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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția Parlamentului European din 19 octombrie 2021 referitoare la poziția 

Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021 al Uniunii 

Europene pentru exercițiul financiar 2021 - Actualizarea veniturilor în urma 

intrării în vigoare, la 1 iunie 2021, a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 a 

Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și în urma 

estimării revizuite a resurselor proprii și a altor venituri 

 
Context: 

În contextul Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului, principalele modificări 

aduse  sunt: creșterea plafoanelor resurselor proprii, creșterea ratei costurilor de colectare a 

taxelor vamale pentru statele membre (25 % în loc de 20 % în temeiul Deciziei 

2014/335/UE, Euratom a Consiliului(6)), o cotă de apel uniformă pentru TVA fără excepții și 

o definiție simplificată a bazei de calcul a TVA, o nouă resursă proprie bazată pe deșeurile de 

ambalaje din plastic nereciclate și reduceri brute modificate ale resursei proprii bazate pe 

venitul național brut (VNB) pentru Danemarca, Germania, Țările de Jos, Austria și Suedia. 

Scopul proiectului de buget rectificativ nr. 4/2021 este să actualizeze partea de venituri a 

bugetului pentru a ține seama de intrarea în vigoare, la 1 iunie 2021, a Deciziei (UE, 

Euratom) 2020/2053 a Consiliului, aplicabilă de la 1 ianuarie 2021 și de estimările 

actualizate privind resursele proprii pentru bugetul 2021, aprobate de Comitetul consultativ 

privind resursele proprii la 26 mai 2021, precum și să actualizeze alte venituri, cum ar fi 

contribuția Regatului Unit, amenzile și altele. 

Parlamentul European, 

Ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021 prezentat de Comisia Europeană. 

Subliniază angajamentul special al instituțiilor europene față de noile resurse proprii 

și introducerea acestora pe durata CFM 2021-2027, în conformitate cu foaia de parcurs 

stabilită în Acordul interinstituțional; 

Aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021. 

Încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 

rectificativ nr. 4/2021 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și parlamentelor naționale. 

 
2. Rezoluția Parlamentului European din 19 octombrie 2021 conținând 

observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent 

exercițiului financiar 2019, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul 

 
Context: 

În temeiul articolului 335 din TFUE, „Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, 

în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor” 

și că, în consecință, ținând seama de articolul 59 din Regulamentul financiar, instituțiilor le 

sunt conferite competențele necesare și răspund individual pentru execuția secțiunilor din 

buget care le vizează. În acest context, se poate observa rolul Parlamentului și al altor 

instituții în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, astfel cum se prevede în TFUE, în 
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special în articolul 319, și în Regulamentul financiar, în special articolele 260 și 263 și 

subliniază că rolul Parlamentului este consolidat printr-o practică bine stabilită și 

respectată. 

Parlamentul European, 

Ia act de îmbunătățirea sistemului de gestiune financiară și de performanță al 

Consiliului.  

Reamintește că, în calitate de instituție care formulează recomandări cu privire la 

procedura de descărcare de gestiune, Consiliul ar trebui să facă acest lucru respectând în 

mai mare măsură calendarul procedurii și celelalte instituții ale Uniunii. 

Este de părere că lipsa de cooperare a Consiliului European și a Consiliului cu 

autoritatea care acordă descărcarea de gestiune nu doar contravine principiului cooperării 

loiale dintre instituții și transmite un semnal negativ cetățenilor Uniunii, ci exprimă și o lipsă 

de respect pentru rolul Parlamentului de garant al transparenței și responsabilității 

democratice a bugetului Uniunii. 

Reiterează că este necesar să se îmbunătățească cooperarea dintre instituții în cadrul 

procedurii de descărcare de gestiune printr-un memorandum de înțelegere între Parlament, 

Consiliu și Comisie privind cooperarea dintre Parlament și Consiliu în cursul procedurii 

anuale de descărcare de gestiune. 

 

II.  CONSILIUL EUROPEAN 

1. Concluzii ale Consiliului European privind COVID-19, energia, comerțul și 

relațiile externe, 21 octombrie 2021 

 

➢ COVID-19 

✓ Campaniile de vaccinare desfășurate în întreaga Europă au dus la progrese 

semnificative în lupta împotriva COVID-19. Cu toate acestea, situația din unele 

state membre rămâne foarte gravă. Pentru a îmbunătăți în continuare ratele de 

vaccinare în întreaga Uniune, ar trebui intensificate eforturile de depășire a 

reticenței față de vaccinare, inclusiv prin combaterea dezinformării, mai ales pe 

platformele de comunicare socială. Trebuie să rămânem vigilenți în privința 

apariției și răspândirii unor posibile noi variante. 

