperare aprobat în iulie anul trecut va fi vital pentru a ne promova 
ambițiile climatice și digitale. Contribuția partenerilor sociali în cadrul dialogului 
social va fi crucială pentru punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare. 
La Summitul social de la Porto vom pune Europa socială în fruntea agendei noastre 
politice. Vrem o creștere durabilă care se măsoară în mai mult de PIB. Vrem o 
Europă prosperă care să ne protejeze mediul, să investească în competențe și să 
inoveze și să îmbunătățească bunăstarea.” - Charles Michel, președintele 
Consiliului European 

 

                                                            
25 Despre acest subiect a se vedea, pe larg, prezentarea de la Parlamentul European, p. 26. 

Summitul social tripartit - videoconferință 24 martie  
 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/05/the-conference-on-the-future-of-europe-gets-green-light-from-the-council/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48965/210324_cofoe_jointip_final2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/24/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/
https://www.2021portugal.eu/en/events/porto-social-summit/
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel, a participat la 
reuniunea liderilor UE cu președintele SUA, dl Joe Biden, din dorința de a reface  
relațiile după patru ani dificili. 

Dl Charles Michel a declarat cu această ocazie faptul că se dorește ca UE să 
devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. 

Liderii UE au discutat despre vaccinuri, relația cu Rusia, Turcia și politica 
industrială. Tot în cadrul aceste întrevederi, președintele Biden și-a exprimat 
dorința pentru a revitaliza relațiile SUA-UE, de a lucra împreună pentru a combate 
pandemia, schimbările climatice și pentru a aprofunda cel mai mare parteneriat 
comercial.  

Președintele Consiliului European a susținut  că este necesară o colaborare 
strânsă cu privire la vaccinuri, având în vedere că UE reprezintă principalul 
producător de vaccinuri și trebuie făcute toate eforturile, prin mecanismul COVAX, 
în scopul asigurării furnizării de vaccinuri pentru  toate țările. 

25 martie  
2021 

Reuniunea liderilor UE cu președintele SUA, Joe 
Biden - videoconferință 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/25/introductory-remarks-by-president-charles-michel-at-the-videoconference-of-eu-leaders-with-us-president-biden/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Introductory+remarks+by+President+Charles+Michel+at+the+videoconference+of+EU+leaders+with+US+President+Biden
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„(...) Să ne unim eforturile - pentru a construi o lume mai corectă, mai 
ecologică și mai democratică. Ancorată în istoria noastră comună. UE este un 
proiect de pace. Dacă trăim în pace, libertate și prosperitate astăzi, este pentru că 
acum 76 de ani, nenumărați americani au debarcat pe țărmurile noastre. Ei au 
luptat pentru libertatea, dreptatea și democrația noastră.” – Charles Michel, 
președintele Consiliului European 

Totodată, participanții au convenit ca la începutul acestei săptămâni să 
suspende tarifele de retorsiune impuse în timpul lui Donald Trump pentru un 
conflict comercial care a implicat Boeing și Airbus. 

De asemenea, este așteptată efectuarea unei vizite a președintelui SUA în 
această vară în UE. 

 

 

 

 

La summitul zonei euro26, miniștrii s-au reunit în configurație deschisă și au 

discutat modalitățile de consolidare a rolului internațional al monedei euro. 

Cu prilejul acestui eveniment, președintele Eurogrup, Paschal Donohoe, a 
transmis o scrisoare președintelui summitului zonei euro, Charles Michel, în care a 
evidențiat principalele elemente pe care miniștrii vor pune accentul în acțiunile 
care contribuie la realizarea potențialului global al monedei euro – continuarea 
redresării, continuarea construirii unor baze solide pentru euro, sprijinirea 
dezvoltării unor infrastructuri inovatoare și reziliente ale pieței financiare și a unor 
sisteme de plată, transformarea monedei euro în monedă digitală, transformarea  
monedei euro în moneda tranziției ecologice și extinderea zonei euro. La finalul 
lucrărilor liderii au adoptat o declarație.  

                                                            
26 Reuniunea la nivel înalt a zonei euro reunește șefii de stat sau de guvern ai țărilor din zona euro, președintele 
reuniunii la nivel înalt a zonei euro și președintele Comisiei Europene. Reuniunile la nivel înalt ale zonei euro oferă 
orientări strategice privind politica economică din zona euro. 

26 martie  
2021 

  

  Summit-ul zonei euro – videoconferință 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-says-after-biden-meeting-lets-safeguard-global-security-together/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2021/03/26/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2021/03/26/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2021/03/26/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/international-role-euro/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/international-role-of-the-euro-president-donohoe-s-report-to-the-president-of-the-euro-summit/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/international-role-of-the-euro-president-donohoe-s-report-to-the-president-of-the-euro-summit/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/international-role-of-the-euro-president-donohoe-s-report-to-the-president-of-the-euro-summit/
https://www.consilium.europa.eu/media/48995/25-03-21-eurosummit-statement-ro.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declara%c8%9bia+membrilor+summitului+zonei+euro%2c+25+martie+2021
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/euro-summit/
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Membrii Consiliului European s-au reunit prin videoconferință pentru a 
face un bilanț al situației epidemiologice COVID-19, și pentru a discuta despre 
relațiile transatlantice împreună cu președintele american Joe Biden. 

Sesiunea din 25 martie 2021 a vizat și aspecte legate de piața unică, 
transformarea digitală, situația din estul Mediteranei și relațiile cu Turcia27, relațiile 
cu Rusia și rolul internațional al monedei euro. 

Cu această ocazie, liderii au avut un schimb de opinii cu privire la prioritățile 
privind piața unică, politica industrială și dimensiunea digitală și economia, Au 
analizat Busola digitală în acord cu obiectivele stabilite pentru 2030 și au trecut în 
revistă activitatea privind impozitarea digitală și, totodată, a fost prelungit madatul 
de funcționare al operațiunii IRINI până în 2023.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                            
27 În acest context, Consiliul European a salutat Comunicarea comună intitulată „Situația actuală privind relațiile 
politice, economice și comerciale UE-Turcia”, elaborată de Înaltul Reprezentant și de Comisie la solicitarea 
Consiliului European din decembrie 2020 (a se vedea p. 17-18, mai sus).T otodată, a fost exprimată disponibilitatea 
examinării unor noi decizii în cadrul reuniunii Consiliului European din iunie în ceea ce privește cooperarea 
economică și inițierii unor dialoguri la nivel înalt cu Turcia cu privire la chestiuni de interes reciproc (precum 
sănătatea publică, schimbările climatice și combaterea terorismului, precum și la chestiuni regionale). 

25-26 martie  
2021 

 
Reuniunea Consiliului European - videoconferință 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/25-26/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/deeper-single-market/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/26/council-extends-the-mandate-of-operation-irini-until-2023/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+extends+the+mandate+of+Operation+IRINI+until+2023
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