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SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 
Strategia privind mijloacele terapeutice vizând COVID-19

Comisia Europeană a propus o strategie a UE 

privind mijloacele terapeutice vizând COVID-19 

[COM(2021)355]. Aceasta completează strategia UE 

pentru vaccinurile COVID-19 și prezintă o abordare 

consolidată în ceea ce privește terapia eficientă, precum 

și dezvoltarea, fabricarea și achiziționarea de produse 

sigure la nivelul UE, concentrându-se pe: 

 cercetare, dezvoltare și inovare; 

 acces la studii clinice intervenționale și aprobarea 

rapidă a acestora; 

 identificarea unor mijloace terapeutice 

promițătoare; 

 utilizarea lanțurilor de aprovizionare și livrarea de 

medicamente; 

 flexibilitate în materie de reglementare; 

 cooperarea internațională. 

Strategia include acțiuni și obiective clare, 

inclusiv autorizarea a trei noi mijloace terapeutice pentru 

tratarea COVID-19 până în octombrie și, posibil, a încă 

două până la sfârșitul anului 2021. 

 

 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI 
Propunerea privind un nou regulament pentru a aborda denaturările cauzate de 
subvențiile străine în cadrul pieței unice 

Comisia Europeană a propus un regulament 

[COM(2021)223] pentru a aborda potențialele efecte 

de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul 

pieței unice. Scopul regulamentului este de a asigura 

condiții de concurență echitabile pe piața internă și 

aplicabile  în mod egal tuturor sectoarelor economiei. 

„Subvenție străină” se referă la orice 

contribuție financiară care provine, direct sau indirect, 

de la autorități publice ale unei țări din afara UE și care 

se acordă unei întreprinderi care desfășoară o 

activitate economică. Comisia Europeană va avea 

competența de a investiga subvențiile străine.  

Se propune introducerea a trei instrumente:  

 pentru investigarea concentrărilor care 

presupun o contribuție financiară din partea unei 

autorități publice a unei țări terțe, în cazul în care cifra 

de afaceri din UE a întreprinderii care urmează să fie 

achiziționată (sau cel puțin a uneia dintre părțile care 

participă la concentrare) este de cel puțin 500 de 

milioane euro, iar contribuția financiară externă este 

de cel puțin 50 de milioane euro; 

 pentru investigarea ofertelor din cadrul 

procedurilor de achiziții publice care includ o 

contribuție financiară din partea unei autorități publice 

din afara UE, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziții publice este de cel puțin 250 de 

milioane euro; 

 pentru investigarea tuturor celorlalte situații 

de pe piață și a concentrărilor și a achizițiilor publice de 

mai mică amploare, în cazul cărora Comisia va putea 

deschide investigații din proprie inițiativă și va putea 

solicita notificări ad-hoc. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A355%3AREV1&qid=1620388543445
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A223%3AFIN&qid=1620388543445
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PIAȚA INTERNĂ 
Strategia industrială 2020: către o piață unică mai puternică, pentru redresarea Europei

Comisia Europeană a propus o actualizare a 

strategiei industriale din 2020, având ca obiectiv 

construirea unei piețe unice mai puternice pentru 

redresarea UE [COM(2021)350].  

La 10 martie 2020, Comisia și-a propus prin 

strategia industrială1 să sprijine dubla tranziție către o 

economie verde și digitală, să susțină o industrie a UE 

mai competitivă la nivel mondial și să consolideze 

autonomia strategică deschisă a Europei. A doua zi, 

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat pandemia 

de COVID-19. Problemele evidențiate de criză sunt:   

 restricționarea liberei circulații a persoanelor, 

bunurilor și serviciilor; 

 întreruperea lanțurilor globale de aprovizionare; 

 întreruperea cererii. 

Pentru a găsi soluții la problemele identificate, 

strategia industrială actualizată propune noi măsuri 

care să țină seama de învățămintele desprinse din criză 

și să susțină investițiile.  

