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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.” 

 

Autori 
Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Marina Bălășoiu 
Carmen Denisa Ion 

Filip Clem 
Ioana Cristina Vida 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 
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Pandemia COVID-19 rămâne o amenințare gravă la adresa sănătății și a 

mijloacelor de subzistență ale oamenilor. Suntem într-o cursă contra cronometru. 

Cu cât ne atingem mai repede obiectivul de a vaccina 70 % dintre adulții din 

Uniunea Europeană, cu atât avem șanse mai mari de a stopa răspândirea virusului .  

Și vestea bună este că vaccinarea se accelerează în întreaga Europă! (…) Și 

mă bucur să vă comunic că am ajuns la 100 de milioane de persoane vaccinate în 

UE. (…) Dar, după anunțul Johnson & Johnson, există încă mulți factori care pot 

perturba programul planificat de livrare a vaccinurilor. Prin urmare, este important 

să acționăm rapid, să anticipăm și să ne adaptăm ori de câte ori este posibil.  

Am ajuns la un acord cu BioNTech-Pfizer pentru a accelera livrarea 

vaccinurilor. Un număr de 50 milioane de doze suplimentare de vaccinuri vor fi 

livrate în trimestrul II al acestui an, începând cu luna aprilie. Aceste 50 de milioane 

de doze au fost inițial prevăzute pentru livrare în trimestrul IV al anului 2021. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

Declarația președintelui CE, dna Ursula von der 

Leyen, privind evoluția strategiei referitoare la 

vaccinare 

https://www.jnj.com/johnson-johnson-statement-on-cdc-advisory-committee-meeting-on-company-covid-19-vaccine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_21_1741


5 
 
 

Aceste doze vor fi distribuite în funcție de ponderea populației către toate statele 

membre. Vreau să mulțumesc BioNTech-Pfizer. S-a dovedit a fi un partener de 

încredere. Și-a îndeplinit angajamentele și răspunde nevoilor noastre. (…) Având în 

vedere toate acestea, lansăm negocierile cu BioNTech-Pfizer pentru un al treilea 

contract. Acest contract are drept obiectiv livrarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin 

în perioada 2021-2023, care vor fi produse în UE.  

 

 

 

La 14 aprilie 2021, Comisia a adoptat o serie de decizii1 care îi vor permite 

să pună în aplicare o strategie de finanțare diversificată: o comunicare privind 

noua strategie de finanțare a instrumentului Noua generație UE, o decizie privind 

mecanismele de guvernanță și sistemele de gestionare a riscurilor pentru Noua 

Generație UE și o decizie a Comisiei privind rețeaua de comercianți primari. 

În plus, Comisia instituie un cadru de guvernanță solid, care va garanta o 

execuție coerentă și consecventă. Noua strategie de finanțare este esențială 

pentru a se asigura mobilizarea mijloacelor financiare atunci când este necesar 

pentru punerea în aplicare a instrumentului Noua Generație UE.  

Instrumentul de redresare economică, Noua Generație UE (Next Generation 

EU), este principalul instrument de răspuns al UE la criza provocată de coronavirus. 

Acest instrument urmărește să sprijine redresarea economică și să construiască un 

viitor mai ecologic, mai digital și mai durabil. 

Noua Generație UE va injecta până la 806 miliarde euro – 5 % din PIB-ul UE – 

în economia UE, sub formă de cheltuieli și împrumuturi. Comisia va împrumuta, în 

numele UE, sumele inițiale prin operațiuni de finanțare pe piețele internaționale 

de capital în perioada 2021-2026. Finanțarea colectată de UE va fi rambursată de 

statele membre fie direct (pentru împrumuturi), fie prin bugetul UE (pentru 

                                                           
1
 A se vedea COM(2021) 250, C(2021) 2500, C(2021) 2501, C(2021) 2502. 

BUGET ȘI ADMINISTRAȚIE  

Noua strategie de finanțare a instrumentului Noua generație UE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1703
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0250&qid=1618474380189
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2500_en_act_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2501_en_act_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
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sprijinul nerambursabil) până cel târziu în decembrie 2058. Comisia va trebui să 

execute operațiuni de finanțare de până la 150-200 miliarde euro pe an.  

Strategia de finanțare diversificată va fi construită în jurul următorilor opt 

piloni: 

 publicarea unor planuri de finanțare periodice; 

 coordonarea efectivă cu emitenții naționali și inter pares: 

 gestionarea puternică a lichidităților pentru a face față intrărilor și 

ieșirilor: 

 capacitatea puternică de execuție pentru efectuarea operațiunilor 

individuale de finanțare: 

 sistemele solide de guvernanță și de gestionare a riscurilor; 

 soluțiile back-office2 adecvate scopului, de plată și de contabilitate; 

 împrumuturile plătite și gestionate bine; 

 comunicarea eficientă și sensibilizarea investitorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Operațiunile de finanțare extinse necesită consolidarea funcțiilor back-office și contabile ale Comisiei pentru a 

asigura executarea eficientă, auditul și responsabilitatea tuturor tranzacțiilor. 



7 
 
 

Acest pachet ajută Comisia să stabilească cadrul operațional în cadrul căruia 

va utiliza o abordare nouă și mai flexibilă pentru a mobiliza fondurile UE Noua 

Generație UE pe piețele de capital, în conformitate cu abordările utilizate de alți 

emitenți mari și frecvenți, inclusiv de statele membre. 

Johannes Hahn, responsabilul european  pentru buget și administrație, a 

declarat: „(…) NextGenerationEU va produce o schimbare radicală pe piețele 

europene de capital. Astăzi, dezvelim motorul care va pompa combustibilul menit 

să alimenteze instrumentul NextGenerationEU. Strategia de finanțare ne va 

permite să contractăm împrumuturile aferente instrumentului NextGenerationEU, 

astfel încât să dispunem de toate instrumentele necesare pentru a demara 

redresarea socială și economică și pentru a promova creșterea verde, digitală și 

rezilientă. Mesajul este clar: de îndată ce Comisia va fi autorizată din punct de 

vedere juridic să contracteze împrumuturi, vom da startul!” 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat3 un pachet de măsuri privind combaterea 

criminalității organizate: 

 o Strategie de combatere a criminalității organizate pentru a răspunde 

mai bine amenințării reprezentate de grupurile de criminalitate organizată și a 

destrăma modelele lor de afaceri; 

 o Strategie privind combaterea traficului de persoane, care vizează 

reducerea cererii de servicii ale persoanelor traficate, distrugerea modelului de 

afaceri al traficanților, protejarea victimelor traficului de persoane, acordarea de 

asistență acestora și consolidarea capacității lor de acțiune; 

 o recomandare adresată Consiliului UE de a deschide negocieri cu 

Interpolul cu privire la un acord de cooperare UE-Interpol care ar permite 
                                                           
3
 A se vedea comunicatele presă ale CE. 

AFACERI INTERNE  

Pachetul privind combaterea criminalității organizate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A170%3AFIN&qid=1618560788722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A171%3AFIN&qid=1618560788722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0177&qid=1618560788722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1662
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agențiilor UE să facă schimb de informații la zi cu Interpolul privind infractorii și 

infracțiunile.   

