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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2022 referitoare 
la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un 
Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 

 
Context:  
Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului a instituit cel de 

al șaptelea program de acțiune pentru mediu (denumit în continuare „PAM 7”). PAM 7 

stabilește agenda Uniunii în domeniul mediului pentru perioada până la 31 decembrie 2020, 

precum și o viziune pe termen lung pentru 2050. 

PAM 7 a expirat la 31 decembrie 2020, iar articolul 4 alineatul (3) din 

acesta solicita Comisiei, după caz, să prezinte o propunere pentru un al optulea program de 

acțiune pentru mediu (denumit în continuare „PAM 8”) în timp util, pentru a evita o pauză 

între PAM 7 și PAM 8. În comunicarea sa privind Pactul verde european, Comisia a 

anunțat că PAM 8 va include un nou mecanism de monitorizare care să asigure că Uniunea 

rămâne pe drumul cel bun în direcția realizării obiectivelor sale de mediu. 

Obiectivele prioritare ale PAM 8 stabilesc o direcție pentru elaborarea politicilor 

Uniunii, bazându-se pe angajamentele asumate în cadrul strategiilor și inițiativelor din 

cadrul Pactului verde european, cum ar fi Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 

2030, noul Plan de acțiune pentru economia circulară, Strategia pentru promovarea 

sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și Planul de acțiune privind reducerea la 

zero a poluării, fără a se limita la acestea. 

Prezenta decizie stabilește un cadru de monitorizare pentru a măsura progresele 

înregistrate de către Uniune și de către statele membre în realizarea obiectivelor prioritare 

ale PAM 8 și un mecanism de guvernanță care să asigure realizarea respectivelor obiective 

prioritare. 

PAM 8 urmărește să accelereze tranziția verde către o economie circulară neutră din 

punct de vedere climatic, sustenabilă, netoxică, eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, bazată pe energie din surse regenerabile, rezilientă și competitivă, într-un mod 

just, echitabil și favorabil incluziunii, și să protejeze, să restabilească și să îmbunătățească 

starea mediului, printre altele, prin oprirea și inversarea tendinței de pierdere a 

biodiversității. Acesta sprijină și consolidează o abordare integrată de politică și de punere 

în aplicare, pe baza Pactului verde european. 
 

PAM 8 are următoarele șase obiective tematice prioritare interconectate, pentru 
perioada până la 31 decembrie 2030: 
 

- reducerea rapidă și previzibilă a emisiilor de gaze cu efect de seră și, în același timp, o 

mai bună absorbție cu ajutorul absorbanților naturali în Uniune pentru a realiza ținta 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030, astfel cum se prevede în 

Regulamentul (UE) 2021/1119, în conformitate cu obiectivele climatice și de mediu 

ale Uniunii, asigurând totodată o tranziție justă, care să nu lase pe nimeni în urmă; 

- îmbunătățirea și punerea în prim-plan a capacității de adaptare, inclusiv pe baza 

abordărilor ecosistemice, consolidarea rezilienței și o mai bună adaptare și reducerea 

vulnerabilității mediului, a societății, și a tuturor sectoarelor economiei la schimbările 

climatice, ameliorând prevenirea dezastrelor meteorologice și climatice și pregătirea 

pentru acestea; 
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- progrese către o economie a bunăstării, care să dea înapoi planetei mai mult decât ia 

de la aceasta și accelerarea tranziției către o economie circulară netoxică, în care 

creșterea este regenerativă, resursele sunt folosite eficient și sustenabil și se aplică 

ierarhia deșeurilor; 

- urmărirea unui obiectiv de reducere la zero a poluării, inclusiv în privința produselor 

chimice periculoase, pentru a obține un mediu fără substanțe toxice, inclusiv pentru 

aer, apă și sol, precum și în privința poluării luminoase și fonice, și protejarea 

sănătății și prosperității oamenilor, animalelor și ecosistemelor de riscurile legate de 

mediu și de impactul negativ aferent; 

- protecția, conservarea și refacerea biodiversității marine și terestre și a 

biodiversității apelor interioare în interiorul și în afara zonelor protejate, printre 

altele prin oprirea și inversarea declinului biodiversității și prin ameliorarea stării 

ecosistemelor și a funcțiilor și serviciilor pe care le oferă, și prin ameliorarea stării 

mediului, în special a aerului, a apei și a solului, precum și prin combaterea 

deșertificării și degradării solului; 

- promovarea aspectelor de sustenabilitate ale mediului și reducerea semnificativă 

a presiunilor principale asupra mediului și a climei asociate cu producția și 

consumul Uniunii, în special în domeniul energiei, industriei, clădirilor și 

infrastructurii, mobilității, turismului, comerțului internațional și sistemului 

alimentar. 