Strategia actualizată se axează pe 3 domenii-

cheie: reziliența pieței unice, tranziția ecologică și 

digitală, dependențele strategice ale Europei. 

Pentru consolidarea rezilienței pieței unice, 

Comisia Europeană a propus: 

 un instrument de urgență al pieței unice; 

 aprofundarea pieței unice; 

 monitorizarea pieței unice. 

Pentru reducerea dependențelor strategice ale 

UE, Comisia Europeană a propus:  

 parteneriate internaționale diversificate; 

 alianțe industriale; 

 monitorizarea dependențelor strategice. 

Pentru accelerarea dublei tranziții, Comisia 

Europeană a propus o serie de măsuri noi de sprijinire 

a dublei tranziții ecologice și digitale, prin: 

 parcursuri de tranziție; 

 proiecte multinaționale; 

 o analiză a sectorului siderurgic; 

 parteneriate Orizont Europa - finanțarea prin 

parteneriate între fonduri publice și private, a 

cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor și 

proceselor cu emisii reduse de CO2; 

 utilizarea de energii decarbonizate, accesibile și 

abordabile - Comisia va colabora cu statele 

membre pentru a accelera investițiile în surse de 

energie regenerabilă și pentru a înlătura 

barierele din sector. 

 

                                                           
1 A se vedea pagina Camerei Deputaților pentru examinarea 
parlamentară a COM(2020)102.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A350%3AFIN&qid=1620388543445
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=625
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RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE ȘI PERSPECTIVĂ 
Comunicarea din 2021 privind o mai bună legiferare 

Comisia a prezentat o comunicare privind o 

legiferare mai bună [COM(2021) 219], propunând mai 

multe îmbunătățiri ale procesului legislativ al UE.  

Agenda pentru o legiferare mai bună își 

propune să garanteze că politicile sunt elaborate 

pornind de la date concrete și că normele UE sunt 

formulate și evaluate în mod transparent, ținând cont 

de opinia celor implicați și de viitorul impact asupra 

acestora.  

 

 

Comisia propune o serie de îmbunătățiri:  

 un sistem de consultare mai simplificat, mai 

incluziv și mai simplu, bazat pe o singură „cerere 

de contribuții” și pe chestionare mai clare, pe 

portalul Exprimați-vă părerea!; 

 introducerea principiului numărului constant 

(„one in, one out”), pentru a reduce la minimum 

sarcinile financiare pentru cetățeni și 

întreprinderi, acordând o atenție specială 

implicațiilor și costurilor aplicării legislației;  

 integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, pentru a se 

asigura că toate propunerile legislative 

contribuie la Agenda de dezvoltare durabilă 

pentru 2030; 

 îmbunătățirea modului în care o legiferare mai 

bună abordează și sprijină durabilitatea și 

transformarea digitală; 

 integrarea perspectivei strategice în procesul de 

elaborare a politicilor - previziunea este un 

element-cheie în acest proces, în toate 

sectoarele, acordând o atenție deosebită 

domeniilor ecologice, digitale, geopolitice și 

socioeconomice. 

 

AFACERI INTERNE 
Noua strategie a UE privind returnarea voluntară și reintegrarea 

Comisia a propus prima strategie a UE privind 

returnarea voluntară și reintegrarea [COM(2021)120] 

ca parte integrantă a unui sistem comun al UE pentru 

returnări și pentru a îmbunătăți eficacitatea globală a 

politicii UE în domeniul migrației, obiective-cheie ale 

noului Pact privind migrația și azilul.  

Strategia identifică problemele care trebuie 

abordate și propune măsuri practice menite să 

consolideze cadrul juridic și operațional pentru 

returnările voluntare din Europa și din țările de tranzit, 

să amelioreze calitatea programelor de returnare și 

reintegrare, să stabilească legături mai bune cu 

inițiativele de dezvoltare și să consolideze cooperarea 

cu țările partenere.  