Strategia de combatere a criminalității organizate 2021-2025 

Strategia stabilește prioritățile, acțiunile și obiectivele care trebuie atinse în 

următorii cinci ani pentru a pune UE pe o bază mai puternică în lupta împotriva 

criminalității organizate. Cu toate acestea, fenomenul penal este în continuă 

evoluție și este esențial să se identifice noi tendințe și să se reacționeze rapid la 

noile evoluții. Uniunea și statele sale membre trebuie să stea înaintea organizațiilor 

criminale. 

Această strategie se bazează pe realizările din trecut, identifică direcțiile 

prioritare de lucru pentru a proteja mai bine cetățenii și economia de grupurile de 

criminalitate organizată și propune acțiuni concrete pe termen mediu și lung, care 

vor fi dezvoltate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Aceasta 

constituie prima strategie specifică privind criminalitatea organizată de la intrarea 

în vigoare a Tratatului de la Lisabona . 

Strategia are următoarele obiective:  

 consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării legii și a 

cooperării judiciare;   

 sprijinirea unor anchete mai eficace pentru a distruge structurile 

criminalității organizate și concentrarea asupra infracțiunilor cu prioritate ridicată 

și specifică; 

 garantarea faptului că infracțiunile nu aduc profit; 

 adaptarea autorităților de aplicare a legii și a sistemului judiciar la era 

digitală. 

Strategia privind combaterea traficului de persoane 

Traficul de persoane este o infracțiune gravă și complexă, care afectează în 

principal femeile și copiii. Aceasta aduce venituri foarte mari infractorilor, 

provocând în același timp suferințe enorme victimelor și costuri ridicate pentru 

societate. În ciuda progreselor înregistrate în ultimul deceniu în ceea ce privește 

consolidarea răspunsului Uniunii împotriva traficului de persoane, amenințarea 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
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traficului de persoane rămâne ridicată pentru orice persoană vulnerabilă. Traficul 

de persoane are un impact asupra structurii societății, statului de drept și 

dezvoltării durabile în statele membre ale UE și în țările noastre partenere. 

Prin această strategie, Comisia stabilește un angajament reînnoit și un cadru 

politic puternic pentru a proteja persoanele vulnerabile împotriva traficului de 

persoane, pentru a împuternici victimele, pentru a aduce făptașii în fața justiției și 

pentru a proteja comunitățile. Femeile și copiii se află în centrul acestui 

angajament. 

Această strategie identifică prioritățile-cheie cu obiectivul de a combate mai 

eficient traficul de persoane. Aceasta propune acțiuni concrete, care vor fi 

dezvoltate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, pentru a identifica 

și a opri traficul de persoane din timp, pentru a urmări infractorii prin 

transformarea traficului dintr-o infracțiune cu risc scăzut și de mare returnare în 

criminalitate cu risc ridicat și scăzută de returnare, pentru a proteja victimele și 

pentru a le ajuta să-și reconstruiască viețile. 

Deoarece traficul de persoane este o formă deosebit de gravă de 

criminalitate organizată, această strategie este strâns legată de Strategia UE de 

combatere a criminalității organizate 2021-2025. În timp ce prioritățile holistice și 

acțiunile-cheie ale strategiei de combatere a criminalității organizate se aplică 

traficului de persoane, această strategie răspunde aspectelor specifice ale 

infracțiunii de trafic de persoane. 

Decizia Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru un acord 

de cooperare între Uniunea Europeană și Organizația Internațională de Poliție 

Criminală 

Prin această decizie, Comisia urmează a fi autorizată să negocieze, în numele 

Uniunii Europene, un acord între Uniunea Europeană și Organizația Internațională 

de Poliție Criminală privind cooperarea și coordonarea în prevenirea și combaterea 

terorismului și a criminalității grave și să asigure o gestionare europeană integrată 

a frontierelor la frontierele externe ale statelor membre și ale țărilor terțe asociate 

la punerea în aplicare, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen în ceea ce 

privește controlul persoanelor la frontierele externe, inclusiv cu privire la garanțiile 

necesare pentru protecția datelor cu caracter personal. 
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PENTRU AFACERI EXTERNE  

ȘI POLITICA DE SECURITATE 

 

15 aprilie 2021 
Impactul operațiunii cibernetice SolarWinds 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a susținut o declarație, în numele Uniunii Europene, în 

solidaritate cu Statele Unite ale Americii, cu privire la  impactul activităților 

cibernetice dăunătoare, cu referite la operațiunea cibernetică SolarWinds care a 

fost desfășurată de către Federația Rusă.  

Dl Josep Borrell a afirmat faptul că utilizarea cu rea-credință a serviciilor 

tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) dăunează societății, economiei și 

securității, precum și stabilității internaționale. 

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a susținut faptul că UE și statele sale 

membre depun toate eforturile necesare pentru a preveni și descuraja 

comportamentele iresponsabile și destabilizatoare din spațiul cibernetic, precum și 

faptul că se lucrează la stabilirea unui program de acțiune în vederea promovării 

unui spațiu cibernetic global, deschis și sigur, în cadrul căruia să fie respectate 

drepturile omului, libertățile fundamentale, valorile și principiile democratice. 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/15/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-expressing-solidarity-with-the-united-states-on-the-impact-of-the-solarwinds-cyber-operation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+European+Union+expressing+solidarity+with+the+United+States+on+the+impact+of+the+SolarWinds+cyber+operation
https://www.cisecurity.org/solarwinds/
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18 aprilie 2021 
Declarație în numele UE privind starea de sănătate a lui Alexei Navalny 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a declarat că Uniunea Europeană este profund 

îngrijorată de rapoartele privind starea precară de sănătate a lui Alexei Navalny4.  

Dl Josep Borrell a afirmat că UE va continua să solicite eliberarea imediată și 

necondiționată, deoarece sentința sa este de natură politică. Cu acest priljej, 

Înaltul Reprezentant a susținut faptul că UE și partenerii săi vor solicita Rusiei să 

investigheze urgent încercarea de asasinare a domnului Navalny în deplină 

transparență. 