 
 

II.    CONSILIUL UE 

1. Sprijinul UE pentru Ucraina: Consiliul convine asupra celei de a treia tranșe de 

sprijin în cadrul Instrumentului european pentru pace, în valoare totală de 1,5 

miliarde EUR 

 
Consiliul a adoptat la 13 aprilie două măsuri de asistență în cadrul Instrumentului 

european pentru pace (IEP), care vor permite UE să sprijine suplimentar capabilitățile și 

reziliența forțelor armate ucrainene pentru a apăra integritatea teritorială și suveranitatea 

țării și pentru a proteja populația civilă împotriva agresiunii militare ruse în curs. 

UE va adăuga 500 de milioane EUR la resursele deja mobilizate în cadrul IEP pentru 

Ucraina, triplând astfel bugetul inițial la 1,5 miliarde EUR. 

Măsurile convenite vor finanța atât furnizarea de echipamente și materiale de către 

statele membre ale UE pentru forțele armate ucrainene, cum ar fi echipamente individuale 

de protecție, truse de prim ajutor și combustibili, precum și de echipamente 

militare concepute pentru a aplica o forță letală în scopuri defensive. De asemenea, durata 

măsurilor de asistență este prelungită cu 24 luni. 

Măsurile de asistență anterioare au fost convenite la 28 februarie și la 23 martie 

2022. 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei încalcă grav dreptul internațional 

și provoacă pierderi de vieți omenești și rănirea civililor la o scară enormă. Rusia 

direcționează atacurile împotriva populației civile și vizează obiective civile, inclusiv spitale, 

unități medicale, școli și adăposturi. Aceste crime de război trebuie să înceteze imediat. Cei 

responsabili și complicii lor vor fi trași la răspundere în conformitate cu dreptul 

internațional. Sunt inacceptabile asediul Mariupolului și al altor orașe ucrainene, precum și 

refuzul forțelor militare ruse de a permite accesul umanitar. Forțele ruse trebuie să prevadă 
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imediat căi sigure către alte zone din Ucraina, precum și posibilitatea furnizării de ajutor 

umanitar în Mariupol și în alte orașe asediate. 

Consiliul European solicită Rusiei să înceteze imediat agresiunea sa militară pe 

teritoriul Ucrainei, să își retragă imediat și necondiționat toate forțele și echipamentele 

militare de pe întreg teritoriul Ucrainei și să respecte pe deplin integritatea teritorială, 

suveranitatea și independența Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan 

internațional. 

2.   Consiliul convine asupra recomandării privind conversia bancnotelor de grivne 
ucrainene în monedele UE în sprijinul persoanelor care fug din calea războiului 
din Ucraina 

 

În cadrul reuniunii din 13 aprilie, Comitetul Reprezentanților Permanenți a aprobat o 
recomandare a Consiliului privind conversia bancnotelor de grivne în moneda statelor 
membre care găzduiesc persoane care fug din calea războiului din Ucraina. Obiectivul este 
de a oferi un sprijin suplimentar refugiaților care întâmpină dificultăți în a-și schimba 
bancnotele în monedele UE. 

Recomandarea invită statele membre să instituie sisteme naționale care să permită 
conversia de grivne în condiții similare în întreaga UE. Sistemele ar permite persoanelor 
strămutate din Ucraina, inclusiv copiilor, să schimbe până la 10 000 de grivne (aproximativ 
310 EUR) de persoană. Acest schimb ar urma să fie fără taxe și la cursul de schimb valutar 
oficial publicat de Banca Națională a Ucrainei. Durata acestor sisteme ar urma să fie de 
minimum trei luni. 

Etapele următoare. Recomandarea va fi acum adoptată formal de către Consiliu prin 
procedură scrisă. Data provizorie pentru adoptare este 19 aprilie. 

Recomandările nu sunt acte obligatorii din punct de vedere juridic. Punerea efectivă 
în aplicare și instituirea sistemelor trebuie, prin urmare, să fie decise de statele membre în 
funcție de situațiile lor naționale. O serie de țări din UE au pus deja în aplicare măsuri 
naționale în acest scop. 

Context. Din cauza perturbărilor cauzate de agresiunea militară rusă, Banca Centrală 
Națională a Ucrainei a fost nevoită să suspende schimbul de bancnote de grivne în valută 
pentru a proteja rezervele valutare limitate ale țării. Acest lucru a afectat convertibilitatea 
bancnotelor de grivne în țările UE, unde multe bănci au refuzat să schimbe grivnele din 
cauza riscurilor legate de cursul de schimb. 