Strategia se bazează, de asemenea, pe 

inițiativele lansate în anii anteriori și pe experiența 

acumulată cu ocazia punerii în aplicare a programelor 

naționale și comune de returnare voluntară și de 

reintegrare, precum și pe inițiativele finanțate de UE în 

țările partenere. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0219&qid=1620396592058
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0120&qid=1620392284640&from=RO
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PARLAMENTUL EUROPEAN 
Sondajul Eurobarometru privind viitorul Europei  

La 7 mai a.c., Parlamentul European a publicat 

rezultatele sondajului Eurobarometru privind viitorul 

Europei.  

Din sondaj rezultă că în timpul Conferinței ar 

trebui abordat, în mod prioritar, modul în care UE ar 

putea gestiona mai bine crizele, cum ar fi pandemia de 

coronavirus, implicarea tinerilor, pentru a promova 

idei noi, și susținerea unui proces de alegere a 

președintelui Comisiei Europene prin intermediul 

procedurii candidaților „cap de listă” la alegerile 

europene, corelat cu posibilitatea de a se vota pentru 

liste transnaționale. 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Certificatul digital verde

La 29 aprilie a.c., Parlamentul European și-a 

adoptat poziția de negociere cu privire la propunerea 

de certificat pentru a reafirma dreptul la liberă 

circulație în Europa în timpul pandemiei, precum și 

poziția referitoare la propunerea privind certificatul 

verde digital destinat resortisanților statelor terțe. Este 

preconizată înlocuirea denumirii propuse de Comisia 

Europeană (certificatul digital verde) cu „certificat UE-

COVID-19”. Deputații europeni au susținut că titularii 

unui certificat UE-COVID-19 nu ar trebui să facă 

obiectul unor restricții de călătorie suplimentare și că 

trebuie evitată discriminarea persoanelor nevaccinate, 

prin asigurarea, de către statele membre, a unor teste 

universale, accesibile și gratuite.

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Acorduri adoptate 

A fost aprobat, la 27 aprilie a.c., textul 

acordului cu Consiliul UE privind regulamentul 

programului Orizont Europa și textul acordului cu 

Consiliul  UE privind programul specific de punere în 

aplicare a acestuia; de asemenea, deputații europeni 

au adoptat  o declarație politică în legătură cu aceste 

propuneri legislative. 

 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0145_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0146_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0124_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/horizon-europe/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0125_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0122-AM-001-001_RO.pdf
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A fost aprobat, la 28 aprilie a.c., textul 

acordului comercial și de cooperare dintre UE și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

Printre aspectele cuprinse în acord s-au numărat 

stabilirea de contingente, tarife la cota zero și garanții 

privind normele de concurență loială. 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Scurtă selecție a rezoluțiilor adoptate în sesiunea plenară a PE 
 

 Rezoluția legislativă a Parlamentului European 

din 27 aprilie 2021 referitoare la propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind Institutul European de Inovare și Tehnologie 

(reformare). 

 Rezoluția legislativă a Parlamentului European 

din 27 aprilie 2021 referitoare la propunerea de decizie 

a Parlamentului European și a Consiliului privind 

Agenda strategică de inovare a Institutului European 

de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea 

talentului și a capacității de inovare a Europei. 

 Rezoluția legislativă a Parlamentului European 

din 27 aprilie 2021 referitoare la propunerea de decizie 

a Parlamentului European și a Consiliului de modificare 

a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de 

protecție civilă al Uniunii. 

 Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 

2021 privind încheierea unui acord interinstituțional 

între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene 

și Comisia Europeană privind un registru de 

transparență obligatoriu. 

 Rezoluția legislativă a Parlamentului European 

din 28 aprilie 2021 referitoare la poziția în primă 

lectură a Consiliului în vederea adoptării 

regulamentului Parlamentului European și al 

Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului 

online cu caracter terorist. 

 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2021 referitoare la Garanția europeană pentru 

copii. 

