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I.  REUNIUNI 

1. Reuniunea online „Un viitor ambițios pentru femeile europene după COVID-
19”, 3 martie a.c. 

 

 Ziua Internațională a Femeii din acest an a avut loc din nou în contextul pandemiei de 

coronavirus, care a scos la iveală și a exacerbat inegalitățile de gen existente. Pentru a marca 

această ocazie, Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) a Parlamentului 

European a găzduit o reuniune cu parlamentele naționale ale statelor membre UE, la 3 

martie 2022, pentru a explora potențialul unor politici de redresare care iau în considerare 

dimensiunea de gen, punând accentul pe aspectele interdependente legate de munca de 

îngrijire neremunerată, munca la distanță și bunăstare. Evenimentul a reprezentat un bun 

prilej pentru un schimb de experiență și de bune practici în promovarea rolului femeilor în 

timpul crizelor, precum cea declanșată de COVID-19.  

În plus, a fost abordat subiectul legat de refugiaţii din Ucraina, majoritatea femei şi 

copii, în contextul agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, condamnându-se 

grav aceste acţiuni. 

Președintele PE, Roberta Metsola, și ministrul francez pentru egalitatea de gen, 

Élisabeth Moreno, au deschis lucrările reuniunii care s-au concentrat asupra rolului UE de a 

aborda inegalitatea de gen. 

La reuniune au participat femei lideri politici, experți în egalitatea de gen care au 

împărtășit cu eurodeputații și parlamentarii statelor membre UE, experiențele personale și 

bunele practici privind egalitatea de gen și  drepturile femeilor. 

De asemenea, la eveniment a participat și Ivanna Klympush-Tsintsadze, viceprim-

ministru al Ucrainei pe probleme de integrare europeană. Ea a vorbit despre consecințele pe 

care le are războiul din țara sa asupra femeilor, care sunt nevoite să se refugieze împreună 

cu copiii lor pentru a trăi, și despre lipsa de alimente și de medicamente. Aceasta a subliniat 

necesitatea unor eforturi şi acţiuni comune de a efectua misiuni de pace în Ucraina pentru a 

salva vieţi şi a apăra valori. 

II.  DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Includerea Republicii San Marino în Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice 

 
 La 14 februarie, Comisia Europeană a adoptat un addendum la  Strategia Uniunii 

Europene pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice pentru includerea Repubilicii San 

Marino în EUSAIR. 

 Includerea Republicii San Marino în EUSAIR (strategie a UE pentru regiunea Mării 

Adriatice și a Mării Ionice) va spori cooperarea în regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. 

De asemenea, va consolida parteneriatul EUSAIR și relațiile dintre San Marino și UE. 

Participarea la EUSAIR, în aceleași condiții ca toate țările participante, va permite Republicii 

San Marino să cunoască mai bine mecanismele de guvernanță ale unei strategii 

macroregionale a UE. În același timp, San Marino va dobândi experiență și se va implica în 

punerea în aplicare a politicilor UE. 

Context: În decembrie 2012, Consiliul European a solicitat Comisiei Europene să 

prezinte o strategie a UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR) până la 

sfârșitul anului 2014.  

În urma acestei solicitări, Comisia a consultat pe larg părțile interesate.  
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La 17 iunie 2014, Comisia a adoptat Comunicarea EUSAIR1 . Prin urmare, Consiliul a 

aprobat EUSAIR în concluziile sale din 24 octombrie 2014 și „a cerut tuturor actorilor 

relevanți să o pună în aplicare fără întârziere”.  

Addendumul la Comunicarea EUSAIR [COM (2020) 132 final din 2 aprilie 2020] a 

inclus în mod oficial Republica Macedonia de Nord în EUSAIR.  

Obiectivul general al EUSAIR este acela de a promova prosperitatea economică și 

socială sustenabilă în regiune, prin:  

 favorizarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă;  

 îmbunătățirea atractivității, competitivității și conectivității regiunii;  

 conservarea mediului și  

 asigurarea unor ecosisteme marine și costiere sănătoase și echilibrate.  

EUSAIR contribuie, de asemenea, la procesul de extindere a UE. Aceasta permite unui 

număr de cinci țări din Balcanii de Vest să coopereze pe picior de egalitate cu statele 

membre, promovând în același timp punerea în aplicare a anumitor politici și strategii ale UE 

la nivel macroregional. 