La 1 aprilie, Comisia a prezentat o propunere de recomandare a Consiliului în vederea 
promovării unei abordări coordonate pentru sistemele naționale instituite de statele 
membre. Propunerea urmărește să ofere persoanelor strămutate din Ucraina aceleași 
condiții pentru conversia bancnotelor lor de grivne în moneda locală independent de statul 
membru care le găzduiește, stabilind condiții de concurență echitabile pentru instituțiile de 
credit și prevenind eventualele comportamente speculative pe piață. 

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, în UE au sosit peste patru milioane de 
persoane care au fugit din calea războiului. UE și statele sale membre vor continua să-și 
demonstreze sprijinul ferm pentru Ucraina și cetățenii săi, în fața acestui act de agresiune 
fără precedent din partea Rusiei. Acestea oferă asistență umanitară și protecție temporară, 
inclusiv acces la piețele lor de forță de muncă, la locuințe, la asistență medicală și la 
sistemele lor de educație. Recomandarea completează aceste eforturi. 

3.  Relațiile UE-Regatul Unit: Consiliul adoptă măsuri legislative menite să asigure 
continuitatea aprovizionării cu medicamente 

 

Consiliul a adoptat la 12 aprilie o directivă și un regulament menite să asigure 

continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, 

Irlandei și Maltei. Aceste texte vor intra în vigoare în ziua publicării lor în Jurnalul Oficial al 
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UE, programată pentru următoarele zile. Măsurile se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 

2022. 

Scopul directivei este de a menține aprovizionarea neîntreruptă cu medicamente de 

uz uman în Irlanda de Nord după retragerea Regatului Unit, în cadrul Protocolului privind 

Irlanda/Irlanda de Nord. Directiva va permite, de asemenea, în mod excepțional și pentru o 

perioadă de tranziție de trei ani, ca medicamentele din Regatul Unit să fie introduse pe piață 

în Irlanda, Malta și Cipru în baza unor derogări de la obligația ca titularii autorizațiilor să fie 

stabiliți în Uniunea Europeană. Regulamentul este strâns legat de directivă și urmărește să 

asigure aprovizionarea acelorași piețe cu medicamente pentru investigație clinică. 

Prin aceste măsuri legislative, Uniunea Europeană intenționează să faciliteze punerea 

în aplicare pe teren a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, în conformitate cu 

măsurile referitoare la Irlanda de Nord prezentate de Comisie la 13 octombrie 2021. 

 

III.  ȘTIRI 

1. Comisia Europeană alocă 9 milioane de euro pentru săntatea mintală a 
refugiaților ucraineni 

 

Comisia Europeană a mobilizat 9 milioane de euro din cadrul programului EU4Health 

pentru a ajuta persoanele care fug din calea războiului din Ucraina și care au nevoie urgentă 

de servicii de sănătate mintală și de sprijin pentru traumele psihologice.   

Această finanțare suplimentară din partea UE va permite Federației Internaționale a 

Societăților de Cruce Roșie și organizațiilor neguvernamentale să sprijine profesioniștii din 

domeniul sănătății în desfășurarea activității lor. 

De asemenea, va oferi servicii de sănătate mintală sub formă de prim ajutor 

psihologic, triaj, sprijin pentru traume psihologice și consiliere pentru refugiați în propria lor 

limbă. 

2. Uniunea Europeană și-a reînnoit la 14 aprilie, în cadrul Conferinței „Oceanul 
nostru” (OOC) din Palau, angajamentele față de guvernanța internațională a 
oceanelor. 

Prezentând o listă de 44 de angajamente în valoare de aproape 1 miliarde EUR pentru 

perioada 2020-2022, UE a prezentat cele mai importante angajamente în termeni de valoare 

pe care le-a oferit vreodată în cadrul unei conferințe „Oceanul nostru”. 

Conferința „Oceanul nostru” este o ocazie esențială pentru ca țările din întreaga lume, 

societatea civilă și industria să se angajeze în acțiuni concrete și semnificative de protejare a 

oceanelor. Tema ediției din 2022 este „Oceanul nostru, popoarele noastre, prosperitatea 

noastră” și atrage parteneri globali pentru a identifica soluții pentru gestionarea durabilă a 

resurselor marine, pentru creșterea rezilienței oceanelor la schimbările climatice și pentru 

protejarea sănătății lor pentru generațiile viitoare. 