 Rezoluția PE referitoare la Rusia, cazul lui 

Alexei Navalnîi, concentrarea de forțe militare la 

frontiera cu Ucraina și atacurile rusești din Republica 

Cehă. 

Ziua Europei  
Anual, la 9 mai, se sărbătorește Ziua Europei. 

Data marchează ziua istorică în care a fost 

pronunțată declarația Schuman (1950) prin care 

ministrul francez al afacerilor externe, Robert 

Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de 

cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru 

totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între 

statele Europei. Instituțiile și-au deschis porțile pentru 

public la începutul lunii mai, la Bruxelles și la 

Strasbourg, și au organizat evenimente pentru a 

celebra Ziua Europei. La adresa portalului dedicat 

acestei zile au putut fi accesate atât informaţii despre 

Parlament, Comisia Europeană şi alte instituţii UE, cât 

şi despre activitățile organizate în UE şi în lumea 

întreagă. Cu acest prilej a fost lansată și Conferința 

privind viitorul Europei. 

 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0140_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0126_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0127_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0128_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0144_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0161_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0159_RO.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_ro
https://europeday.europa.eu/index_ro
https://europeday.europa.eu/
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Conferința privind viitorul Europei  
 

Liderii principalelor instituții ale Uniunii 

Europene și președintele francez, Emmanuel Macron, 

au lansat lucrările conferinței care va permite factorilor 

decidenți ai UE să asculte vocile cetățenilor europeni în 

vederea modelării viitorului Europei. 

Conferința privind viitorul 

Europei: eveniment inaugural la 

Strasbourg – 9 mai 2021 

 În deschidere a luat cuvântul preşedintele 

Franţei, Emmanuel Macron, și apoi au avut loc o serie  

de discursuri ale preşedinţilor Parlamentului European, 

David Sassoli, Comisiei Europene, Ursula von der 

Leyen, reprezentantului președinției Consiliului UE, 

prim-ministrul portughez, Antonio Costa. De 

asemenea, au avut scurte intervenţii și copreşedinţii 

comitetului executiv al Conferinţei – alcătuit din 

vicepreședintele Comisiei Europene, Dubravka Suica, 

europarlamentarul Guy Verhofstadt și secretarul de 

stat portughez pentru afaceri europene, Ana Paula 

Zacarias.   

Evenimentul de lansare a Conferinței privind 

viitorul Europei a avut loc la sediul Parlamentului 

European de la Strasbourg, cu ocazia Zilei Europei. Cu 

acest prilej, comitetul executiv a aprobat regulamentul 

de procedură al Conferinței. 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR (CoR) 
Cea de-a 144-a sesiune plenară 

Membrii Comitetului European al Regiunilor  s-

au întrunit, în perioada 5-7 mai 2021, pentru cea  de-a 

144-a sesiune plenară, în format videoconferință. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat dezbateri 

privind: 

 Uniunea egalității, la care a fost invitată să 

participe Helena Dalli, responsabilul european 

pentru egalitate; 

Odată cu reînnoirea instituțiilor europene în 2019, problematica 

egalității a fost reintrodusă pe agenda politică, fiind puternic 

susținută de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, și prin 

crearea unui post dedicat de comisar pentru egalitate, ocupat de 

Helena Dalli.  

 redresarea în sectorul turismului, hotelier și de 

catering; 

Membrii CoR au discutat despre înființarea unui grup de 

contact interinstituțional privind turismul, la care vor participa 

reprezentanți ai Comisiei pentru transport și turism a PE și ai 

Grupului operativ pentru turism din cadrul CoR, pentru a pune 

în aplicare diversele propuneri inovatoare cuprinse în avizele 

instituției și pentru a asigura o finanțare stabilă și specifică 

pentru turism în următoarea perioadă de programare. 

