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I.  DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Comunicarea Comisiei Europene privind Solidaritatea europeană cu refugiații 

și cu persoanele care fug de războiul din Ucraina 

 
Prezenta comunicare prezintă situația actuală (la data de 6 martie 2022) a 

consecințelor agresiunii și invaziei militare ale Ucrainei de către Rusia din punct de vedere 

umanitar, formele de ajutor deja puse în aplicare de către UE și cele preconizate în viitorul 

apropiat – atât directe către Ucraina, cât și cele către statele membre vecine acesteia și 

Republica Moldova. Sunt prezentate instrumentele prin care UE a facilitat și continuă să 

faciliteze ajutor umanitar direct: pachetul de finanțare umanitară imediată destinat 

persoanelor afectate de războiul din Ucraina în valoare de 85 milioane EUR, sprijinul 

refugiaților din Moldova de 5 milioane EUR, contribuția prin mecanismul de protecție civilă 

al Uniunii (UCPM), sprijin cu echipamente medicale prin rezerva medicală strategică rescEU.  

În ceea ce privește sprijinul oferit statelor membre vecine, supuse presiunii valului de 

refugiați, se face referire la activarea UCPM a Slovaciei și Poloniei, posibilitatea utilizării 

achizițiilor publice urgente în aceeași manieră ca în timpul crizei migrației din 2015-2016 și 

al pandemiei de COVID-19, finanțarea UE imediată prin programele naționale în domeniul 

afacerilor interne pentru perioada 2014-2020 (ale căror perioadă de punere în aplicare va fi 

prelungită), iar acest sprijin va reprezenta o prioritate pentru finanțarea de urgență 

disponibilă în cardul Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027.  

În ceea ce privește situația dificilă la frontiera Ucrainei, Comisia subliniază 

importanța asigurării unei intrări ordonate în UE pe baza unor standarde comune, 

menținând frontiera deschisă pentru refugiați, dar în același timp un nivel ridicat de 

securitate. Astfel se va intensifica sprijinul financiar și în cadrul Instrumentului pentru 

managementul frontierelor și politica de vize, iar Frontex și Europol sunt pregătite să 

intensifice sprijinul suplimentar deja acordat.  

De asemenea, se propune în premieră o protecție temporară acordată refugiaților, 

oferind un statut sigur în întreaga UE pentru ucraineni, inclusiv permis de ședere, sprijin 

social și asistență medicală, acces la educație și la piața muncii. Având în vedere estimarea ca 

în viitor să se ajungă la 8 milioane de ucraineni fugiți din calea conflictului, Comisia 

comunică și modalitățile prin care se va oferi sprijin pe termen lung către statele membre.  

2.   Comunicarea Comisiei Europene privind munca decentă la nivel mondial 

pentru o tranziție globală justă și o redresare durabilă 

 

UE este hotărâtă să își consolideze în continuare rolul de lider responsabil în lumea 

muncii, să apere drepturile lucrătorilor și să prevină o uniformizare la un nivel inferior, prin 

utilizarea tuturor instrumentelor disponibile și dezvoltarea în continuare a acestora. 

Promovarea muncii decente la nivel mondial, inclusiv eliminarea muncii copiilor și a muncii 

forțate, reprezintă un element central al acestui efort.  

Promovarea muncii decente la nivel mondial este esențială pentru UE ca actor 

geopolitic care sprijină cu fermitate drepturile și libertățile individuale, cu atât mai mult într-

o lume a muncii aflată în rapidă transformare și în contextul unor relații globale în 

schimbare. Acest lucru este în concordanță cu sprijinul ferm al UE pentru multilateralism și o 
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ordine globală bazată pe norme în ceea ce privește standardele internaționale în domeniul 

muncii.  

UE își asumă un rol de lider în asigurarea faptului că tranziția verde și digitală a 

economiei merge mână în mână cu o tranziție globală justă din punct de vedere social. UE va 

colabora cu partenerii săi internaționali pentru a realiza o redresare centrată pe oameni, 

durabilă, echitabilă și favorabilă incluziunii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-

19.  