Ca reacție la această situație, UE a impus sancțiuni încă din octombrie anul 

trecut asupra a șase înalți oficiali ruși și a unei entități implicate în tentativa de 

asasinare a lui Navalny. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 La 17 ianuarie 2021, Aleksei Navalny, politician rus din opoziție,  a fost reținut la Moscova. La 2 februarie, o 

instanță judecătorească din Moscova l-a condamnat la doi ani și opt luni de închisoare. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/18/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-deteriorating-health-of-alexei-navalny/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Russia%3a+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+the+deteriorating+health+of+Alexei+Navalny
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13 aprilie 2021  

ADEVERINȚA ELECTRONICĂ VERDE 
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  
(ENVI) ȘI COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (LIBE) 

În cadrul dezbaterilor plenare din 24 martie a.c.5, cu reprezentanții Comisiei 

Europene și ai Consiliului UE, a fost agreată accelerarea lucrărilor legislative pentru 

                                                           
5
 În cadrul dezbaterilor din 24 martie a.c., privind adeverința electronică verde, la care au participat și 

vicepreședintele Comisiei Europene, dl Maroš Šefčovič, și reprezentanți ai  președinției portugheze a Consiliului UE, 
deputații europeni au subliniat necesitatea de a garanta un număr adecvat de vaccinuri în întreaga UE printr-o 
abordare coordonată și unificată. Unii dintre aceștia și-au exprimat teama că este pusă în pericol credibilitatea 
Uniunii Europene din cauza gestionării necorespunzătoare a contractelor de vaccin și a distribuției lor lente. În 
rândul deputaților europeni au existat și îngrijorări cu privire la cetățenii care nu au fost vaccinați și care ar putea fi 
supuși discriminării, dar și privind necesitatea de a asigura cele mai înalte standarde de protecție a datelor. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

12  - 18 

aprilie 2021 
DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210323IPR00654/pe-accelereaza-procedura-de-adoptare-a-adeverintei-electronice-verzi
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propunerea privind adeverința 

electronică verde6 în cadrul procedurii 

de urgență a Parlamentului European7. 

Subiectul a fost discutat și cu 

prilejul organizării unei dezbateri, la care 

a participat și dl Didier Reynders, 

comisar european, responsabil cu 

portofoliul pentru justiție, pentru a se 

identifica posibilitățile ca această 

adeverință să devină operațională la 

debutul sezonului turistic de vară al 

Europei. Documentul trebuie să fie 

gratuit și disponibil, în format digital sau 

pe hârtie. Totodată, comisarul european 

a asigurat deputații europeni că, până la 

sfârșitul lunii iunie a.c., vor fi finalizate 

lucrările necesare de infrastructură 

tehnică și că adeverința electronică 

verde nu va duce la crearea unei baze de 

date centrale la nivelul UE. 

Mai mulți deputați europeni au susținut că această adeverință nu trebuie să 

devină o condiție prealabilă „de facto” pentru a călători în Europa, și au îndemnat 

Comisia Europeană să rămână vigilentă și să se asigure că nu se subminează libera 

circulație.  

Abordându-se lipsa consensului în ceea ce privește imunitatea dobândită, s-

a menționat că, la proiectarea adeverinței, Comisia Europeană va trebui să țină 

seama de evoluțiile științifice viitoare și de standardele internaționale. Mai mulți 

parlamentari europeni au solicitat clarificări cu privire la relația dintre adeverința 

electronică verde și inițiativele naționale similare din statele membre, având în 

vedere existența unor certificate de sănătate. Pe de altă parte, au existat și 

deputați europeni care au considerat că cetățenii au nevoie urgentă de teste PCR 

                                                           
6
 A se consulta 2021/0068(COD) - Adeverința electronică verde - cetățenii Uniunii – fișă de procedură. 

7
 Pentru mai multe detalii a se consulta materialul de la pag. 21 și Sinteza activităților europene nr. 10, pag. 4, care 

poate fi găsită în secțiunea Documente ale Direcției pentru Uniunea Europeană. De asemenea se mai poate consulta 

și materialul despre  adeverința electronica verde – pe scurt, de la pagina Think Thank a Parlamentului European.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-163_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-163_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210407IPR01516/digital-green-certificate-meps-to-review-commission-proposal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210413-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210407IPR01517/digital-green-certificate-clarifications-needed-on-travel-facilitation-tool
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3114.pdf
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=szs
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/search.html?word=digital+green
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la prețuri accesibile, pentru a evita o discriminare împotriva celor care nu sunt 

vaccinați. 

De asemenea, pentru a evalua implicațiile privind datele personale ale 

adeverinței propuse, deputații europeni au avut întrevederi și cu dl Wojciech 

Wiewiórowski din partea Autorității europene  pentru protecția datelor (AEPD). 

Acesta a prezentat avizul comun al AEPD și al Comitetului european pentru 

protecția datelor cu privire la adeverința electronică verde.  

Plenul PE va adopta mandatul de negociere cu Consiliul UE, care poate 

include amendamente, la propunerea Comisiei Europene, în cursul sesiunii plenare 

din 26-29 aprilie.  

 „(...) Avem nevoie de adeverința electronică verde pentru 
a restabili încrederea în spațiul Schengen, continuând, totodată, 
lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Adeverința nu poate fi 
o condiție prealabilă pentru libera circulație, deoarece aceasta 
este un drept fundamental în Uniunea Europeană și nu poate 
conduce la discriminare. Datele cetățenilor trebuie să fie în 
siguranță și doar datele necesare ar trebui incluse în 

adeverință.” - Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

 

13 aprilie 2021 

RELAȚIILE UE - INDIA 
COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE (AFET) 

La reuniunea AFET,  deputații europeni au solicitat legături mai strânse 

între UE și India și au adoptat un proiect de raport  și un set de recomandări, în 

vederea viitoarei reuniuni a liderilor de la Porto - Portugalia, din 8 mai 20218. 

Textul adoptat afirmă legăturile politice puternice dintre UE și India, care 

sunt de natură economică, socială și culturală, dar subliniază că relațiile bilaterale 

nu și-au atins încă întregul potențial și că necesită un angajament politic sporit. De 

asemenea, a fost evidențiată creșterea influenței regionale și geopolitice a Indiei, 

                                                           
8
 Summit-ul India - Uniunea Europeană (UE) va constitui o oportunitate pentru intensificarea angajamentelor, de a 

realiza o cooperare pentru digitalizare, pentru climă și care va conduce, poate,  la un nou acord comercial. 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-digital-green-certificate_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7796-2021-INIT/en/pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/ro/agenda/202104/AFET?meeting=AFET-2021-0412_1&session=04-12-14-30
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01524/india-meps-call-for-stronger-ties-between-the-world-s-two-biggest-democracies
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/PR/2021/04-12/1225086RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659270/EPRS_ATA(2020)659270_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659275/EPRS_ATA(2020)659275_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659348/EPRS_BRI(2020)659348_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642841/EPRS_STU(2020)642841_EN.pdf
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întrucât țara și-a consolidat poziția de 

putere economică și militară și a crescut 

rapid ca partener comercial important 

pentru UE. 

