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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Bucureşti, 28 iunie 2022
COM (2022)233

PROIECT DE OPINIE
asupra documentului: COM(2022)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR SPRIJINIREA
ȘI RECONSTRUCȚIA UCRAINEI
În conformitate cu prevederile art.173 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea
Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte și
problemele minorităților naționale a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei
Deputaților prin adresa, nr. 10/E din 15.06.2022, pentru examinare pe fond, cu inițiativa
Comisiei Europene - E15/2022 - COM(2022)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR SPRIJINIREA
ȘI RECONSTRUCȚIA UCRAINEI, înregistrată cu nr. 4c-6/436 din 16 iunie 2022.
Comunicarea este o inițiativă prioritară cu caracter nelegislativ, iar termenul pentru
aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte și
problemele minorităților naționale este 6 septembrie 2022.
Prezenta comunicare stabilește răspunsul Uniunii pentru a aborda deficitul imediat de
finanțare al Ucrainei și cadrul de reconstrucție pe termen mai lung și, totodată, prezintă un
cadru cuprinzător pentru aceste eforturi, reflectând pe deplin nevoile identificate de Ucraina
și ferm ancorate în tranziția verde și digitală, precum și în valorile europene fundamentale.
Ucraina este strâns legată de Uniunea Europeană prin intermediul acordului de asociere
și al zonei sale de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, precum și prin cererea de
aderare la UE, prin care, la data de 28 februarie 2022, aceasta și-a exprimat voința fermă
de a corela reconstrucția cu reformele pe parcursul său european.
Se va institui „Platforma pentru reconstrucția Ucrainei”, o platformă de coordonare
internațională, gestionată în comun de Comisie, reprezentând Uniunea Europeană, și de
guvernul Ucrainei. Platforma ar reuni partenerii și organizațiile de sprijin, printre care statele

membre ale UE, alți parteneri bilaterali și multilaterali și instituții financiare internaționale.
Parlamentul Ucrainei și Parlamentul European ar urma să participe în calitate de observatori.
În acest fel, ar acționa ca un organism supraierarhic și ca punct de intrare unic pentru toate
acțiunile privind reconstrucția Ucrainei.
Întrucât responsabilitatea acestui plan de reconstrucție ar trebui să revină Ucrainei,
platforma ar trebui să fie organismul de guvernanță strategică care să aprobe planul strategic
de reconstrucție la nivel înalt „RebuildUkraine” și să se asigure că sprijinul acordat este în
conformitate cu planul pe baza căruia, platforma ar urma să stabilească domeniile prioritare
selectate pentru finanțare și proiectele specifice de punere în aplicare a acestor priorități, să
coordoneze resursele de finanțare și destinația acestora pentru a le optimiza utilizarea,
inclusiv sprijinul bugetar acordat statului ucrainean, sprijinul pentru investiții, garanțiile
pentru investițiile din sectorul privat, să se concentreze asupra unor sectoare specifice și să
monitorizeze progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului.
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și și problemele minorităților
naționale au dezbătut documentul sus-menționat în şedinţa din 28 iunie 2022, în
conformitate cu prevederile art.175 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Examinând documentul european, membrii Comisiei apreciază eforturile de
reconstrucție, pe care le fac instituțiile europene și consideră că acestea se pot realiza printro strânsă cooperare și coordonare cu țările și organizațiile de sprijin, având ca bază asumarea
responsabilității Ucrainei, precum și parteneriatul strategic al Ucrainei cu Uniunea.
Totodată, consideră că pentru reușita reconstrucției țării în urma daunelor cauzate de
război trebuie mobilizate resurse la nivel regional și local și trebuie, de asemenea,
intensificată cooperarea și programele integrate în parteneriatele dintre orașele și regiunile
din Uniunea Europeană și cele din Ucraina.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei, față de cele
prezentate în cuprinsul Comunicării, au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui
proiect de opinie favorabil
promovării documentului Comisiei Europene COM(2022)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL
EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR SPRIJINIREA ȘI
RECONSTRUCȚIA UCRAINEI și transmiterea acestuia către Comisia pentru afaceri
europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform prevederilor
Regulamentului Camerei Deputaților.

PREŞEDINTE,
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SECRETAR,
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