 Conferința privind viitorul Europei, la care a fost 

invitat să participe președintele Grupului la nivel 

înalt al CoR privind democrația europeană, 

Herman Van Rompuy. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_20210509-1400-SPECIAL-CONFERENCE_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210509IPR03801/conferinta-privind-viitorul-europei-fa-ti-auzita-vocea
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210509IPR03801/conferinta-privind-viitorul-europei-fa-ti-auzita-vocea
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/144th-cor-plenary-session.aspx
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/144th-cor-plenary-session.aspx
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Totodată au fost dezbătute și votate 13 avize și 

2 rezoluții privind: 

1. Uniunea egalității: Planul de acțiune al UE de 

combatere a rasismului pentru perioada 2020-

2025; 

2. Uniunea egalității: Strategia privind drepturile 

persoanelor cu handicap 2021-2030; 

3. Substanțe chimice sigure și sustenabile pentru un 

mediu fără substanțe toxice în orașele și regiunile 

Europei; 

4. Autoritățile locale și regionale și protecția 

mediului marin; 

5. Experiențe și lecții învățate de regiuni și orașe în 

timpul crizei cauzate de pandemia de COVID-19 

6. Construirea unei uniuni a sănătății: sporirea 

rezilienței UE; 

7. Regulamentul privind abordarea amenințărilor 

transfrontaliere la adresa sănătății și propunerea 

legislativă de modificare a mandatului Centrului 

European de Prevenire și Control al Bolilor; 

8. Strategia farmaceutică europeană și propunerea 

legislativă de modificare a mandatului Agenției 

Europene pentru Medicamente; 

9. Consolidarea unei economii neutre climatic: o 

strategie a UE pentru integrarea sistemului 

energetic; 

10. Pachetul privind extinderea 2020; 

11. Punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale dintr-o perspectivă locală și 

regională; 

12. Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-

2027; 

13. Mass-media în deceniul digital: un plan de acțiune; 

14. Rezoluția privind libera circulație în timpul 

pandemiei de COVID-19  (Adeverința electronică 

verde) și intensificarea producției de vaccinuri; 

15. Rezoluția Conferinței privind viitorul Europei 

precizează că adunarea plenară a conferinței ar 

trebui să se întemeieze pe baze democratice 

solide și să includă printre membrii săi un număr 

adecvat de reprezentanți ai parlamentelor și 

consiliilor regionale și locale, alături de omologii 

lor din Parlamentul European și din parlamentele 

naționale.  

 

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ   
Document de analiză  
 

Curtea de Conturi Europeană a publicat un document de analiză cu privire la un domeniu încă neexplorat: 

riscurile aferente contribuțiilor financiare vărsate de state terțe direct către Uniunea Europeană și către unele state 

membre ale UE. Gestionarea contribuțiilor atrage mai multe riscuri, unele dintre acestea fiind cauzate de Brexit.  

Statele care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS)2 varsă contribuții financiare directe 

către anumite state membre ale UE, în urma unor „pachete de înțelegeri” negociate cu acestea la momentul acordării 

accesului la piața internă a UE. În principiu, aceste contribuții ar trebui să fie proporționale cu beneficiile asociate 

accesului la piața internă și să fie complementare cu acțiunile UE, limitându-se, în același timp, riscul dublei finanțări. 

În schimbul acestor contribuții financiare, țările terțe primesc acces la programe sau la activități ale UE, precum Orizont 

2020 sau Erasmus+. Pe lângă aceste contribuții plătite către UE, cele patru țări membre ale AELS acordă anual, în 

medie, 0,5 miliarde de euro direct unor state membre ale Uniunii cu scopul de a completa politica de coeziune a UE.  

Aproximativ 1 % din veniturile UE provin din contribuții plătite de 18 țări terțe. Între 2014 - 2019, aceste 

contribuții au reprezentat aproximativ 7 miliarde de euro, cei mai mari contribuitori fiind Elveția și Norvegia cu circa 

2,2 miliarde de euro fiecare, Turcia cu 1,3 miliarde de euro și Statul Israel cu 1 miliard de euro.  