În contextul unor riscuri globale 

sporite și al unei concurențe crescânde, 

deputații europeni au solicitat Uniunii 

Europene să continue să îmbunătățească și să aprofundeze relația cu India pentru 

a se promova o viziune comună a unei ordini mondiale bazate pe reguli în medii 

multilaterale, consolidarea securității internaționale, încurajarea conectivității, 

combaterea schimbărilor climatice și consolidarea stabilității economice globale. 

Membrii AFET au solicitat și modernizarea arhitecturii instituționale, inclusiv o 

dimensiune parlamentară mai puternică.  

În ceea ce privește parteneriatele comerciale și sectoriale, proiectul de 

raport susține relații comerciale mai strânse și necesitatea de a conlucra la reforma 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Mai mult decât atât, a fost subliniată 

valoarea parteneriatelor sectoriale, în ceea ce privește sprijinul pentru obiectivele 

de mediu, sănătatea publică și lupta împotriva COVID-19, investițiile private și 

publice, conectivitatea, protecția datelor și serviciile digitale. 

Referitor la prevenirea conflictelor, pacea și stabilitatea regională, s-a 

precizat că UE urmărește îndeaproape situația din Kashmir și își reiterează sprijinul 

pentru stabilitate între India și Pakistan. Deputații europeni au solicitat ca UE să își 

reînnoiască eforturile pentru apropierea și restabilirea relațiilor de bună vecinătate 

între India și Pakistan și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea 

relației dintre India și China. Parlamentarii europeni și-au reiterat sprijinul pentru 

soluționarea pașnică a litigiilor, necesitatea unui dialog constructiv și cuprinzător și 

menținerea dreptului internațional la frontiera India - China. 

Totodată, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la preocupările legate de 

drepturile omului, situația dificilă cu care se confruntă femeile și grupurile 

minoritare, discriminarea pe bază de castă, precum și închiderea birourilor 

Amnesty International din India, după ce conturile bancare ale acestora au fost 

înghețate din cauza unei presupuse încălcări a Legii privind reglementarea 

contribuției externe a Indiei. În proiectul de raportul se trage un semnal de alarmă 

cu privire la Legea de modificare a cetățeniei din India, care, potrivit Biroului 
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Înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, are o natură 

fundamental discriminatorie împotriva musulmanilor.   

 „(...)India și UE, ca cele mai mari democrații din lume, au 
toate posibilitățile de a construi o planetă mai bună. Pentru a ne 
îndeplini potențialul, trebuie să fim mai ambițioși în cooperarea 
pentru prevenirea crizelor climatice, promovarea drepturilor 
omului, construirea conectivității, comerțul durabil și apărarea 
unei ordine internaționale multilaterale. Cu acest raport, încercăm 
să promovăm un angajament mai puternic față de valorile 
noastre reciproce și către un parteneriat strategic care va aduce 

beneficii Europei, Indiei și lumii.” - Alviina Alametsä, raportor 

Proiectul de raportul va fi supus, pentru adoptare, plenului PE într-o sesiune 

viitoare.   

15 aprilie 2021 

ACORD COMERCIAL UE - REGATUL UNIT 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ (AFET)  ȘI COMISIA PENTRU COMERȚ 
INTERNAȚIONAL (INTA) 

Membrii celor două comisii s-au întrunit pentru a discuta despre  

recomandarea lor comună privind acordul comercial și de cooperare dintre UE și 

Marea Britanie9.  

 „(...) Brexit-ul este o greșeală istorică, dar acum trebuie să 
stabilim un fundament puternic pentru relațiile viitoare. Prin această 
decizie, salutăm dispozițiile care leagă Marea Britanie de standardele 
actuale ridicate pentru muncă și mediu. Cu toate acestea, toate 
progresele ar putea fi pierdute, dacă Marea Britanie continuă să 

încalce unilateral Acordul de retragere și Protocolul privind Irlanda de Nord. 
Așteptăm cu nerăbdare un plan fiabil privind implementarea protocolului și să fim 
implicați în implementarea și controlul acordului.” - Andreas Schieder, raportor 

                                                           
9
 Pentru mai multe date a se consulta documentul COM(2020)856 -2020/0382 NLE) - Propunere de decizie a 

Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de 
altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind 
procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora – fișă de procedură. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200856.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en


17 
 
 

„(...) Brexit-ul economic de la începutul acestui an a provocat 
întreruperi reale. Acordul comercial și de cooperare, oricât de 
imperfect ar fi, a lucrat pentru a amortiza cel mai grav impact. 
Ratificarea acestuia în Parlamentul European, după un control intens, 
crește securitatea juridică pentru companiile care lucrează acum într-
un mediu dificil și solidifică și păstrează garanțiile fără precedent care 

asigură condiții de concurență echitabile, atât de minuțios obținute. Mai mult decât 
atât, aprobarea acordului înseamnă extinderea arsenalului de instrumente juridice 
și o pârghie pentru a continua implementarea completă și pragmatică a Acordului 
de retragere și a Protocolului său, a cărui importanță a fost subliniată de 
evenimentele recente din Irlanda de Nord.”- Christophe Hansen, raportor 

La 13 aprilie a.c., Conferința președinților din PE a decis să nu stabilească o 

dată  fixă pentru adoptare, lăsând partea britanică să pună în aplicare pe deplin 

Acordul de retragere. Negociatorii UE și Marea Britanie au convenit asupra 

termenilor Acordului comercial și de cooperare la 24 decembrie 2020. Pentru a 

minimiza întreruperile, acordul a fost aplicat provizoriu de la 1 ianuarie 2021 și va 

înceta la 30 aprilie 2021. Pentru ca aceasta să intre în vigoare definitiv, este nevoie 

de acordul plenului PE. Parlamentul a declarat, în repetate rânduri, că aplicarea 

provizorie este rezultatul unui set unic de circumstanțe și că un astfel de exercițiu 

nu trebuie repetat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_ro
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15 aprilie 2021 

STOP VIEȚII ÎN CUȘCĂ! 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (AGRI) ȘI COMISIA 
PENTRU PETIȚII (PETI) 

Inițiativa cetățenilor europeni (ICE)10 „Încheiați era cuștilor!” a fost 

înregistrată la Comisia Europeană la 5 septembrie 2018. La momentul depunerii, 

inițiativa a adunat sprijinul a aproape 1,4 milioane de semnatari din întreaga UE, cu 

pragul necesar pentru semnături îndeplinit din 18 state membre.  