             EUSAIR rămâne deschisă altor parteneri din regiune. Reuniunea ministerială a 

Consiliului pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice din 11 mai 2021 a răspuns 

pozitiv la solicitarea Republicii San Marino de a adera la EUSAIR.  

             Declarația de la Izola a reuniunii a invitat Consiliul să ia toate măsurile necesare 

pentru a include San Marino în EUSAIR ca a zecea țară participantă.  

             La 15 iunie 2021, cele patru state membre ale UE participante la EUSAIR au trimis o 

scrisoare președinției portugheze a Consiliului, susținând această solicitare. În concluziile 

sale din 18 noiembrie 2021, Consiliul a salutat și a acceptat solicitarea țărilor participante la 

EUSAIR.  

 Consiliul a invitat Comisia să ia măsurile necesare pentru a include San Marino în 

EUSAIR, să modifice strategia în consecință și să o înainteze Consiliului. 

 

III.  CONSILIUL UE 

1. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei: UE convine asupra unor noi 

măsuri sectoriale care vizează Belarusul și Rusia, 9 martie a.c. 

 

În completarea măsurilor restrictive adoptate la 2 martie ca răspuns la implicarea 

Belarusului în agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei și 

având în vedere gravitatea continuă a situației, Consiliul a adoptat astăzi măsuri sectoriale 

suplimentare care vizează sectorul financiar belarus. 

Măsurile asupra cărora s-a convenit: 

 vor restricționa furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară (SWIFT) 

către Belagroprombank, Bank Dabrabyt și Banca de Dezvoltare a Republicii 

Belarus, precum și către filialele acestora din Belarus; 

 vor interzice tranzacțiile cu Banca Centrală a Belarusului legate de gestionarea 

rezervelor sau a activelor, precum și furnizarea de finanțare publică pentru comerțul 

cu Belarusul și pentru investiții în această țară; 

 vor interzice cotarea entităților belaruse deținute de stat și furnizarea de servicii 

legate de acțiunile acestora în locurile de tranzacționare din UE începând cu 12 

aprilie 2022; 
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 vor limita în mod semnificativ intrările financiare din Belarus în UE, prin interzicerea 

acceptării depozitelor care depășesc 100.000 EUR de la resortisanți sau rezidenți 

din Belarus, a deținerii de conturi ale clienților din Belarus de către depozitarii 

centrali de titluri de valoare din UE, precum și a vânzării de titluri de valoare 

exprimate în euro clienților din Belarus; 

 vor interzice furnizarea de bancnote exprimate în euro către Belarus. 

În plus, Consiliul a introdus măsuri restrictive suplimentare cu privire la exportul de 

produse de navigație maritimă și de tehnologie de radiocomunicații către Rusia. În 

virtutea acestei decizii, se va interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod 

direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, 

în scopul utilizării în Rusia sau pentru montarea la bordul unei nave sub pavilion rus, a 

produselor și tehnologiilor de navigație maritimă. 

De asemenea, Consiliul a extins lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor 

cărora li se aplică interdicțiile legate de serviciile de investiții, de valorile mobiliare, de 

instrumentele pieței monetare și de împrumuturi. 

În sfârșit, Consiliul a clarificat noțiunea de „valori mobiliare”, astfel încât să includă în mod 

clar criptoactivele și să asigure astfel punerea în aplicare corespunzătoare a restricțiilor 

sectoriale în vigoare. 

2. Relațiile UE-Regatul Unit: Consiliul își adoptă mandatul cu privire la 

propunerile care urmăresc să asigure continuitatea aprovizionării cu 

medicamente 

Ambasadorii la UE au convenit astăzi asupra mandatului privind propunerea de 

directivă și propunerea de regulament care urmăresc să asigure continuitatea aprovizionării 

cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, a Irlandei și a Maltei. Pe baza 

acestei poziții, va trebui acum să se ajungă la un acord cu Parlamentul European pentru ca 

această directivă să poată intra în vigoare cât mai curând posibil. 

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. 

Informații generale: Prin aceste propuneri, 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. 