                                                           
2 Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană. 

https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4617-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1679-2021
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4155-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5487-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5624-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5525-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5059-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1127-2021
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1127-2021
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4769-2020
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-51-2021
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_03/RW_third_countries_contributions_RO.pdf
https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
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ÎNALTUL REPREZENTANT AL UE PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI 
POLITICA DE SECURITATE  
Reuniunea miniștrilor de externe și ai dezvoltării din G7 

4-5 mai 2021  

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a participat la 

reuniunea miniștrilor de externe și ai dezvoltării, care a fost găzduită de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord, la Londra, care deține actuala președinție G7. 

Au avut loc discuții referitoare la 

probleme de politică externă și 

securitate, inclusiv din Afganistan, Libia, 

Rusia, vecinătatea estică, Sahel, Siria, 

Balcanii de Vest, Cornul Africii, Asia și 

regiunea Indo-Pacific. De asemenea, 

miniștrii au discutat și despre 

modalitatea în care poate fi consolidată 

cooperarea globală și solidaritatea 

pentru a fi combătută pandemia COVID-

19.  

La final a fost prezentată o 

declarație.  

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Videoconferința informală a miniștrilor agriculturii 

26 aprilie 2021 

În cadrul videoconferinței, miniștrii au fost informați de către președinția Consiliului UE cu privire la progresele 

negocierilor pachetului de reformă al politicii agricole comune (PAC)3. Discuțiile s-au axat pe o propunere de 

compromis a președinției Consiliului UE referitoare la arhitectura ecologică prin păstrarea unei flexibilități financiare, 

respectiv creșterea progresivă a sumelor rezervate pentru programele ecologice, începând cu 22 % în 2023 și ajungând 

la 25 % în 2025. De asemenea, miniștrii au fost informați de către Comisia Europeană cu privire la situația piețelor 

agricole europene și rolul lor în asigurarea securității alimentare în timpul crizei provocate de COVID-19. Printre 

celelalte subiecte de pe ordinea de zi s-au aflat evaluarea strategiei UE pentru bunăstarea animalelor (2012-2015) și 

etichetarea produselor alimentare care conțin ouă.  

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe (dezvoltare) – videoconferință 

 29 aprilie 2021 

Miniștrii dezvoltării din UE au discutat despre viitoarea arhitectură financiară europeană pentru dezvoltare, 

având ca premisă concluziile și constatările „Studiului de fezabilitate privind opțiunile de consolidare” a acesteia. Cu 

                                                           
3 Pachetul de reformă PAC post 2020 conține trei propuneri legislative: un regulament privind planurile strategice în domeniul PAC 
(în care sunt abordate plățile directe, măsurile de piață și dezvoltarea rurală),  un regulament privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea PAC; modificarea regulamentului privind organizarea comună a piețelor. 

https://www.g7uk.org/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/97842/G7%20Foreign%20and%20Development%20Ministers%E2%80%99%20Meeting:%20Communiqu%C3%A9
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/97842/G7%20Foreign%20and%20Development%20Ministers%E2%80%99%20Meeting:%20Communiqu%C3%A9
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2021/04/26/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12151-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12158-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49315/background-note-evaluation-of-the-eu-animal-welfare-strategy-2012-2015.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49299/aob-labelling-of-foodstuffs-containing-eggs-en_final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/04/29/
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/media/40967/efad-report_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0393
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=legissum:0302_1
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acest prilej, miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru o abordare consolidată a Echipei Europa, care să evite 

fragmentarea și să sporească sinergiile și impactul colectiv al UE pentru dezvoltare. 