✓ Pe baza evoluției situației epidemiologice, Consiliul European solicită continuarea 

coordonării pentru a facilita libera circulație în cadrul UE și călătoriile către 

aceasta, precum și o revizuire a celor două recomandări ale Consiliului. 

Încurajează Comisia să își accelereze activitatea desfășurată împreună cu țările 

terțe cu privire la recunoașterea reciprocă a certificatelor. 

✓ Pe baza experienței dobândite în urma crizei provocate de pandemia de COVID-

19, trebuie sporită reziliența UE față de situațiile de criză și pregătirea sa la nivel 

orizontal pentru acestea. Pentru a asigura niveluri mai bune de prevenire, 

pregătire și răspuns la viitoarele urgențe în materie de sănătate din UE, Consiliul 

European solicită încheierea negocierilor pe tema pachetului legislativ privind 

uniunea sănătății și asigurarea implicării adecvate a statelor membre în 

guvernanța Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară 

(HERA). Reamintește că este necesar să se înregistreze rapid progrese în ceea ce 

privește accesul la medicamente în toate statele membre. 
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✓ Consiliul European reiterează angajamentul continuu al UE de a contribui la 

răspunsul internațional la pandemie și de a asigura accesul la vaccinuri pentru 

toți. Solicită eliminarea rapidă a obstacolelor care stau în calea punerii la 

dispoziție a vaccinurilor la nivel mondial și invită Comisia să continue dialogul 

direct cu producătorii în această privință. Acest lucru va permite statelor membre 

să accelereze livrarea de vaccinuri către țările care au cea mai mare nevoie de ele. 

UE va continua să sprijine producția de vaccinuri și vaccinarea în țările partenere. 

✓ În contextul viitoarei reuniuni a G20 și în perspectiva sesiunii speciale a Adunării 

Mondiale a Sănătății din luna noiembrie, Consiliul European subliniază sprijinul 

pe care îl acordă unui rol puternic, central, al Organizației Mondiale a Sănătății în 

cadrul viitoarei guvernanțe mondiale a sănătății, precum și obiectivului de a se 

ajunge la un acord referitor la un tratat internațional privind pandemiile. 

 

➢ PREȚURILE ENERGIEI 

✓ Consiliul European a abordat recenta creștere a prețurilor energiei și a analizat 

impactul creșterilor de preț asupra cetățenilor și întreprinderilor, în special 

asupra IMM-urilor și cetățenilor noștri vulnerabili, care se străduiesc să se 

redreseze în urma pandemiei de COVID-19. 

✓ Setul de măsuri prezentat în Comunicarea Comisiei privind abordarea creșterii 

prețurilor energiei conține măsuri utile atât pe termen scurt, cât și pe termen 

lung. 

✓ Consiliul European invită: 

- Comisia să studieze funcționarea piețelor de gaz și energie electrică, precum și 

piața EU ETS, cu ajutorul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe 

(ESMA). Ulterior, Comisia va evalua dacă anumite comportamente comerciale 

ar necesita măsuri de reglementare suplimentare; 

- statele membre și Comisia să utilizeze de urgență în mod optim setul de 

măsuri pentru a oferi ajutor pe termen scurt celor mai vulnerabili consumatori 

și pentru a sprijini întreprinderile europene, luând în considerare diversitatea 

și specificul situațiilor statelor membre; 

- Comisia și Consiliul să aibă în vedere rapid măsuri pe termen mediu și lung 

care să contribuie la o energie cu un preț accesibil pentru gospodării și 

întreprinderi, să sporească reziliența sistemului energetic al UE și a pieței 

interne a energiei din UE, să asigure securitatea aprovizionării și să sprijine 

tranziția către neutralitatea climatică, luând în considerare diversitatea și 

specificul situațiilor statelor membre și 

- Banca Europeană de Investiții să analizeze modalități prin care pot fi 

accelerate investițiile în tranziția energetică, în cadrul marjei sale de capital 

actuale, cu scopul de a reduce riscurile viitoare de perturbări și de a îndeplini 

ambițiile Europei în materie de conectivitate la nivel mondial. 