 

În context, Notă informare privind Relațiile UE-Regatul Unit: Comisia își ține promisiunea de a 

asigura aprovizionarea continuă cu medicamente în Irlanda de Nord, precum și în Cipru, 

irlanda și Malta 

Comisia a prezentat la 17 decembrie propuneri pentru a asigura aprovizionarea 

continuă pe termen lung cu medicamente din Marea Britanie în Irlanda de Nord și pentru a 

răspunde preocupărilor nesoluționate referitoare la aprovizionare în Cipru, Irlanda și Malta.  
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În contextul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, aceasta înseamnă că în 

Irlanda de Nord și în restul Regatului Unit vor continua să fie disponibile în același timp 

aceleași medicamente; anumite condiții specifice vor asigura faptul că medicamentele 

autorizate de Regatul Unit nu intră pe piața unică. 

De-a lungul acestui an, Comisia a colaborat intens cu cetățenii, cu industria de profil și 

cu alți reprezentanți ai mediului de afaceri din UE și din Regatul Unit cu privire la problema 

medicamentelor. Comisia Europeană și guvernul Regatului Unit au purtat discuții ample 

pentru a găsi o soluție de lungă durată. Soluția personalizată propusă reflectă rezultatul unor 

discuții substanțiale între Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene pentru relații 

interinstituționale și prospectivă, și David Frost, ministru în Biroul cabinetului prim-

ministrului Regatului Unit, și ia în considerare preocupările exprimate de părțile interesate 

în timpul amplei campanii de consultare organizate de Comisie. 

 

IV.  ȘTIRI 

1. Ziua Internațională a Femeii 2022: Comisia propune norme la nivelul UE 

pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

 

La 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 2022, Comisia Europeană a 

propus norme la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice. 

Directiva propusă va incrimina violul definit pe baza lipsei consimțământului, mutilarea 

genitală a femeilor și violența cibernetică, incluzând:  

 partajarea neconsensuală de imagini intime;  

 urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii;  

 hărțuirea cibernetică;  

 incitarea cibernetică la violență sau la ură.  

Noile norme consolidează, de asemenea, accesul victimelor la justiție și încurajează 

statele membre să pună în aplicare un mecanism de ghișeu unic, ceea ce înseamnă că toate 

serviciile de sprijin și protecție ar trebuie să fie situate în același loc. Victimele ar trebui să 

poată solicita despăgubiri în cursul procedurilor penale. Propunerea solicită, de asemenea, 

luarea unor măsuri adecvate și specializate de protecție și de sprijinire, de exemplu, prin 

intermediul liniilor de asistență telefonică gratuite și al centrelor de primire în regim de 

urgență în caz de viol. Aceasta prevede, totodată, sprijin specific pentru grupurile cu nevoi 

specifice sau grupurile expuse la riscuri, inclusiv pentru femeile care fug din calea 

conflictelor armate. 

Elementele-cheie ale noilor norme propuse: 

 Incriminarea violului, a mutilării genitale a femeilor și a violenței cibernetice 

 Proceduri sigure de raportare și de evaluare a riscurilor 

 Respectarea vieții private a victimelor în cadrul procedurilor judiciare 

 Sprijinirea victimelor prin intermediul liniilor de asistență telefonică și al centrelor de 

primire în regim de urgență în caz de viol 

 Îmbunătățirea coordonării și a cooperării 
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2. Raportul din 2022 privind egalitatea de gen 

Tot la 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 2022, Comisia a publicat ediția 

din 2022 a Raportului anual al Comisiei Europene privind egalitatea de gen în UE.  

În 2021 s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește transparența 

salarială  și salariile minime adecvate în UE, precum și în ceea ce privește un nou act 

legislativ privind serviciile digitale, care va contribui la protejarea utilizatorilor online.  

În decembrie 2021. Comisia a propus, de asemenea, includerea discursurilor de 

incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură pe lista infracțiunilor la nivelul UE. 

Raportul indică, de asemenea, că femeile au fost afectate în mod disproporționat de 

pandemie. În cursul anului 2020, rata de participare a femeilor pe piața muncii a scăzut cu 

0,5 % față de 2019, după un deceniu în care a înregistrat o creștere constantă. Violența 

împotriva femeilor și violența domestică rămân, de asemenea, larg răspândite în UE, 

pandemia exacerbându-le, inclusiv în mediul online. 