Inițiativa solicita Comisiei Europene să pună capăt tratamentului aplicat  

sutelor de milioane de animale de fermă din UE,  ținute în cuști pentru cea mai 

mare parte a vieții lor, și să interzică utilizarea acestora pentru găinile ouătoare, 

iepuri, pui, puicuțe, prepelițe, rațe și gâște, pe de o parte, și lăzi de fătare pentru 

scroafe și țarcuri individuale pentru viței, pe de altă parte, acolo unde nu sunt deja 

interzise.  

Deputații europeni au organizat o audiere publică privind această inițiativă. 

Dezbaterea a fost deschisă de președinții comisiilor AGRI și PETI, respectiv dl 

Norbert Lins și dna Dolors Montserrat, în prezența dnei Věra Jourov,á 

vicepreședintele 

Comisiei Europene, 

responsabil cu 

portofoliul valori și 

transparență. La audiere 

au fost prezenți și dna 

Stella Kyriakides, 

comisar european 

responsabil cu 

portofoliul pentru 

sănătăte și siguranță 

alimentară, dna Kerli 

Ats, reprezentantul Comitetului Economic și Social European, dl Guillaume Cros, 

                                                           
10

 IEC permite ca 1 milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să ceară Comisiei Europene să 
propună legislație în domenii care intră în competența sa. Organizatorii de inițiative de succes sunt invitați de UE să 
își prezinte inițiativa la o audiere publică în Parlamentul European, în fața comisiei responsabile cu subiectul. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D1222
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd
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reprezentant al  Comitetului Regiunilor, iar concluziile au fost prezentate de dl 

Janusz Wojciechowski, comisar european responsabil cu portofoliul pentru 

agricultură. 

„(...) Acesta este cea de-a 6-a inițiativă cetățenească, dintre cele 76 de 
inițiative înregistrate în ultimii 8 ani, care a reușit să fie pusă în 
practica legislativă europeană. Reprezintă al treilea cel mai mare 
număr de semnături colectate vreodată și primul ICE valid pentru 
bunăstarea animalelor de crescătorie. (...) A fost prezentată într-un 
moment în care creșterea intensivă a animalelor este supusă unui 
control public mai mare și solicită UE să facă mai multe schimbări în 

această politică.” - Dolors Montserrat, președintele Comisiei PETI  
„(...) Salut și susțin această inițiativă. Bunăstarea animalelor 

poate fi îmbunătățită în UE. (...) Este extrem de important ca  înainte 
de a planifica orice trecere radicală - la adăposturi fără cuști- să 
analizăm și costul unei astfel de modificări și să ne gândim să oferim 
fermierului suficient sprijin financiar, compensații sau alte 

stimulente pentru a putea face această schimbare.”- Norbert Lins 
președintele Comisiei AGRI 

„(...) Comisia acordă cea mai mare importanță ideilor 
transmise prin intermediul instrumentului de inițiativă 

cetățenească europeană și ia în serios toate inițiativele de succes (...) 
care pot genera efecte pe termen lung asupra politicilor UE.” - Věra 
Jourová, Vicepreședintele Comisiei Europene  

„(...) Comisia Europeană dorește cu adevărat să 
îmbunătățească bunăstarea animalelor, care se află în centrul 
Pactului ecologic european, iar această inițiativă are sprijin deplin.” -  Janusz 
Wojciechowski,  comisar european responsabil cu portofoliul pentru  agricultură 

 „(...) Preocupările privind bunăstarea animalelor se află în centrul strategiei 
UE «De la fermă la furculiță». (...) Suntem foarte conștienți că 
trebuie să facem mai mult și se fac verificări în ceea ce privește stării 
de sănătate și bunăstarea animalelor. Vom folosi rezultatele acestei 
verificări pentru a propune o nouă legislație până în 2023.”-  Stella 
Kyriakides, comisar european responsabil cu portofoliul pentru  
sănătate și siguranță alimentară  

Ideile principale ale inițiativei se referă la folosirea sistemelor alternative -  

hambare, sisteme organice, spații libere -  și sprijinirea de natură financiară pentru 

tranziția către agricultura fără cuști și  produsele importate din țări din afara UE să 

respecte standardele UE privind bunăstarea animalelor. Parlamentarii europeni au 
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solicitat măsuri stricte și eficiente pentru a evita importurile de produse mai ieftine 

cu standarde mai scăzute de bunăstare a animalelor din țări din afara UE, precum 

și o evaluare adecvată a impactului. 

15 - 16 aprilie 2021 

VACCIN PENTRU NOILE TULPINI DE COVID-19   
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  
(ENVI) ȘI COMISIA PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL (INTA) 

Membrii ENVI au discutat și aprobat o nouă procedură pentru a facilita și 

accelera, la nivelul UE, valorificarea vaccinurilor autorizate și adaptate la noile 

tulpini de COVID-19. De asemenea, au votat o recomandare pentru a da undă 

verde timpurie propunerii, declarând că nu ridică obiecții11.  

Totodată, la 15 martie a.c., deputații europeni au dezbătut cu experți despre 

eficacitatea vaccinurilor împotriva mutațiilor virusului COVID-1912. 

De asemenea, Comisia pentru comerț internațional (INTA) a discutat despre 

proiectul de raport din proprie inițiativă cu privire la aspectele comerciale și 

implicațiile COVID-19. 

Acest raport face parte 

din procesul de reflecție al 

Comitetului pentru politică 

comercială privind rolul 

comerțului ca instrument 

pentru o redresare durabilă și 

pentru realizarea unei 

autonomii strategice deschise 

(Revizuirea politicii comerciale).  

                                                           
11 La 24 martie a.c., Comisia Europeană a introdus o măsură pentru accelerarea autorizării vaccinurilor COVID-19 

adaptate. Înainte de a intra în vigoare, orice act delegat este examinat de Parlamentul European și Consiliul UE. 
Dacă nu intenționează să ridice nici o obiecție, deputații europeni pot decide să scurteze această perioadă de 
control cu un vot la nivelul comisiei, urmat de aprobarea recomandării în următoarea sesiune plenară (conform 
articolului 111 paragraful 6 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European). 
12

 Pentru detalii pe larg a se  consulta Sinteza activităților europene nr. 10, pag. 19. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210408IPR01612/covid-19-faster-authorisation-for-vaccines-adapted-to-variants
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202104/INTA?meeting=INTA-2021-0414_2&session=04-15-10-00
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/trade-implications-of-covid-19-committee/product-details/20210414CAN60511
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PR/2021/04-14/1226305RO.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/trade-policy-committee/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/trade-policy-committee/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1088
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-111_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3114.pdf
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Ambasadorii  UE au convenit mandatul de negociere cu Parlamentul 

European privind propunerile de regulament referitoare la adeverința electronică 

verde interoperabilă13. Această adeverință va facilita libera circulație, în condiții de 

siguranță, în timpul pandemiei de COVID-19, furnizând dovada că o persoană a fost 

vaccinată împotriva COVID-19, a obținut un rezultat negativ la testul pentru 

depistarea bolii sau s-a vindecat de COVID-19.  