✓ Reuniunea extraordinară a Consiliului TTE (Energie) din 26 octombrie 2021 va 

continua imediat aceste demersuri. Consiliul European va continua să 

monitorizeze situația și va reveni asupra chestiunii în decembrie. 

 

➢ COMERȚ 

Consiliul European a purtat o discuție strategică privind politica comercială a UE. 



5 

 

 

➢ RELAȚII EXTERNE 

✓ Consiliul European a discutat despre pregătirile pentru viitorul summit ASEM din 

25-26 noiembrie 2021. În acest context, sprijină Strategia UE pentru cooperare în 

regiunea indo-pacifică și invită Consiliul să asigure punerea rapidă în aplicare a 

acesteia. 

✓ Consiliul European a discutat, de asemenea, despre pregătirile pentru reuniunea 

la nivel înalt a Parteneriatului estic, care va avea loc la 15 decembrie 2021. 

Relațiile UE cu această regiune rămân de o importanță strategică majoră. Consiliul 

European își reiterează apelul adresat autorităților belaruse de a elibera toți 

deținuții politici. 

✓ Înaintea COP26 de la Glasgow, Consiliul European solicită un răspuns mondial 

ambițios la schimbările climatice. Este esențial să se mențină limita de încălzire 

globală de 1,5 °C în sfera posibilului. Prin urmare, Consiliul European invită toate 

părțile să prezinte și să pună în aplicare ținte și politici naționale ambițioase. 

Îndeamnă cu precădere economiile majore care nu au făcut încă acest lucru să 

comunice sau să actualizeze contribuții stabilite la nivel național consolidate și 

ambițioase, în timp util pentru COP26, și să prezinte strategii pe termen lung cu 

scopul de a atinge neutralitatea emisiilor până în 2050. Consiliul European 

reamintește angajamentul UE și al statelor sale membre de a intensifica în 

continuare mobilizarea finanțării acțiunilor climatice. Face apel la celelalte țări 

dezvoltate să își sporească urgent contribuția la obiectivul colectiv de finanțare a 

acțiunilor climatice de 100 de miliarde USD pe an până în 2025. 

✓ De asemenea, Consiliul European a luat act de pregătirile pentru reuniunea COP15 

privind diversitatea biologică de la Kunming. Acesta solicită un cadru global post-

2020 pentru biodiversitate ambițios, cu scopul de a stopa declinul biodiversității 

și a asigura refacerea acesteia. 

✓ În urma Declarației Consiliului din 6 decembrie 2018 privind combaterea 

antisemitismului și elaborarea unei abordări comune în materie de securitate 

pentru a proteja mai bine instituțiile și comunitățile evreiești în Europa și a 

Declarației Consiliului din 2 decembrie 2020 privind integrarea luptei împotriva 

antisemitismului în toate domeniile de politică, Consiliul European salută 

Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești, 

adoptată de Comisie la 5 octombrie 2021. Forumul internațional de la Malmö din 

13 octombrie 2021 privind comemorarea Holocaustului și combaterea 

antisemitismului reamintește că nu trebuie precupețit niciun efort pentru 

combaterea tuturor formelor de antisemitism, rasism și xenofobie. 

 

III. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. La data de 18 octombrie, Comisia a adoptat un raport referitor la certificatul 
digital al UE privind COVID și la punerea sa în aplicare în întreaga UE 

 

Raportul arată că certificatul UE a fost unul din elementele esențiale ale răspunsului 

Europei la pandemia de COVID-19, fiind generate peste 591 de milioane de certificate. 

Certificatul, care atestă vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19, facilitează călătoriile 

în condiții de siguranță pentru cetățeni și a fost, de asemenea, esențial pentru sprijinirea 
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industriei europene a turismului care a fost grav afectată de criză. Certificatul digital al UE 

privind COVID este un succes la nivel mondial: acesta a stabilit un standard global și în 

prezent este singurul sistem care funcționează deja la nivel internațional. 43 de țări de pe 

patru continente sunt conectate la sistem, iar în următoarele săptămâni și luni vor urma și 

alte țări. 

Succesul sistemului de certificate digitale ale UE privind COVID în cifre 

✓ Statele membre ale UE au eliberat peste 591 de milioane de certificate digitale ale 

UE privind COVID. 