După cum se arată și în raport, lipsa acțiunilor de combatere a violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice costă bani – 289 de miliarde EUR pe an, conform 

estimărilor. 

 
3.  Ucraina: UE își intensifică solidaritatea cu cei care fug din calea războiului 

Comisia a prezentat la 8 martie, sprijinul substanțial pe care UE îl pune la dispoziție 

pentru a ajuta persoanele care fug din calea războiului din Ucraina, precum și țările UE care 

primesc aceste persoane.  

Ca răspuns la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei, 

solidaritatea europeană acordă ajutor umanitar direct, asistență de urgență în materie de 

protecție civilă, sprijin la frontieră, precum și un statut juridic clar, care le permite celor care 

fug de război să beneficieze de protecție imediată în UE. 

Diferitele componente ale asistenței disponibile: 

 Sprijinul umanitar: După cum a anunțat președinta von der Leyen, suma de 500 de 

milioane EUR din bugetul UE este direcționată pentru a face față consecințelor 

umanitare tragice ale războiului, atât în interiorul Ucrainei, cât și în alte țări. 

 Sprijin pentru gestionarea frontierelor: Comisia a emis orientări operaționale 

pentru a-i ajuta pe polițiștii de frontieră din statele membre să gestioneze în mod 

eficient sosirile la frontierele cu Ucraina și pentru a reduce timpul de așteptare, 

menținând în același timp un nivel ridicat de securitate. 

 Protecția persoanelor care fug din calea războiului și sprijinirea capacității de 

primire: Într-un timp record, UE a convenit în unanimitate să activeze Directiva 

privind protecția temporară pentru a le aduce claritate și securitate persoanelor 

aflate în dificultate, oferindu-le dreptul la asistență socială, acces la piața muncii și la 

educație. 

 Acțiuni în cadrul politicii de coeziune pentru refugiații din Europa: Comisia 

adoptă, de asemenea, propunerea legislativă privind „Acțiunea de coeziune pentru 

refugiații din Europa” (Cohesion's Action for Refugees in Europe - CARE). 

Context: La 24 februarie, forțele armate ruse au lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei. Ca 

urmare a acestei agresiuni neprovocate și nejustificate, părți importante din teritoriul 

Ucrainei constituie în prezent zone de război pe care multe persoane sunt nevoite să le 

părăsească.  

https://eige.europa.eu/news/gender-based-violence-costs-eu-eu366-billion-year
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Prin intensificarea asistenței umanitare în Ucraina, precum și prin sprijinul financiar 

și operațional acordat statelor membre și Moldovei, UE și statele sale membre oferă 

protecție persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina. De asemenea, UE a 

reacționat rapid și decisiv la agresiunea Rusiei, prin adoptarea de sancțiuni severe care vor 

avea consecințe importante pentru Rusia. 

UE va continua să fie unită în solidaritatea sa cu Ucraina și cu poporul său. Comisia va 

continua să ofere sprijin, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat de pregătire și, pe 

termen lung, prin faptul că se va concentra pe rezultate în toate statele membre și în 

Moldova, astfel încât să fie pregătite să răspundă nevoilor pe măsură ce acestea evoluează. 

4. 642 mil EUR pentru a sprijini redresarea economică şi tranziţia digitală şi 

verde în Belgia, Cehia, Polonia şi România 

 
Datorită celor 642 mil EUR puse la dispoziţie, în cadrul Asistenţei de redresare pentru 

coeziune şi teritoriile Europei (REACT-EU), regiunile din Belgia, Cehia, Polonia şi România 

vor fi acum în măsură să sprijine, în continuare, redresarea lor economică şi tranziţia lor 

digitală şi verde. 

În România, 216 mil EUR vor face posibilă dotarea spitalelor publice cu echipamente 

medicale şi de protecţie specifice şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare din şcoli, pentru 

protejarea elevilor şi profesorilor de infectarea cu Coronavirus. 

În Belgia, regiunea Bruxelles primeşte resurse suplimentare, în valoare de 6 mil EUR, 

pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urile) din sectoarele cele mai 

afectate de pandemia de Coronavirus, precum industria ospitalităţii, sănătatea şi 

construcţiile. Aceste fonduri vor sprijini, de asemenea, digitalizarea teritoriului, pentru 

finanţarea, de exemplu, a emiterii electronice a biletelor, în sectorul cultural şi al turismului. 