3.  Comunicarea Comisiei Europene „Către o economie verde, digitală și rezilientă:  

modelul nostru european de creștere” 

 

Provocările globale cu care se confruntă Europa oferă ocazia de a reînnoi hotărârea și 

angajamentul față de transformarea economică și de a consolida cooperarea cu partenerii 

noștri internaționali. Transformarea economiei Uniunii are loc în contextul instabilității 

geopolitice și al provocărilor globale din ce în ce mai mari, cum ar fi pandemia de COVID-19, 

invadarea Ucrainei, criza climatică și creșterea prețurilor la energie. Aceste evoluții 

evidențiază necesitatea de a intensifica eforturile depuse pentru realizarea dublei tranziții 

verzi și digitale într-un mod favorabil incluziunii, precum și de a spori gradul de reziliență și 

de pregătire pentru situații de criză. Piața unică, ca principală sursă de reziliență a Uniunii, 

va avea un rol esențial pentru îndeplinirea acestor obiective și pentru absorbția posibilelor 

șocuri. 

Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 și alte instrumente oferă un 

sprijin substanțial pentru tranziție. Astfel cum se indică în Planul de investiții din cadrul 

Pactului verde european, Uniunea urmărește să mobilizeze, prin intermediul bugetului UE și 

al instrumentelor asociate, cel puțin 1 000 de miliarde EUR în următorul deceniu pentru a 

sprijini investițiile durabile. Această sumă ia în considerare fondurile publice și private 

obținute prin mobilizarea garanției de la bugetul UE în cadrul programului InvestEU. Un 

procent de 30 % din bugetul pentru perioada 2021-2027 va fi alocat pentru tranziția verde, 

de exemplu prin intermediul politicii de coeziune și al politicii agricole comune, dar și prin 

intermediul unor programe specifice, cum ar fi programul LIFE, Mecanismul pentru o 

tranziție justă, Fondul pentru inovare și Fondul pentru modernizare. Programul InvestEU 

sprijină investițiile în infrastructuri, tehnologii și competențe digitale, în special prin 

componenta sa privind cercetarea, inovarea și digitalizarea. În plus, tranziția digitală va fi 

sprijinită prin intermediul unor fonduri diverse ale UE, în special prin intermediul politicii 

de coeziune, al programului Orizont Europa, al programului Europa digitală și al 

Mecanismului pentru interconectarea Europei. 

Pentru a proteja prosperitatea și bunăstarea cetățenilor săi, UE trebuie să realizeze o 

tranziție echitabilă și favorabilă incluziunii către un viitor mai verde și mai digital, 

consolidând în același timp reziliența socioeconomică într-o lume instabilă. Acțiunile 

coordonate și complementare, inclusiv între politicile fiscale naționale și bugetul UE, vor 

avea un impact mai mare și vor stimula investițiile în domenii de importanță strategică și cu 

o componentă transfrontalieră puternică pentru a genera valoare adăugată europeană. 
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II.  CONSILIUL UE 

1. Statele membre adoptă o abordare generală cu privire la o directivă a UE 

privind consolidarea egalității de gen în cadrul organelor de conducere ale 

societăților 

 

La 14 martie, miniștrii ocupării forței de muncă și afacerilor sociale au ajuns la o 

„abordare generală” cu privire la o propunere de act legislativ al UE privind îmbunătățirea 

echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă. 

Directiva urmărește să stabilească un obiectiv cantitativ pentru proporția membrilor 

sexului subreprezentat în cadrul organelor de conducere ale societăților cotate la bursă. 

Acest lucru ar impune societăților să introducă măsuri pentru a atinge, până în 2027, 

obiectivul minim ca membrii sexului subreprezentat să dețină fie 40 % din posturile de 

administrator neexecutiv, fie 33 % din toate posturile de administrator din cadrul organelor 

lor de conducere. În cazul nerespectării acestor obiective, o societate ar fi obligată să 

procedeze la numiri sau la alegeri de administratori aplicând criterii clare, lipsite de 

ambiguitate și formulate în termeni neutri. 

De asemenea, statele membre vor trebui să se asigure că, atunci când societățile aleg 

între candidați cu calificări egale din punctul de vedere al adecvării, al competențelor și al 

rezultatelor profesionale, acestea acordă prioritate candidatului aparținând sexului 

subreprezentat. 

Țările care au instituit măsuri precum obiective naționale de atingere a unei 

reprezentări mai echilibrate a femeilor și bărbaților pot suspenda cerințele în materie de 

numire sau de alegere prevăzute în directivă. Același lucru este valabil și în cazul în care 

țările au înregistrat deja progrese care le permit să se apropie de îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în directivă. În poziția sa, Consiliul a clarificat, de asemenea, că statul membru (și nu 

întreprinderile) este cel căruia îi revine alegerea între cele două obiective propuse, și anume 

40 % pentru administratorii neexecutivi sau 33 % pentru toți membrii din cadrul organelor 

de conducere. 