✓ 43 de țări sunt deja conectate la sistemul UE: 27 de state membre ale UE, 3 țări din 

Spațiul Economic European (SEE), Elveția și alte 12 țări și teritorii. În total, 

Comisia a fost contactată de 60 de țări terțe interesate să adere la sistemul UE. Pe 

lângă cele deja conectate, sunt în curs discuții tehnice cu 28 dintre aceste țări. 

✓ Sectorul transportului aerian a beneficiat în mare măsură de certificatul digital al 

UE privind COVID, care a devenit operațional exact la timp pentru perioada de 

vârf a călătoriilor din vară. Asociația Airports Council International (ACI Europe) a 

raportat că, în iulie 2021, volumul total al pasagerilor a crescut de peste două ori 

față de iulie 2020. ACI Europe atribuie această evoluție introducerii certificatului 

digital al UE privind COVID, precum și relaxării restricțiilor de călătorie. 

✓ Potrivit unui sondaj Eurobarometru al Parlamentului European, aproximativ două 

treimi (65 %) dintre respondenți au considerat că certificatul digital al UE privind 

COVID este cel mai sigur mijloc de a călători liber în Europa în timpul pandemiei 

de COVID-19. 

✓ 20 de state membre ale UE utilizează, de asemenea, certificatul digital al UE 

privind COVID în scopuri interne, cum ar fi accesul la evenimente de amploare și 

în restaurante, cinematografe și muzee, cu o bază juridică națională suplimentară. 

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape valabilitatea certificatelor de 

vaccinare și de vindecare, precum și utilizarea testelor de depistare a anticorpilor și a celor 

antigenice rapide pentru certificatele de vindecare și să reexamineze opțiunile de îndată ce 

se primesc noi orientări științifice. 

Lucrările tehnice de îmbunătățire a funcționalităților sistemului de certificate digitale 

ale UE privind COVID vor continua în cadrul rețelei de e-sănătate. Comisia: 

- își va continua eforturile de conectare a altor țări la sistemul UE; 

- va colabora cu statele membre la nivel tehnic pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului referitor la certificatul digital al UE privind COVID; 

- va solicita orientări din partea ECDC și a Agenției Europene pentru Medicamente 

(EMA) cu privire la evoluțiile relevante în ceea ce privește dovezile științifice. 

Până la 31 martie 2022, Comisia va prezenta un alt raport privind aplicarea 

regulamentului. Acest raport poate fi însoțit de o propunere legislativă de prelungire a 

perioadei de aplicare a regulamentului, ținând seama de evoluția situației epidemiologice. 

Comisia nu exclude faptul că va prezenta o astfel de propunere într-o etapă anterioară, 

pentru a se asigura că procedura legislativă necesară poate fi încheiată în timp util. 
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2. Comunicarea comună  a CE și a ÎR-Afaceri externe și politica de securitate „O 

implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică pașnică, durabilă și 

prosperă” 

 

 La 13 octombrie, Înaltul Reprezentant și Comisia și-au prezentat abordarea pentru o 

implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică pașnică, durabilă și prosperă.  

Uniunea Europeană este prezentă în regiunea arctică. În calitate de putere geopolitică, UE 

are interese strategice și pe termen scurt atât în regiunea arctică europeană, cât și în 

regiunea arctică extinsă. De asemenea, UE are un interes fundamental să sprijine cooperarea 

multilaterală în regiunea arctică și să depună eforturi pentru a se asigura că aceasta rămâne 

o zonă sigură, stabilă, durabilă, pașnică și prosperă. 

În prezenta comunicare comună, UE se angajează să se implice mai mult în regiunea 

arctică și în zonele limitrofe acesteia, ca răspuns la provocările geopolitice, de mediu, 

economice, de securitate și sociale cu care se confruntă acestea și să colaboreze cu alte părți 

pentru a gestiona oportunitățile noi din regiune. UE vizează următoarele obiective-cheie: 

- să contribuie la dialogul și cooperarea internaționale pașnice și 

constructive pentru a se asigura că Arctica rămâne o regiune sigură și stabilă, prin 

abordarea aspectelor legate de Arctica în cadrul contactelor sale externe, prin 

intensificarea cooperării regionale și prin monitorizarea și anticiparea provocărilor 

emergente în materie de securitate; 