 „(...) Situația epidemiologică actuală rămâne deosebit de îngrijorătoare, dar, 

privind în perspectivă, avem nevoie de soluții care să funcționeze în toate statele 

membre. Adeverința electronică verde are rolul de a facilita libera circulație în 

condiții de siguranță. Este deosebit de importantă pentru cetățenii noștri, pentru 

societățile noastre și pentru redresarea economiilor noastre. Salut acest prim pas 

care demonstrează că suntem pregătiți să inițiem un dialog constructiv cu 

                                                           
13

 Un regulament care ar urma să vizeze  cetățenii UE, celălalt resortisanții țărilor terțe.  

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

Adeverința electronică verde. Consiliul UE și-

a stabilit mandatul de negociere cu 

Parlamentul European  

14 aprilie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7796-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7129-2021-INIT/ro/pdf
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Parlamentul European și cu Comisia pentru a continua să 

avansăm rapid în privința acestor propuneri, astfel încât 

adeverința și sistemul să fie pe deplin operaționale în 

această vară.” António Costa, prim-ministrul Portugaliei 

Potrivit celor două propuneri de regulament, 

adeverința electronică verde va putea fi utilizată de către 

cetățenii UE și membrii familiilor acestora, de către 

resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau cu reședința legală 

pe teritoriul unui stat membru, urmând ca aceasta să fie introdusă și în  Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia și Elveția.  

Principalele modificări introduse de Consiliul UE în textele legislative: 

 precizează că adeverința electronică verde nu este o condiție 

prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație și nici un document de 

călătorie; 

 clarifică modul în care ar trebui tratate adeverințele electronice verzi 

eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, precum și 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau având reședința 

legală într-un stat membru, care s-au vaccinat în țări terțe; 

 prevăd o  perioadă de tranziție de 6 săptămâni14 în care statele 

membre pot continua să utilizeze sistemele existente în prezent, până când cadrul 

actual privind adeverința electronică verde este pe deplin operațional pe teritoriul 

lor.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Propunere de regulament privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor 
interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de 
COVID-19 (adeverința electronică verde) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/ro/pdf
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Miniștrii finanțelor din statele zonei euro au participat la o nouă ședință 

lunară, în format videoconferință - mai întâi în configurația obișnuită al Eurogrup-

ului și, apoi, în configurație deschisă, reunind astfel și miniștrii de finanțe din 

statele UE din afara zonei euro („configurația UE27”).  

Președintele Eurogrup-ului, dl Paschal Donohoe, a informat participanții 

despre discuțiile de la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și ale 

Fondului Monetar Internațional, la care a reprezentat zona euro.  

Apoi, a urmat o discuție tematică privind regimurile insolvenței din zona 

euro, pe baza unei informări pregătite de Comisia Europeană. Regimurile sau 

cadrele juridice aplicabile insolvenței sunt foarte importante pentru realizarea unei 

redresări mai rapide, precum și o creștere mai robustă și o integrare financiară mai 

profundă a zonei euro în viitor.  

Disparitățile de ordin legislativ în materia insolvenţei între statele membre 

ale Uniunii sunt considerate a frâna creşterea economică în condiţiile în care 

activele companiilor insolvente sunt îngheţate în conturile bancare pentru o 

perioadă lungă de timp până la soluţionarea procedurilor juridice, în loc ca acestea 

să fie reintroduse în circuitul economic. Se preconizează o creștere a numărului de 

companii mici și mijlocii care vor intra în faliment, ajungându-se astfel la 

acumularea creditelor neperformante ale băncilor, într-o perioadă în care 

redresarea economică ulterior pandemiei începe iar guvernele naționale vor 

retrage schemele de sprijin financiar care au menţinut pe linia de plutire multe 

companii considerate acum ca fiind neviabile.15 

                                                           
15

 În prezent, la nivelul UE nu s-a ajuns la un consens privind o definiție comună a insolvenţei sau a momentului în 
care o companie trebuie să demareze procedurile formale de insolvenţă. Totodată, Comisia Europeană își dorește 
reguli comune privind masa bunurilor care poate face obiectul insolvenţei, urmărirea activelor, rangul și ordinea de 
preferinţă a creanţelor, precum şi a drepturilor creditorilor în funcţie rangul creanțelor și ordinea lor de preferință. 
 

Ședința Eurogrup în format videoconferință 16 aprilie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/04/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/04/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/how-the-eurogroup-works/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/president/biography/
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Comisia Europeană a informat Eurogrup-ul că regimurile insolvenţelor din 

UE diferă încă atât în privința concepției lor cât şi a punerii lor în practică în 

contextul realizării unui echilibru între interesele creditorului şi cele ale debitorului 

şi a priorităţii de care se bucură angajaţii, companiile publice (de stat) sau 

autorităţile fiscale naționale.  

“Diferenţele care există de la o ţară la altă în ceea ce priveşte regimul 

insolvenţei conduc la o fragmentare a pieţelor de capital din UE. Această 

convergenţă este importantă şi pentru a evita o acumulare a creditelor 

neperformante în lunile următoare şi în cazul viitoarelor crize", a declarat la rândul 

său comisarul european pentru economie, dl Paolo Gentiloni. "Intenţionăm să 

demarăm o iniţiativă pentru a creşte convergenţa legilor insolvenţei", a mai 

adăugat dl Gentiloni. 

Miniștrii de finanțe europeni au făcut bilanțul activității în curs privind euro 

ca monedă electronică. Discuția s-a bazat pe un raport al Băncii Centrale Europene 

care prezintă rezultatele consultării privind moneda euro electronică („euro 

digital”), lansată la 12 octombrie 2020. 

Astfel, președintele Eurogrup-ului consideră că euro digital este un proiect 

important, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și politic, și se așteaptă ca 

miniștrii Eurogrup-ului să joace un rol important în susținerea argumentelor 

favorabile și a dimensiunilor politice ale unei monede electronice (digitale)16 pentru 

Europa, pe baza prevederilor pachetului de măsuri privind finanțele digitale, 

prezentat de Comisia Europeană la 24 septembrie 2020.17 

Miniștrii de finanțe au analizat practicile actuale ale Eurogrup-ului în materie 

de transparență. În ultimii ani, Eurogrup-ul a făcut progrese semnificative în 

îmbunătățirea transparenței activității sale și în îmbunătățirea comunicării sale 

publice. Grupul își revizuiește periodic politica de transparență.  