 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe (apărare) – videoconferință  

06 mai 2021 

În cadrul reuniunii4, miniștrii apărării din UE au fost informați cu privire la vizita efectuată de Înaltul 

Reprezentant în Sahel, reiterându-se că stabilitatea în regiune rămâne esențială pentru securitatea Europei.  Referitor 

la recenta consolidare a prezenței militare a Rusiei în Crimeea, anexată în mod ilegal, și la frontiera cu Ucraina, miniștrii 

au reafirmat poziția UE potrivit căreia Rusia trebuie să dezamorseze și să reducă tensiunile. De asemenea, Consiliul UE 

a autorizat Țările de Jos, în calitate de coordonator al proiectului PESCO „Mobilitatea militară”, să invite 3 state terțe 

- Canada, Norvegia și Statele Unite ale Americii -  să participe la platforma care permite circulația personalului militar 

și a mijloacelor militare în întreaga UE, pe cale ferată, rutieră, aeriană sau maritimă.  

În plus, pe ordinea de zi s-a aflat și analiza situației aplicării recomandărilor aferente procesului anual 

coordonat de revizuire privind apărarea și rolul consiliului de administrație al Centrului Satelitar al UE în cadrul și în 

afara PESC. Nu în ultimul rând, Consiliul UE a adoptat noi norme pentru a asigura o reprezentare a intereselor în mod  

transparent și etic– un registru de transparență obligatoriu5.  

 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Summitul social de la Porto 

07-08 mai 2021 

Summitul social de la Porto a fost 

organizat de către președinția portugheză a 

Consiliului UE  și a constat într-o conferință la 

nivel înalt cu partenerii sociali și într-o 

reuniune informală a șefilor de stat sau de 

guvern ai UE. Evenimentul a urmărit stabilirea 

unei agende a politicii sociale europene în 

noul deceniu.  

În cadrul conferinței la nivel înalt (7 

mai a.c.), reprezentanți ai statelor membre, ai 

instituțiior europene, partenerii sociali și 

reprezentanți ai societății civile s-au reunit 

pentru a-și consolida angajamentul față de 

punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale și pentru a discuta aspecte 

                                                           
4 Rezultatele reuniunii pot fi consultate aici.  
5 Pentru poziția Parlamentului European a se vedea p. 6 mai sus 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/05/06/
https://pesco.europa.eu/project/military-mobility/
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2021/05/06/outcome-of-eda-ministerial-steering-board
https://www.satcen.europa.eu/Pages/satcen-board-meeting-ministerial-level-chaired-by-hr-vp-borrell
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/06/transparency-register-council-adopts-new-rules-making-registration-of-interest-representatives-mandatory/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_2301
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://www.consilium.europa.eu/media/49484/st08527-en21.pdf
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legate de situația creată de COVID-19 – producția și distribuirea vaccinurilor, certificatul verde digital, solidaritatea 

internațională. La finalul conferinței, participanții au semnat Angajamentul social comun de la Porto6. 

Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern (8 mai a.c.) s-a concentrat pe identificarea modalităților 

de asigurare a unei redresări favorabile incluziunii prin educație și competențe. La finalul discuțiilor, liderii UE au 

adoptat Declarația de la Porto, care prezintă viziunea lor asupra tranziției digitale, ecologice și echitabile a Europei.  

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Reuniunea UE-India – videoconferință 

08 mai 2021 

Reuniunea UE-India a avut pe ordinea de zi subiecte legate de consolidarea cooperării în combaterea 

pandemiei de COVID-19, reafirmarea interesului părţilor faţă de continuarea dezvoltării legăturilor comerciale, 

promovarea multilateralismului eficient, consolidarea cooperării în materia politicii externe şi de securitate. La finalul 

reuniunii, părțile au convenit să construiască un parteneriat de conectivitate durabil și cuprinzător7 și au adoptat o 

declarație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A se vedea comunicatul de presă al Comisiei Europene: Summitul social de la Porto: toți partenerii se angajează să atingă 
obiectivele sociale pentru 2030, precum și declarația președintelui Consiliului European.  
7 A se vedea intervenția președintelui Consiliului European la finalul reuniunii.  

Ioana Cristina Vida 
Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 
Marina Bălășoiu 
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