3.  Jurnalism european: jurnaliștii aspiranți sunt invitați să își depună candidatura 

pentru un program de formare 

Începând cu data de 11 aprilie, Comisia acceptă candidaturi pentru cea de-a șasea 

ediție a programului Youth4Regions dedicat studenților la jurnalism și tinerilor jurnaliști. 

https://ourocean2022.pw/commitments/
http://www.youth4regions.eu/
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Cei 38 de câștigători ai concursului se vor reuni la Bruxelles, în perioada 8-14 

octombrie, unde vor urma cursuri de formare, vor fi îndrumați de jurnaliști experimentați, 

vor lucra cu aceștia în sala de presă și vor vizita instituțiile europene și organizații de media. 

Câștigătorii vor participa, de asemenea, la concursul pentru premiul Megalizzi – 

Niedzielski pentru jurnaliștii aspiranți, care va fi decernat la 11 octombrie. Formularul de 

înscriere și condițiile de participare sunt disponibile pe pagina de internet a 

programului până la 11 iulie 2022. 

 #Youth4Regions este un program al Comisiei Europene care îi ajută pe studenții la 

jurnalism și pe tinerii jurnaliști să descopere ce face UE în regiunea lor. 

De la lansarea sa, în 2017, la program au participat peste 130 de persoane din 

întreaga Europă. Un sondaj realizat în rândul participanților la ediții precedente arată că 

78 % dintre ei au considerat că printre beneficiile pe care programul le-a adus carierei lor se 

numără crearea de rețele și consilierea profesională. 93 % au considerat că programul i-a 

ajutat să înțeleagă mai bine UE și politica de coeziune. 

4. Ocuparea forței de muncă și inovarea socială: 4,65 milioane EUR pentru 
sprijinirea antreprenoriatului și a creării de locuri de muncă în comunitățile de 
romi 

 
Fondul European de Investiții (FEI) a semnat un acord de garantare cu REDI 

Economic Development S.A. (REDI), care va pune la dispoziție 4,65 milioane EUR pentru a 

îmbunătăți accesul la finanțare pentru antreprenorii care își desfășoară activitatea în 

comunitățile de romi din România, Bulgaria, Serbia și Macedonia de Nord. 

Această inițiativă, susținută de Uniunea Europeană și prevăzută în Programul UE 

pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EASI), va avea un impact puternic 

asupra comunităților de romi, asigurând finanțare unui număr de peste 300 de întreprinderi 

mici și crearea a cel puțin 1.000 de locuri de muncă. Fondurile vor fi disponibile pentru 

microîntreprinderile active în comunitățile rome marginalizate, acestea putând contracta 

împrumuturi de până la 25.000 EUR. 

Pe lângă sprijinul financiar, REDI le va oferi și asistență tehnică antreprenorilor, cu 

scopul de a sprijini informarea acestor comunități de romi și de a înțelege nevoile lor 

specifice de dezvoltare a întreprinderilor. Este primul instrument financiar al UE destinat în 

mod specific comunităților de romi, care va asigura oportunități de angajare favorabile 

incluziunii și dezvoltarea de produse și servicii financiare specifice pentru acest grup. 

Comisarul pentru ocuparea locurilor de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a 

declarat: „UE este o uniune a egalității: aceasta promovează în mod activ incluziunea socială și 

economică a persoanelor marginalizate din societățile noastre. Al treilea principiu al Pilonului 

european al drepturilor sociale este dreptul la șanse egale, un element esențial al unei economii 

sociale de piață. Programul EaSI finanțat de UE va contribui la abordarea discriminării care 

persistă în Uniunea Europeană și le va permite antreprenorilor din comunitățile rome 

marginalizate să își îndeplinească ambițiile în materie de afaceri.” 

 

https://twitter.com/search?q=%23Youth4Regions%20&src=typed_query&f=live
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5. Acţiuni coordonate ale operatorilor de telecomunicaţii, pentru ca refugiaţii să 

rămână conectaţi 

 
În cadrul unui eveniment virtual, operatorii de telecomunicaţii cu sediul în UE şi 

Ucraina au semnat o declaraţie comună privind eforturile lor coordonate, în asigurarea şi a 

stabilizarea roaming-ului şi a apelurilor internaţionale, la preţuri accesibile sau gratuit. 

Comisia şi Parlamentul European au facilitat această declaraţie comună şi au salutat 

semnarea ei de către operatori din UE şi Ucraina, inclusiv de către mai multe grupuri cu 

activitate în întreaga UE, precum şi de către asociaţia ce reprezintă mai mulţi operatori de 

reţele mobile virtuale (MVNO Europe). 