Deși s-au înregistrat progrese în direcția unei mai mari egalități de gen în cadrul 

organelor de conducere, acestea rămân inegale. În octombrie 2021, numai 30,6 % dintre 

membrii organelor de conducere și numai 8,5 % dintre președinții acestor organe de 

conducere erau femei. Decalajul dintre statele membre este mare. Cele în care au fost 

introduse măsuri în acest sens progresează mult mai rapid decât cele în care nu există 

măsuri. 

Efecte pozitive asupra pieței forței de muncă. Se preconizează că o proporție mai mare 

a femeilor cu funcții în procesul decizional economic va avea efecte colaterale pozitive 

pentru întreaga economie. În plus, femeile reprezintă aproximativ 60 % din noii absolvenți 

de universitate din UE. Astfel, un mai bun echilibru de gen în organele de conducere ale 

societăților ar permite, de asemenea, o mai bună valorificare a numărului mare de femei cu 

înaltă calificare din Europa. 

Etapele următoare. Acordul dintre statele membre pregătește terenul pentru 

negocieri între Consiliu și Parlamentul European în vederea ajungerii la o poziție comună. 
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2.  Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei: al patrulea pachet de măsuri 

sectoriale și individuale ale UE 

 

În urma reuniunii informale a șefilor de stat și de guvern din UE, care s-a desfășurat 

în perioada 10-11 martie, Consiliul a decis la 15 martie să impună un al patrulea pachet de 

sancțiuni economice și individuale în raport cu agresiunea militară a Rusiei împotriva 

Ucrainei. 

Consiliul a decis în special: 

 să interzică orice tranzacții cu anumite întreprinderi deținute de stat, 

 să interzică furnizarea oricăror servicii de rating de credit oricărei persoane sau 

entități din Rusia, precum și accesul unor astfel de persoane sau entități la orice 

servicii pe bază de abonament legate de activități de rating de credit, 

 să extindă lista persoanelor care au legătură cu baza industrială și de apărare a 

Rusiei, cărora li se impun restricții la export mai aspre în ceea ce privește 

produsele cu dublă utilizare și produsele și tehnologia ce ar putea contribui la 

consolidarea tehnologică de către Rusia a sectorului său de apărare și securitate, 

 să interzică investițiile noi în sectorul energetic rus, precum și să introducă 

o restricție cuprinzătoare la export privind echipamentele, tehnologiile și serviciile 

pentru industria energetică, 

 să introducă restricții comerciale suplimentare în ceea ce privește fierul și oțelul, 

precum și produsele de lux. 

În plus, Consiliul a decis să sancționeze principalii oligarhi, lobbyiștiși 

propagandiști care încurajează discursul Kremlinului cu privire la situația din Ucraina, 

precum și întreprinderile-cheie din sectorul aviației, din sectorul militar și al 

produselor cu dublă utilizare, precum și din sectorul construcțiilor navale și al 

construcțiilor de mașini. 

Declarație în contextul OMC. Separat, Consiliul a dat undă verde Comisiei să adere, în 

numele UE, la o declarație plurilaterală privind agresiunea Federației Ruse împotriva 

Ucrainei cu sprijinul Belarusului, care ar urma să fie emisă în contextul Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC). Ca și alți membri ai OMC care urmează să cosponsorizeze 

această declarație, UE confirmă că este pregătită să ia orice măsuri pe care le consideră 

necesare pentru a proteja interesele noastre esențiale în materie de securitate. Printre 

aceste măsuri se pot număra acțiuni în sprijinul Ucrainei sau acțiuni de suspendare a 

concesiilor sau a altor obligații cu privire la Federația Rusă, cum ar fi suspendarea clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru produsele și serviciile Federației Ruse. În plus, având 

în vedere sprijinul material acordat de Belarus acțiunilor Federației Ruse, UE consideră 

că procesul său de aderare la OMC trebuie să fie suspendat. 

Agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei încalcă grav 

dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea la 

nivel european și mondial. Provoacă nespus de multă suferință populației ucrainene. Rusia, 

și complicele său, Belarusul, poartă întreaga responsabilitate pentru acest război de 

agresiune, iar cei care se fac responsabili vor fi trași la răspundere pentru crimele lor, 

inclusiv pentru vizarea fără discriminare a civililor și a obiectivelor civile. 

Uniunea Europeană solicită Rusiei să înceteze acțiunea sa militară și să retragă toate 

forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul Ucrainei imediat și necondiționat și 
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să respecte pe deplin integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, în 

cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional. 

III.  PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. O strategie europeană privind energia din surse regenerabile exploatate în 

largul mării 

 
Context:  

Întrucât UE a ratificat Acordul de la Paris, precum și Pactul verde european și Legea 

europeană a climei, adoptată recent, care stabilesc un obiectiv european de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55 % până în 2030 și de realizare a 

neutralității climatice până cel târziu în 2050, precum și obiective complementare, cu scopul 

de a combate efectele mondiale ale schimbărilor climatic. 

Scăderea considerabilă a prețurilor energiei din sursele regenerabile exploatate în 

largul mării a făcut din aceasta una dintre cele mai ieftine surse de energie, costul mediu 

ponderat egalizat global al energiei eoliene generate în larg scăzând cu 48 % între 2010 și 

2020, de la 0,14 EUR la 0,071 EUR per kWh, aceasta fiind, prin urmare, un element esențial al 

tranziției verzi, deschizând calea pentru o economie modernă, eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și competitivă și devenind, de asemenea, unul dintre cei mai 

importanți piloni ai realizării obiectivelor UE de combatere a schimbărilor climatic. Energia 

din surse regenerabile exploatate în larg (EREL) are capacitatea de a utiliza surse de energie 

abundentă pentru a proteja gospodăriile de sărăcia energetic. 

Statele membre cu ieșire la Marea Neagră au un potențial considerabil atât pentru 

instalațiile eoliene fixate pe fundul mării, cât și pentru cele plutitoare. 

 

Recomandări pentru statele membre: 

- depunerea de eforturi considerabile pentru a-și atinge întregul potențial de generare 

a energiei din surse regenerabile; se atrage atenția asupra faptului că UE nu va fi în 

măsură să își îndeplinească angajamentele climatice dacă nu se iau măsuri 

suplimentare pentru a accelera implementarea EREL; 

- asigurarea unei infrastructuri adecvate, cum ar fi liniile de transport, pentru a integra 

și a transporta energia EREL; PE reamintește obiectivul UE în materie de 

interconectare a rețelelor electrice în proporție de 15 % până în 2030, stabilit la 

articolul 2 din Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice 

și a acțiunilor climatice; 

- accelerarea dezvoltării infrastructurii de rețea necesare pentru a facilita tranziția 

verde, în cadrul căreia electrificarea este un element esențial; 

- întreprinderea unui efort comun cu scopul de a defini și a coopera cu privire la 

capacitatea de generare în larg a energiei din surse regenerabile ce urmează să fie 

instalată în fiecare bazin maritim de către statele membre în 2030, 2040 și 2050, fiind 

necesar să se garanteze securitatea investițiilor și realizarea obiectivelor climatice și 

a celor energetice; 

- să coopereze, să se coordoneze și să prezinte de urgență planuri privind producția de 

energie în larg, în funcție de particularitățile fiecărei zone; 

- sprijinirea activităților de cercetare în materie de interconectori universali și 

dezvoltarea acestora; 
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- sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare a platformelor flotante în larg care 

captează energia eoliană, a mareelor, a valurilor și a curenților, care să fie adaptate la 

diferitele situații pe care le prezintă fundul mării în Europa; 

- promovarea eforturile de cercetare, dezvoltare, monitorizare și inovare în domeniul 

tehnologiilor ca platformele plutitoare, fiind că este o ocazie extraordinară pentru ca 

UE să devină lider mondial în domeniul tehnologiilor EREL, care vor avea un rol cheie 

în efortul de decarbonizare; 

- instituirea unui proces transparent de acordare a autorizațiilor, pe durată limitată, 

inclusiv evaluările și studiile de mediu necesare, precum și consultările cu părțile 

interesate, și să introducă termene pentru autorizare în cazul în care au fost furnizate 

dosare complete, cu termene clare pentru luarea deciziei;  

- dezvoltarea de ghișee unice cu informații simplificate privind posibilitățile de 

finanțare pentru proiectele demonstrative din domeniul tehnologiilor EREL 

inovatoare. 