- să ia măsuri ferme pentru contracararea impactului de mediu, social, economic și 

politic al schimbărilor climatice și al degradării mediului. Să consolideze 

reziliența regiunii arctice, prin intermediul legislației de mediu, prin acțiuni 

concertate de combatere a emisiilor de negru de fum și a topirii permafrostului și 

prin apelul la păstrarea petrolului, a gazelelor naturale și a cărbunelui în sol, inclusiv 

în regiunile arctice; 

- să sprijine dezvoltarea cuprinzătoare, incluzivă și durabilă a regiunilor arctice în 

beneficiul locuitorilor actuali și al generațiilor viitoare, punând accentul în special pe 

nevoile populațiilor indigene, ale femeilor și ale tinerilor și investind în locuri de 

muncă orientate spre viitor, inclusiv în economia albastră. 

 
 

IV.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 
 

1. Sănătate publică: Comisia propune o introducere progresivă a noului 

regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 

 

La data de 14 octombrie a.c., Comisia Europeană a propus o introducere progresivă a 

noului regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pentru a preveni 

întreruperea aprovizionării cu aceste produse medicale esențiale. Provocările fără precedent 

ale pandemiei de COVID-19 a dus la realocarea resurselor statelor membre, ale instituțiilor 

sanitare și ale operatorilor economici pentru a face față crizei, reducând astfel capacitatea de 

a se conforma la timp schimbărilor introduse. 

Propunerea nu modifică în fond nicio cerință din Regulamentul privind dispozitivele 

pentru diagnostic in vitro (DIV), ci modifică doar dispozițiile tranzitorii pentru a permite o 

punere în aplicare progresivă a regulamentului. Durata perioadelor de tranziție propuse 

depinde de tipul de dispozitiv: dispozitivele cu risc mai ridicat cum ar fi testele HIV sau 
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pentru hepatită (clasa D) și anumite teste pentru gripă (clasa C) au o perioadă de tranziție 

până în mai 2025 și 2026, în timp de dispozitivele cu risc mai scăzut cum ar fi dispozitivele 

din clasa B și dispozitivele sterile din clasa A au o perioadă de tranziție până în mai 2027. 

Regulamentul DIV introduce modificări substanțiale ale cadrului de reglementare 

pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, cum ar fi testele HIV, testele de 

sarcină sau testele SARS-CoV-2. Organismele de evaluare a conformității („organismele 

notificate”) vor juca un rol mai important: ele vor monitoriza în mod independent dacă 

dispozitivele respectă cerințele de siguranță și performanță înainte de a ajunge pe piața UE. 

Regulamentul DIV era planificat să se aplice începând cu 26 mai 2022. Ne confruntăm 

însă cu o penurie gravă de capacitate a organismelor notificate, făcând imposibilă 

desfășurarea la timp de către producători a procedurilor de evaluare a conformității impuse 

de legislație. În lipsa unei acțiuni legislative, există riscul unei întreruperi semnificative a 

aprovizionării pieței cu diferite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, afectând 

diagnosticarea pacienților și accesul acestora la o asistență medicală adecvată. Propunerea 

de astăzi de a asigura o introducere progresivă a Regulamentului DIV adresează această 

provocare. 

Nu sunt propuse modificări pentru dispozitivele cu marcaj CE care nu necesită 

implicarea unui organism notificat în temeiul regulamentului DIV sau pentru dispozitivele 

care sunt „noi”, și anume dispozitivele care nu au nici un certificat eliberat de un organism 

notificat, nici o declarație de conformitate în temeiul Directivei 98/79/CE în vigoare. Pentru 

aceste tipuri de dispozitive, regulamentul DIV se va aplica conform planului, de la 26 mai 

2022. 

De asemenea, Comisia propune amânarea aplicării cerințelor pentru dispozitivele 

produse și utilizate în cadrul aceleiași instituții sanitare („dispozitive dezvoltate intern”) 

Propunerea va fi transmisă acum Parlamentului European și Consiliului în vederea 

adoptării. 

 
2. Cerere de propuneri pentru extinderea sistemului de monitorizare a 

proprietăţii asupra mass-mediei 
 

La 18 octombrie, Comisia a lansat o a doua cerere de propuneri privind sistemul de 

monitorizare a proprietăţii asupra mass-mediei, un proiect cofinanţat de UE. Cererea va 

completa aria de acoperire a primului proiect-pilot în curs şi va furniza o bază de date 

naţională privind proprietatea asupra mass-mediei, în celelalte 12 state membre, ce nu au 

făcut obiectul primei ediţii. Sistemul de monitorizare a proprietăţii asupra mass-mediei va 

evalua, în mod sistematic, cadrele juridice relevante, precum şi riscurile în ceea ce priveşte 

transparenţa proprietăţii asupra mass-mediei. 