După o serie de iniţiative voluntare spontane, declaraţia comună urmăreşte să 

instituie un cadru mai stabil, pentru a-i ajuta pe ucrainenii strămutaţi în întreaga Europă să 

rămână în contact cu familiile şi cu prietenii de acasă. Se estimează că 4,2 milioane de 

refugiaţi au fugit în ţările învecinate, în special, în Polonia, Slovacia, Ungaria şi România, de 

unde se mută treptat în alte state membre. În faţa acestei crize umanitare imediate şi în 

creştere, este esenţial ca refugiaţii ucraineni să dispună de conectivitate la preţuri accesibile, 

astfel încât să poată rămâne în contact cu familiile şi prietenii lor, să poată utiliza internetul 

şi să aibă acces la informaţii fiabile. 

Iniţiativa mai multor operatori de telecomunicaţii de eliminare sau de reducere a 

tarifelor pentru apelurile internaţionale cu Ucraina şi suprataxele de roaming, pentru 

persoanele strămutate în Europa este, prin urmare, mai mult decât binevenită şi ar trebui să 

aibă o bază mai largă şi durabilă. 

 

 6.  20 companii ruseşti pe Lista UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc 
standardele de siguranţă 

 
 Comisia a actualizat, la 11 aprilie, Lista UE a transportatorilor aerieni care nu 

îndeplinesc standardele de siguranţă, adică cei care fac obiectul unei interdicţii de 

exploatare sau al unor restricţii operaţionale pe teritoriul Uniunii Europene, în total, 21 de 

companii aeriene certificate în Rusia. Această situaţie reflectă îngrijorări grave în materie de 

siguranţă, cauzate de reînmatricularea forţată de către Rusia a unor aeronave aflate în 

proprietate străină, permiţând operarea acestora, cu bună ştiinţă, fără certificate de 

navigabilitate valabile, fapt ce încalcă standardele internaţionale de siguranţă a aviaţiei. 

Actualizarea Listei UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de 

siguranţă se bazează pe avizul unanim al unor experţi în domeniul siguranţei aviaţiei, din 

statele membre, care s-au reunit prin videoconferinţă, la 5 aprilie 2022, sub auspiciile 

Comitetului UE pentru siguranţa aeriană. Comitetul este prezidat de Comisia Europeană, cu 

sprijinul Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei. Comisia pentru transport din 

Parlamentul European a sprijinit actualizarea. Deciziile din cadrul Listei UE pentru siguranţa 

aeriană se bazează pe standardele internaţionale de siguranţă, în special pe cele ale 

Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Agenţia Federală Rusă de 

Transport Aerian a permis companiilor aeriene ruseşti să opereze sute de aeronave deţinute de 

proprietari străini, fără un certificat de navigabilitate valabil. Companiile aeriene ruseşti în 

cauză au făcut acest lucru, cu bună ştiinţă, încălcând standardele internaţionale de siguranţă 

relevante. Aceasta nu reprezintă doar o încălcare clară a Convenţiei privind aviaţia civilă 

internaţională (Convenţia de la Chicago), ci şi o ameninţare imediată la adresa siguranţei. 
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Trăim în contextul agresiunii militare neprovocate şi nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei. 

Cu toate acestea, doresc să fac foarte clar faptul că această decizie nu reprezintă o altă 

sancţiune împotriva Rusiei; ea a fost luată exclusiv, pe baza unor motive tehnice şi de 

siguranţă. Nu amestecăm siguranţa cu politica.” 

 

După recenta actualizare, 117 companii aeriene sunt interzise în spaţiul aerian al UE: 

- 90 de companii aeriene certificate în 15 state, din cauza unei supravegheri inadecvate a 

siguranţei aviaţiei din partea autorităţilor aeronautice din respectivele state: Afganistan, 

Angola (cu excepția a 2 companii aeriene), Armenia, Congo (Brazzaville), Djibouti, Eritreea, 

Guineea Ecuatorială, Kârgâzstan, Liberia, Libia, Nepal, Republica Democratică Congo, São 

Tomé și Príncipe, Sierra Leone și Sudan; 

- 21 de companii aeriene certificate în Rusia, precum şi 6 companii aeriene individuale din 

alte state, pe baza unor deficienţe grave de siguranţă identificate: Avior Airlines (Venezuela), 

Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View 

Airlines (Nigeria) şi Air Zimbabwe (Zimbabwe). 

- două companii aeriene ce fac obiectul unor restricţii operaţionale şi pot efectua zboruri 

spre UE, doar cu anumite tipuri de aeronave: Iran Air (Iran) şi Air Koryo (Coreea de Nord). 

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Parlamentul European 
 Consiliul UE 
 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
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