IV.  ȘTIRI 

1. Consiliul Afaceri Externe și Consiliul Afaceri Externe (Apărare), 21 martie 2022 

 

Miniștrii afacerilor externe din UE vor discuta despre agresiunea militară a Rusiei 

împotriva Ucrainei și despre situația din Mali. Totodată, vor fi informați cu privire la 

situația afacerilor curente. 

Aceștia vor purta un schimb informal de opinii cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor 

externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu. 

Consiliul se va reuni într-o configurație extinsă care îi va reuni pe miniștrii afacerilor 

externe și pe miniștrii apărării din UE pentru a discuta despre Busola strategică. 

Busola strategică va oferi orientări politice și strategice clare cu privire la modul în care UE 

va aborda chestiunea securității și apărării în următorii 5-10 ani și va consolida rolul UE de 

furnizor de securitate pentru cetățenii săi. Aceasta va permite UE să acționeze mai rapid și 

mai decisiv pentru a-și proteja valorile și interesele, precum și să contribuie la pacea și 

securitatea internaționale. 

Miniștrii apărării din UE vor discuta chestiuni referitoare la apărare legate 

de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și vor desfășura un schimb informal de opinii 

(prin videoconferință) cu ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov. 

 
2. Acord de cooperare cu Frontex: UE poate trimite imediat polițiști de frontieră 

în R. Moldova pentru gestionarea afluxului de refugiați ucraineni 

Uniunea Europeană a semnat joi, 17 martie, un acord cu caracter juridic obligatoriu 

cu Republica Moldova privind cooperarea în materie de gestionare a frontierelor între 

polițiștii de frontieră moldoveni și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă (Frontex). 

Acordul a fost semnat, în numele UE, de Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri 

interne, și de Philippe Léglise-Costa, reprezentând Președinția franceză a Consiliului, iar în 

numele Republicii Moldova, de Daniela Morari, ambasadorul acestei țări pe lângă Uniunea 

Europeană. 

Dintre cele peste 3 milioane de persoane care au fugit până în prezent din calea 

invaziei rusești în Ucraina, peste 300.000 de persoane au căutat refugiu în Republica 
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Moldova. Polițiștii de frontieră moldoveni se confruntă cu provocări atât din cauza 

numărului mare de sosiri, cât și din cauza faptului că împart o frontieră cu o zonă de război 

activă. 

Pentru a sprijini autoritățile moldovenești să abordeze aceste provocări, acest acord 

va permite desfășurarea în număr mai mare a echipelor Frontex. Sarcinile acestora vor 

include sprijin pentru gestionarea frontierelor. Aceasta ar putea cuprinde: controlul, 

înregistrarea și verificarea identității persoanelor care trec frontiera și sarcini de 

supraveghere a frontierei, lucrând cot la cot cu autoritățile moldovene, precum și sprijin în 

colectarea și schimbul de informații. Acest lucru ar putea contribui la sprijinirea transferului 

de persoane către statele membre ale UE în contextul Platformei de Solidaritate. 

 
3.  Anchetă asupra unui posibil comportament anticoncurenţial al Google şi Meta 

privind publicitatea prin bannere web 

Comisia Europeană a deschis o anchetă antitrust oficială, privind evaluarea unui 

posibil acord între Google şi Meta (fosta Facebook), pentru servicii de publicitate prin 

bannere web, ce ar fi încălcat normele UE în materie de concurenţă. Procesul se referă la un 

acord pe care Google l-a denumit codificat „Jedi Blue”, încheiat în septembrie 2018, între 

Google şi Meta, în ceea ce priveşte participarea reţelei publicitare (Audience Network) a 

Meta la programul de licitaţie deschisă (Open Bidding) al Google. Comisia este preocupată de 

faptul că acordul s-a putea înscrie în eforturile excluderii serviciilor de publicitate online 

concurente cu programul de licitaţie deschisă al Google şi, prin urmare, ale restrângerii sau 

denaturării concurenţei pe pieţele de publicitate prin bannere web, în detrimentul editorilor 

şi, în cele din urmă, al consumatorilor. 

