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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la comunicarea 

„Răspunsul la coronavirus – Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate 

posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai” {COM(2020) 143 final}.  

Comisia salută reacția pozitivă a Camerei Deputaților în ceea ce privește comunicarea 

și aprobarea măsurilor Uniunii Europene de combatere a consecințelor socioeconomice 

negative ale crizei. Comisia ia act de recomandările Camerei Deputaților și salută 

angajamentul său proactiv. 

La 21 iulie, Consiliul European a ajuns la un acord politic de referință privind 

pachetul de redresare NextGenerationEU propus de Comisie și cadrul financiar 

multianual 2021-2027. Elementul central al acordului este Mecanismul de redresare și 

reziliență, care va oferi sprijin financiar la scară largă pentru reformele și investițiile 

întreprinse de statele membre. Scopul acestuia este de a atenua impactul economic și 

social al pandemiei de COVID-19 și de a face economiile UE mai durabile, mai 

reziliente și mai bine pregătite pentru provocările tranziției verzi și ale celei digitale. 

Comisia ia notă cu satisfacție de faptul că majoritatea aspectelor menționate de 

Camera  Deputaților sunt reflectate în pachetul de redresare. În primul rând, amploarea 

finanțării propuse ilustrează cel mai bine determinarea Comisiei de a atenua 

consecințele economice ale pandemiei, în special în statele membre cele mai afectate și 

în cele cu resurse proprii limitate. Acest pachet prezintă în mod clar o semnificație 

macroeconomică proporțională cu dimensiunea provocării cu care ne confruntăm. În al 

doilea rând, cea mai mare parte a fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență va 

fi alocată pentru finanțarea investițiilor publice și reformelor esențiale aliniate cu 

prioritățile noastre europene, astfel cum au fost identificate, de asemenea, în semestrul 

european, și anume tranziția digitală și tranziția verde, precum și sporirea rezilienței 

economiilor noastre. Pactul verde european va juca un rol central în procesul de 
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redresare, întrucât este strategia de creștere a Uniunii care urmărește să pregătească 

Europa pentru schimbările fundamentale viitoare, creând o societate echitabilă și 

prosperă, cu o economie neutră din punct de vedere climatic, modernă, eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. În al treilea rând, investițiile în 

tranziția digitală vor pune la dispoziția, printre altele, societăților europene, inclusiv 

sectorului public, întreprinderilor, școlilor și sectorului sănătății, instrumentele necesare 

pentru a facilita combaterea oricăror eventuale pandemii viitoare.  

Comisia este ferm convinsă că această redresare poate reuși numai dacă este echitabilă 

și favorabilă incluziunii. Redresarea trebuie să abordeze disparitățile și inegalitățile 

revelate sau exacerbate în timpul crizei, inclusiv în ceea ce privește schimbările 

demografice. La începutul mandatului actualei Comisii, președinta von der Leyen și-a 

luat angajamentul de a propune un plan de acțiune pentru punerea în aplicare pe deplin 

a Pilonului european al drepturilor sociale.  

Este important ca parlamentele naționale să mențină în continuare un dialog cu 

guvernele lor pentru a se asigura că pachetul de redresare și cadrul financiar multianual 

2021-2027 sunt adoptate rapid. În urma avizului Parlamentului European și a adoptării 

oficiale a deciziei revizuite privind resursele proprii, parlamentele naționale vor juca un 

rol esențial în aprobarea deciziei revizuite privind resursele proprii de către statele 

membre în conformitate cu normele lor constituționale naționale. Comisia are 

convingerea că din partea Camerei Deputaților vor fi depuse toate eforturile pentru a 

facilita intrarea rapidă în vigoare a acestei decizii și a pachetului de redresare 

NextGenerationEU, care sunt esențiale pentru crearea unui nou dinamism în economiile 

și societățile noastre, pentru a depăși criza provocată de pandemia de COVID-19. 

Comisia așteaptă cu interes continuarea dialogului politic cu Camera Deputaților în 

.viitor  

Cu deosebită considerație, 

 

 

Maroš Šefčovič           

        Vicepresedinte 
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