Acesta va prezenta, de asemenea, riscuri potenţiale la adresa pluralismului mass-

mediei şi va oferi informaţii valoroase, pentru o mai bună înţelegere a pieţei mass-mediei de 

ştiri. Instrumentul va pune aceste informaţii la dispoziţia tuturor, prin intermediul unei 

platforme online interactive, afişând rezultatele, în formate adaptate nevoilor diferiţilor 

utilizatori. Consorţiile interesate, ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul libertăţii şi 

pluralismului mass-mediei, la nivel european, regional şi local îşi pot depune candidatura, 

până la 15 decembrie. 

Cuantumul maxim al sprijinului alocat de UE acestui proiect este de 500 000 EUR. 

Iniţiativa face parte dintr-un efort mai amplu, în domeniul libertăţii şi pluralismului mass-

mediei, astfel cum se subliniază în Planul de acţiune pentru democraţia europeană.  
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3. Politica comercială a UE 

 
Comerțul cu bunuri și servicii aduce o contribuţie semnificativă la intensificarea 

creșterii economice durabile și la crearea de locuri de muncă. Peste 30 de milioane de locuri 

de muncă din Uniunea Europeană depind de exporturile în afara Uniunii Europene. Conform 

previziunilor, în viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara 

frontierelor Europei. Prin urmare, comerțul este un vector de creștere economică și o 

prioritate esențială pentru UE. 

Consiliul s-a angajat în favoarea unui sistem comercial multilateral puternic, bazat pe 

norme. Uniunea Europeană are o politică comercială responsabilă, cu un nivel ridicat de 

transparență și o comunicare eficace cu cetățenii cu privire la beneficiile și provocările 

comerțului și ale piețelor deschise. 

Politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene. Aceasta 

înseamnă că cea care legiferează în materie comercială și încheie acorduri comerciale 

internaționale este Uniunea Europeană, și nu statele membre. În cazul în care acordul 

cuprinde aspecte de responsabilitate comună, Consiliul îl poate încheia numai după 

ratificarea sa de către toate statele membre. 

Prin faptul că acționează colectiv și vorbește cu o singură voce pe scena 

internațională și că nu urmează multiple strategii comerciale separate, Uniunea Europeană 

ocupă o poziție puternică în ceea ce privește comerțul la nivel mondial. 

Uniunea Europeană gestionează relațiile comerciale cu țări terțe prin intermediul 

acordurilor comerciale. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai 

bune și a înlătura barierele din calea comerțului. 

Uniunea Europeană dorește să se asigure că produsele importate sunt vândute la un 

preț corect și echitabil în Uniunea Europeană, indiferent de unde provin. Reglementările 

comerciale sub formă de instrumente de apărare comercială sunt un mijloc de protejare a 

producătorilor Uniunii Europene împotriva daunelor și de combatere a concurenței neloiale 

din partea societăților străine, reprezentată de dumping și de subvenționare, de exemplu. 

Uniunea Europeană vrea să asigure un comerț corect și echitabil cu țările terțe. 

Acesta este motivul pentru care, în ultimii ani, Uniunea Europeană UE a desfășurat o 

reformă fundamentală a normelor esențiale privind comerțul. Principalele domenii vizate: 

- investițiile străine directe, 

- măsurile antidumping, 

- instrumentele de apărare comercială. 

Noile inițiative legislative ale Uniunii Europene au scopul de a proteja producătorii și 

întreprinderile din Europa față de prejudiciile potențiale care ar putea fi provocate de 

anumite practici comerciale ale entităților străine. 

 

4. Solidaritate europeană: UE susține România prin intermediul Mecanismului de 
protecție civilă 

 
Prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE au fost propuse din partea 

Austriei 1 075 de colete cu diferite medicamente pentru asistență medicală de urgență, iar 

din partea Franței au fost propuse 89 030 de flacoane suplimentare de medicamente, 18 

ventilatoare mecanice, precum și echipamente și accesorii medicale. La acestea se adaugă 
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200 de concentratoare de oxigen provenite din rezerva medicală strategică rescEU găzduită 

de Țările de Jos, 50 de concentratoare de oxigen provenite din Polonia, 5 200 de flacoane de 

anticorpi monoclonali provenite din Italia, precum și 15 ventilatoare mecanice și 8 

concentratoare de oxigen livrate săptămâna trecută României de Danemarca prin 

intermediul mecanismului. 