                                                           
16

 Considerente generale ale Băncii Centrale Europene (BCE) despre viitoare moneda euro electronică – „Un euro 
digital”: https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html. 
17

Acest pachet de măsuri privind finanțele digitale se află în dezbaterea Consiliului UE: 
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/digital-finance/. 
   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Eurosystem_report_on_the_public_consultation_on_a_digital_euro~539fa8cd8d.en.pdf?6757062fde1f25e6f70ffe806e4c33e4
https://www.consilium.europa.eu/media/49193/20210416-eg-transparency-review.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/digital-finance/
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În configurația deschisă (UE27) a Eurogrup-ului, președintele Grupului de 

lucru la nivel înalt pentru Sistemul european de asigurare a depozitelor (mecanism 

al UE denumit: „EDIS”), dl Tuomas Saarenheimo, a informat miniștrii din zona euro 

cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea pe bază de consens 

a unui plan de lucru gradual, cu termene de timp, referitor la toate elementele 

remarcabile necesare pentru finalizarea uniunii bancare. Acest plan a fost solicitat 

de reuniunea din decembrie 2020 a Summit-ului euro.  

În această privință, președintele Eurogrup, dl Donohoe, susține că „sistemul 

bancar și-a dovedit rezistența până în prezent în epoca Covid-19 și aceasta este 

rezultatul eforturilor noastre comune din ultimul deceniu în construirea și 

consolidarea uniunii bancare până în prezent. Așa că, am realizat multe, dar astăzi 

s-au angajat toți să analizăm cum putem realiza mai mult.” 18    

 

 
 

                                                           
18

 În prezent, ansamblul uniunii bancare este considerat de UE ca fiind nefinalizat, în special datorită dezbaterilor 
prelungite în cadrul Consiliului UE asupra Sistemului european de asigurare a depozitelor (EDIS), prezentat inițial în 
2015 de Comisia Europeană. Statele membre ale uniunii nu au ajuns încă la un consens decisiv în privința formatului 
și a funcțiilor mecanismului EDIS – considerat drept al treilea pilon al ansamblului uniunii bancare. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/banking-union/
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/euro-summit/
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 Miniștrii de economie și finanțe din statele membre UE au dezbătut 

situația și perspectivele economice actuale ale Uniunii. Reprezentanții Comisiei 

Europene și ai Băncii Centrale Europene și-au exprimat de asemenea opiniile cu 

privire la situația economică și financiară actuală. În acest sens, Comisia a 

prezentat o actualizare a punerii în aplicare a cadrului temporar pentru ajutorul de 

stat, care permite statelor membre să-și susțină mai flexibil economiile în timpul 

pandemiei și a explicat legătura acestui cadru cu planurile naționale de redresare și 

reziliență.  

În cadrul evaluării periodice a punerii în aplicare a Mecanismului de 

redresare și reziliență, miniștrii statelor UE au audiat din partea Comisiei o 

actualizare a stadiului de pregătire a planurilor naționale de redresare și reziliență. 

Miniștrii și-au prezentat experiențele lor din această etapă de pregătire a 

planurilor, etapă care se apropie de sfârșit și care va fi urmată în curând de 

depunerea oficială a planurilor.19  

În cadrul ședinței, Comisia Europeană și-a prezentat comunicarea privind 

finanțarea planului NextGeneration EU, publicată la 14 aprilie a.c.. În acest 

domeniu, președinția portugheză a Consiliului Ecofin a informat  cu privire la 

ratificarea deciziei privind sistemul de resurse proprii ale UE, subliniind că 17 state 

membre au finalizat deja acest proces. privind sistemul de resurse proprii ale UE. 

Dl João Leão, ministrul portughez al finanțelor, a susținut că: „odată cu 

apropierea termenului „flexibil” de 30 aprilie, mă aștept ca cea mai mare parte a 

planurilor naționale de redresare și reziliență să fie prezentate oficial. Scopul este 

acela de a aproba primele planuri înainte de vară. S-au depus toate eforturile 

pentru a finaliza procesul de ratificare cât mai curând posibil. Prin urmare, sunt 
                                                           
19

  La 11 februarie 2021, Consiliul UE a adoptat Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 
Acest mecanism, estimat la 672,5 miliarde euro, se află în centrul eforturilor de redresare economică ale UE, 
reprezentate de planul NextGenerationEU (NGEU) – planul în valoare de 750 de miliarde euro convenit de liderii 
statelor membre în iulie 2020: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/.  
A se vedea și Planul de redresare pentru Europa, din perspectiva Comisiei Europene: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro. 
    

Reuniunea informală a ECOFIN  în format 

videoconferință 16 aprilie 2021 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN#d1e1551-17-1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/com2021_250_en_act_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/com2021_250_en_act_part1_v3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN#d1e1551-17-1
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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încrezător că punerea în aplicare a fondului de redresare este pe drumul cel bun iar 

prefinanțarea ar putea începe să circule în economie în această vară.”  

În domeniul uniunii piețelor de capital, Comisia Europeană a informat 

miniștrii de finanțe cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune reînnoit 

cu privire la uniunea piețelor de capital.20 Comisia s-a axat pe principalele inițiative 

în curs de desfășurare în următoarele luni, în special privind punctul unic de acces 

european, care ar trebui să ajute investitorii să obțină acces ușor, rapid și 

comparabil la datele companiilor europene, facilitând astfel finanțarea 

companiilor. Recent, Comisia a lansat o consultare publică în vederea pregătirii 

unei propuneri legislative privind punctul unic de acces european în cursul anului 

2021.  

Concluziile adoptate de Consiliul UE cu privire la planul de acțiune al 

Comisiei Europene privind uniunea piețelor de capital subliniază că, în acest 

moment, ar trebui acordată prioritate imediată acțiunilor care contribuie la 

îmbunătățirea finanțării economiei, în special a IMM-urilor, și care au potențialul 

de a sprijini o redresare economică rapidă în contextul pandemiei de Covid-19.  

În privința arhitecturii financiare europene pentru dezvoltare, miniștrii au 

avut un schimb de opinii cu privire la viitorul arhitecturii, cu participarea 

președinților BERD21 și BEI22, dna Odile Renaud-Basso și dl Werner Hoyer. 

Arhitectura financiară europeană pentru dezvoltare joacă un rol important în 

combaterea sărăciei și a inegalităților la nivel mondial, acționând în vederea 

atingerii obiectivelor generale de dezvoltare durabilă și a combaterii schimbărilor 

climatice. Cu toate acestea, structura este complexă, implicând o multitudine de 

actori ai UE și din statele naționale, precum și instrumente financiare diverse. 

Reflecțiile asupra modului de a face acest sistem mai coerent, strategic, relevant, 

incluziv și vizibil au început în anul 2019.  