Dacă preocupările se dovedesc întemeiate, practicile care fac obiectul anchetei ar 

putea încălca normele UE în materie de concurenţă şi care se referă la acordurile 

anticoncurenţiale dintre întreprinderi (Art. 101 din TFUE) şi/sau la abuzul de poziţie 

dominantă (Art.  102 din TFUE). Comisia va efectua propria sa anchetă amănunţită, în mod 

prioritar. 

Vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „Mulţi editori se bazează pe publicitatea prin bannere web, pentru  

finanţarea conţinutului online pentru consumatori. Este posibil ca aşa-numitul acord „Jedi 

Blue” dintre Google şi Meta să vizeze o tehnologie concurentă cu programul „Open Bidding” al 

Google, cu scopul slăbirii şi excluderii acesteia de pe piaţa afişării bannerelor publicitare pe 

site-urile şi aplicaţiile editorilor. Dacă ancheta noastră va confirma acest fapt, înseamnă că am 

avea de a face cu o restrângere şi o denaturare a concurenţei, pe piaţa deja concentrată a 

tehnologiei publicitare, în detrimentul tehnologiilor concurente de difuzare a anunţurilor 

publicitare, al editorilor şi, în cele din urmă, al consumatorilor.” 

4.  Antitrust: Comisia deschide o anchetă cu privire la un posibil comportament 

anticoncurențial al Google și Meta privind publicitatea prin bannere web 

 

Comisia Europeană a deschis o anchetă antitrust oficială pentru a evalua dacă un 

acord între Google și Meta (fosta Facebook) pentru servicii de publicitate prin bannere web 

ar fi încălcat normele UE în materie de concurență. 

Ancheta Comisiei se referă la un acord pe care Google l-a denumit codificat „Jedi 

Blue”, încheiat în septembrie 2018 între Google și Meta în ceea ce privește participarea 
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rețelei publicitare (Audience Network) a Meta la programul de licitație deschisă (Open 

Bidding) al Google. 

Comisia este preocupată de faptul că acordul s-a putea înscrie în eforturile de a 

exclude serviciile de publicitate online concurente cu programul de licitație deschisă al 

Google și, prin urmare, de a restrânge sau de a denatura concurența pe piețele de publicitate 

prin bannere web, în detrimentul editorilor și, în cele din urmă, al consumatorilor. 

Dacă preocupările se dovedesc întemeiate, practicile care fac obiectul anchetei ar 

putea încălca normele UE în materie de concurență care se referă la acordurile 

anticoncurențiale dintre întreprinderi (articolul 101 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene) și/sau la abuzul de poziție dominantă (articolul 102 din TFUE). Comisia 

va efectua propria sa anchetă amănunțită în mod prioritar. 

 

5. UE acordă Ucrainei asistență macrofinanciară de urgență în valoare de 300 

milioane EUR 

Comisia Europeană a plătit, la data de 11 martie, 300 milioane EUR sub formă de 

asistență macrofinanciară (AMF) de urgență pentru Ucraina. 

Plata fondurilor a fost accelerată pentru a contribui la consolidarea stabilității 

macroeconomice a Ucrainei în contextul invaziei neprovocate și nejustificate de către Rusia. 

Aceasta este partea inițială a unei prime tranșe de 600 milioane EUR din cadrul 

noului program AMF de urgență pentru Ucraina, în valoare de 1,2 miliarde EUR. Se 

preconizează că o sumă suplimentară de 300 milioane EUR se va plăti săptămâna viitoare. 

Programul reprezintă o dovadă concretă a sprijinului ferm al UE față de Ucraina. Plata 

are loc în urma adoptării rapide de către Consiliu și Parlamentul European a propunerii 

Comisiei privind un nou program de urgență. Fondurile rămase (600 milioane EUR) se vor 

aloca mai târziu în cursul anului, în conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat de 

UE și Ucraina. 

În paralel cu punerea în aplicare a programului AMF de urgență, Comisia pregătește 

un program AMF suplimentar pentru a sprijini în continuare Ucraina pe termen lung, astfel 

cum a anunțat președinta von der Leyen la sfârșitul lunii ianuarie. 

Acest sprijin vine în completarea pachetelor ample și fără precedent de măsuri pe 

care UE le-a luat ca răspuns la actele de agresiune ale Rusiei asupra integrității teritoriale a 

Ucrainei. 

 

  
 

 

Surse de informare: 

 Comisia Europeană 

 Consiliul UE 

 Parlamentul European 

 Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
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