La începutul săptămânii, o echipă medicală din Moldova a sosit în România pentru a 

oferi asistență medicală de specialitate, iar pacienții din România și medicii care tratează 

COVID-19 sunt transportați în Ungaria în vederea tratamentului. De asemenea, România a 

solicitat un ajutor financiar din partea UE pentru această operațiune prin intermediul 

Instrumentului pentru sprijin de urgență. 

Comisarul însărcinat cu gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „Mă bucur să 

constat că elanul solidarității statelor membre nu s-a atenuat, în acest moment în care 

România continuă să se confrunte cu o creștere galopantă a cazurilor de COVID-19. Doresc 

să mulțumesc Austriei, Franței, Ungariei și Moldovei pentru ajutorul acordat României. 

Pandemia este în continuare o cruntă realitate, iar solidaritatea UE își demonstrează încă o 

dată valorile sale.” 

De la începutul pandemiei, mecanismul de protecție civilă al UE a coordonat și a 

cofinanțat livrarea a peste 190 de milioane de echipamente medicale și individuale de 

protecție, a consolidat capacitatea spitalelor cu personal medical suplimentar și a furnizat 

vaccinuri și alte echipamente esențiale în peste 55 de țări. În plus, UE a creat rezerva 

medicală strategică.  

 
5. Pluralismul mass-mediei: Comisia lansează o cerere de propuneri pentru a 

extinde sistemul de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei la toate 
statele membre 

 
La data de 18 octombrie, Comisia a lansat o a doua cerere de propuneri privind 

sistemul de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei, un proiect cofinanțat de UE. 

Această cerere de propuneri va completa aria de acoperire a primului proiect-pilot în curs și 

va furniza o bază de date națională privind proprietatea asupra mass-mediei în celelalte 12 

state membre care nu au făcut obiectul primei ediții. Sistemul de monitorizare a proprietății 

asupra mass-mediei va evalua în mod sistematic cadrele juridice relevante, precum și 

riscurile în ceea ce privește transparența proprietății asupra mass-mediei. 

Acesta va prezenta, de asemenea, riscuri potențiale la adresa pluralismului mass-

mediei și va oferi informații valoroase pentru o mai bună înțelegere a pieței mass-mediei de 

știri. Instrumentul va pune aceste informații la dispoziția tuturor prin intermediul unei 

platforme online interactive, afișând rezultatele în formate adaptate nevoilor diferiților 

utilizatori. Consorțiile interesate care își desfășoară activitatea în domeniul libertății și 

pluralismului mass-mediei la nivel european, regional și local își pot depune candidatura 

până la 15 decembrie. 

Cuantumul maxim al sprijinului alocat de UE acestui proiect este de 500.000 de euro. 

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu în domeniul libertății și pluralismului mass-

mediei, astfel cum se subliniază în Planul de acțiune pentru democrația europeană. Sunt, de 

asemenea, disponibile mai multe informații cu privire la această cerere de propuneri și la 

alte cereri legate de mass-media, fie în desfășurare, fie în curs de pregătire. 
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6. Comisia și UEFA lansează campania #EveryTrickCounts (fiecare truc contează), 
pentru a combate schimbările climatice 

 

La data de 18 octombrie, Comisia, împreună cu UEFA, lansează o nouă campanie de 

sensibilizare a publicului, axată pe acțiuni individuale de combatere a schimbărilor climatice.    

Prin acest parteneriat, în timpul pauzelor publicitare difuzate la TV în timpul Ligii 

Campionilor UEFA și al altor competiții importante, în 57 țări se va difuza un videoclip în 

care jucători de fotbal celebri vor face trucuri cu mingea menite să promoveze ideea de a 

economisi energie și de a reduce emisiile. Videoclipul, care va fi prezentat și pe stadioane în 

timpul meciurilor, va fi difuzat pentru prima dată mâine, 19 octombrie. 

Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, a 

declarat: „Fotbalul ne unește, pe continent și pe întreaga planetă. Pentru a ne bucura în 

continuare de jocul nostru preferat, trebuie să câștigăm, ca o echipă, lupta împotriva 

schimbărilor climatice. Sunt încântat de faptul că UEFA și Comisia Europeană lansează această 

campanie pentru a veni în sprijinul obiectivelor noastre climatice. Prin Pactul verde european, 

facem presiuni să se efectueze marile schimbări structurale necesare astfel încât economia și 

societatea noastră să fie pregătite pentru un viitor neutru din punct de vedere climatic. Dar nu 

vom reuși fără ca toată lumea să abordeze această problemă, luând mici măsuri la nivel 

individual, cum ar fi să ne deplasăm la antrenament sau la stadion în mod durabil, să reciclăm 

deșeurile rămase de la gustările pe care le servim la pauză sau să mai stingem din lumini când 

ne lipim ochii de televizor la meciuri. Haideți să renunțăm la obiceiurile proaste, de dragul 

planetei noastre.” 

 
7. O implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică mai verde, pașnică și 

prosperă 
 

La data de 13 octombrie, Înaltul Reprezentant și Comisia și-au prezentat abordarea 

pentru o implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică pașnică, durabilă și prosperă. 

Comunicarea oferă un răspuns în ceea ce privește provocările și oportunitățile 

geopolitice, de mediu, economice, de securitate și sociale. Scopul acesteia este să consolideze 

cooperarea cu partenerii în vederea stabilirii unor abordări durabile pentru depășirea 

acestor provocări. 

Înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP26) și în sprijinul 

acțiunilor globale în domeniul climei, se solicită în comunicare ca petrolul, cărbunele și 

gazele naturale să rămână în sol. 

UE va înființa un birou al Comisiei Europene în Groenlanda, care va spori vizibilitatea 

aspectelor legate de Arctica în relațiile externe ale UE. Finanțarea UE va fi direcționată, de 

asemenea, către stimularea tranziției verzi în Arctica, în beneficiul populațiilor arctice. 

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate/vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Arctica se schimbă rapid din cauza 

impactului încălzirii globale, a creșterii concurenței pentru resursele naturale și a rivalităților 

geopolitice. Aceste evoluții arată că Europa trebuie să își definească în sens larg interesele 

geopolitice pentru a promova stabilitatea, siguranța și cooperarea pașnică în Arctica.” 

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a 

declarat: „Încălzirea climatică se produce de trei ori mai rapid în regiunea arctică decât în 

restul lumii. Topirea gheții și dezghețarea permafrostului în Arctica accelerează și mai mult 

schimbările climatice și au efecte de domino uriașe. UE și-a asumat angajamentul ca Arctica să 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105481/joint-communication-stronger-eu-engagement-peaceful-sustainable-and-prosperous-arctic_en
https://ukcop26.org/
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fie o regiune sigură, stabilă, durabilă și prosperă – o regiune sigură și stabilă, printr-o 

cooperare internațională consolidată, durabilă și prosperă, prin asigurarea unei legături 

puternice între implicarea UE în regiune și politica noastră în domeniul climei, Pactul verde 

european și dimensiunea sa legată de economia albastră”. 

UE își va consolida și mai mult implicarea în Arctica, vizând următoarele obiective-cheie: 

➢ să contribuie la dialogul și cooperarea internaționale pașnice și 
constructive pentru a se asigura că Arctica rămâne o regiune sigură și stabilă, prin 
abordarea aspectelor legate de Arctica în cadrul contactelor sale externe, prin 
intensificarea cooperării regionale și prin monitorizarea și anticiparea provocărilor 
emergente în materie de securitate; 

➢ să ia măsuri ferme pentru contracararea impactului de mediu, social, economic și 
politic al schimbărilor climatice și al degradării mediului. Să consolideze 
reziliența regiunii arctice, prin intermediul legislației de mediu, prin acțiuni 
concertate de combatere a emisiilor de negru de fum și a topirii permafrostului și 
prin apelul la păstrarea petrolului, a gazelelor naturale și a cărbunelui în sol, inclusiv 
în regiunile arctice; 

➢ să sprijine dezvoltarea cuprinzătoare, incluzivă și durabilă a regiunilor arctice în 
beneficiul locuitorilor actuali și al generațiilor viitoare, punând accentul în special pe 
nevoile populațiilor indigene, ale femeilor și ale tinerilor și investind în locuri de 
muncă orientate spre viitor, inclusiv în economia albastră. 

 

 

 

Surse de informare: 
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