În concluziile adoptate în decembrie 2019, Consiliul UE și-a expus punctele 

de vedere cu privire la îmbunătățirile inițiale care urmează să fie făcute și a 

                                                           
20

 La 3 decembrie 2020, Consiliul UE a aprobat concluzii cu privire la noul plan de acțiune al Comisiei privind uniunea 
piețelor de capital (UPC), publicat la 24 septembrie 2020.   
21

 BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
22

 BEI – Banca Europeană de Investiții. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/capital-markets-union/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/04/capital-markets-union-council-approves-conclusions-on-the-commission-s-new-action-plan/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/04/capital-markets-union-council-approves-conclusions-on-the-commission-s-new-action-plan/
https://www.ebf.eu/sustainable-finance/european-commission-consultation-on-the-establishment-of-a-european-single-access-point-esap-for-financial-and-non-financial-information-publicly-disclosed-by-companies-ebf-response/
https://www.ebf.eu/sustainable-finance/european-commission-consultation-on-the-establishment-of-a-european-single-access-point-esap-for-financial-and-non-financial-information-publicly-disclosed-by-companies-ebf-response/
https://www.ebf.eu/sustainable-finance/european-commission-consultation-on-the-establishment-of-a-european-single-access-point-esap-for-financial-and-non-financial-information-publicly-disclosed-by-companies-ebf-response/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/04/capital-markets-union-council-approves-conclusions-on-the-commission-s-new-action-plan/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14434-2019-INIT/en/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Architecture+financi%C3%A8re+pour+le+d%C3%A9veloppement:+le+Conseil+adopte+des+conclusions+sur+la+voie+%C3%A0+suivre
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/04/capital-markets-union-council-approves-conclusions-on-the-commission-s-new-action-plan/
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subliniat calea de urmat pentru procesul de mediere între statele membre. De 

atunci, pandemia Covid-19 și impactul acesteia asupra țărilor mai puțin dezvoltate 

și mai fragile au creat noi dificultăți. Miniștrii europeni și-au expus punctele de 

vedere cu privire la posibilele îmbunătățiri pe baza elementelor semnalate din 

2019 până acum în acest domeniu. S-a ajuns la consensul că îmbunătățirea 

structurii instituționale actuale ar putea fi cea mai practică și eficientă modalitate 

de a îndeplini obiectivele UE și de a sprijini țările partenere. Miniștrii au convenit, 

de asemenea, că este timpul să se treacă de la reflecție la acțiune. Se așteaptă ca 

miniștrii din formațiunea Ecofin a Consiliului UE să aprobe noi concluzii privind 

viitorul arhitecturii financiare europene pentru dezvoltare în luna mai a acestui an.  

Tot în cadrul acestei ședințe, președinția portugheză a Consiliului și Comisia 

Europeană au informat miniștrii cu privire la rezultatul reuniunii miniștrilor de 

finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din cadrul grupului G20 din 7 aprilie 

2021. Aceasta a fost a doua întâlnire sub președinția italiană a G20. Discuțiile au 

vizat starea economiei globale, eforturile de promovare a redresării ulterior 

pandemiei și a creșterii economice durabile, precum și sprijinirea celor mai 

vulnerabile state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/04/16/
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Cea de-a șasea ediție  a unei dintre cele mai prestigioase conferințe anuale 

din Asia și principalul for de dezbateri din India pe teme geopolitice și 

geoeconomice de interes global a fost organizată de think-tank-ul „Observer 

Research Foundation”, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe indian -  

„Raisina Dialogue”. Subiectele principale ale ediției din acest an a Forumului 

„Raisina Dialogue” au vizat multilateralismul și reforma sistemului multilateral; 

securitatea fluxurilor globale de aprovizionare; pacea și securitatea internațională; 

gestionarea „infodemiei23”, combaterea dezinformării. 

 La eveniment,  președintele Consiliului European, dl Charles Michel a 

susținut un discurs, în cadrul căruia s-a referit la intensificarea cooperării cu India 

                                                           
23

 Prin „infodemie”, Organizația Mondială a Sănătății înțelege „o supraabundenţă de informaţii - unele corecte, 
altele nu - care îngreunează accesul oamenilor la surse de încredere atunci când au mai multă nevoie de ele". 

14 aprilie 2021 

  

Dialogul Raisina 2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/14/the-state-of-the-world-order-and-the-importance-of-the-india-eu-relationship-address-of-president-charles-michel-at-the-raisina-dialogue-2021/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%22The+state+of+the+world+order+and+the+importance+of+the+India-EU+relationship%22+-+Address+by+President+Charles+Michel+at+the+Raisina+Dialogue+2021
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pentru combaterea pandemiei COVID-19, înaintea summitului India-Uniunea 

Europeană care va avea loc în mai a.c. 

Președintele Consiliului European a subliniat faptul că este necesară o 

cooperare globală și o ordine internațională bazată pe reguli, evidențiind aspecte 

le incidente de cooperare: pandemia de COVID-19, schimbările climatice, 

cooperarea economică și securitatea și pacea. 

Totodată, dl Charles Michel a evidențiat că India și UE sunt producători de 

vaccinuri și că este necesară cooperarea pentru asigurarea extinderii capacității 

globale de producție în sectorul farmaceutic, precum și în țările în curs de 

dezvoltare. 

„(...) Este în interesul nostru comun să arătăm că modelul democratic și 

deschis este cel mai puternic pentru a aborda provocările lumii. De asemenea, UE 

caută un angajament comun UE-India de a combate schimbările climatice prin 

creștere ecologică, economie circulară și energie curată. Acestea vor fi necesare în 

întreaga lume și vor crea locuri de muncă și oportunități economice.” – Charles 

Michel, președintele Consiliului European 

 

 

 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a avut o discuție 

telefonică cu dl Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în cadrul căreia și-a 

exprimat îngrijorarea cu privire la forțele militare rusești care se află la granița 

Ucrainei și în Crimeea. 

Cu acest prilej, dl Charles Michel a reiterat sprijinul UE în ceea ce privește 

independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și apelul către 

Rusia de a respecta principiile și angajamentele OSCE privind transparența 

mișcărilor militare. 

Totodată, președintele Consiliului European a reamintit sprijinul UE pentru 

eforturile din formatul Normandia și grupul de contact trilateral și a solicitat 

punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk. 

15 aprilie 2021 

  

Discuție telefonică cu dl Volodimir Zelenski, 

președintele Ucrainei 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/15/readout-of-the-telephone-conversation-between-president-charles-michel-and-president-of-ukraine-volodymyr-zelenskyy/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Readout+of+the+telephone+conversation+between+President+Charles+Michel+and+President+of+Ukraine+Volodymyr+Zelenskyy
https://www.euractiv.com/topics/normandy-format/
https://civilmplus.org/en/tags/trilateral-contact-group-en/
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