În Polonia, regiunea Łódzkie primeşte 26 mil EUR, pentru sprijinirea IMM-urilor, a 

sectorului sănătăţii şi cel al energiei din surse regenerabile. În plus, programul „Polonia 

digitală” primeşte 81 mil EUR, pentru proiecte de dezvoltare a unor instrumente informatice 

inovatoare pentru serviciile publice şi pentru digitalizarea generală a administraţiei publice 

locale, ce includ îmbunătăţirea securităţii cibernetice şi formarea personalului administrativ, 

în domeniul competenţelor digitale. 

În Cehia, „Programul operaţional regional integrat” primeşte un supliment de 313 mil 

EUR, pentru sprijinirea dezvoltării şi modernizării reţelei de furnizori de servicii medicale, 

pompieri şi servicii medicale de urgenţă. 

REACT-EU face parte din NextGenerationEU şi oferă fonduri suplimentare, în valoare 

de 50,6 mld EUR (în preţuri curente), în cursul anilor 2021 şi 2022, pentru programele 

cuprinse în politica de coeziune, pentru perioada 2014-2020. 

 

5. Comisia suspendă cooperarea cu Rusia în domeniul cercetării și inovării 

Ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia și din solidaritate cu poporul ucrainean, 

Comisia a decis să suspende cooperarea cu entitățile ruse în domeniul cercetării, al științei și 

al inovării.  

 Context 

Orizont Europa este principalul program al UE de finanțare a cercetării și inovării, cu 

un buget de 95,5 miliarde EUR. Nicio entitate rusă nu participă în prezent la proiectele aflate 
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în derulare în cadrul acestui program. Comisia a decis să suspende pregătirile desfășurate în 

vederea încheierii a patru acorduri de grant pentru patru proiecte care implică patru 

organizații de cercetare din Rusia. Aceasta înseamnă că semnarea oricăror contracte noi va fi 

suspendată până la noi dispoziții. 

O serie de proiecte se află încă în derulare în cadrul programului Orizont 2020 - 

programul UE de finanțare a cercetării și inovării pentru perioada 2014-2020, cu un buget 

de 80 de milioane EUR. Comisia suspendă orice plată către entitățile ruse în baza 

contractelor existente. La ora actuală, există 86 de proiecte active în cadrul programului 

Orizont 2020, la care participă 78 de organizații ruse. Dintre acestea, 29 de organizații, 

implicate în 19 proiecte, au primit din partea UE contribuții în valoare de 12,6 milioane EUR. 

Comisia nu va mai încheia niciun fel de contracte sau acorduri noi cu organizațiile 

ruse în cadrul programului Orizont Europa. De asemenea, Comisia suspendă plățile către 

entitățile ruse care trebuie efectuate în baza contractelor existente. Toate proiectele aflate în 

derulare la care participă organizații de cercetare ruse sunt în curs de revizuire - atât cele 

din cadrul programului Orizont Europa, cât și cele din cadrul programului anterior al UE 

pentru cercetare și inovare, Orizont 2020. 

 

6. REPowerEU: acțiune comună la nivel european pentru o energie mai accesibilă 

din punctul de vedere al prețurilor, mai sigură și mai durabilă 

Context: Ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană a propus, 

la data de 8 martie, liniile generale ale unui plan menit să asigure independența Europei de 

combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, începând cu gazele naturale. 

Acest plan prezintă, de asemenea, o serie de măsuri menite să răspundă creșterii 

prețurilor la energie în Europa și să reconstituie stocurile de gaze pentru iarna 

următoare. Europa se confruntă cu o creștere a prețurilor la energie de mai multe luni, însă, 

incertitudinea care există în prezent cu privire la aprovizionare agravează această problemă. 

REPowerEU va încerca să diversifice aprovizionarea cu gaze, să accelereze introducerea 

gazelor din surse regenerabile și să înlocuiască gazul pentru încălzire și producerea de 

energie electrică. Astfel, până la sfârșitul anului, cererea UE de gaz rusesc s-ar putea 

reduce cu două treimi. 

Comisia intenționează să prezinte, până în luna aprilie, o propunere legislativă prin 

care în UE ar urma să devină obligatorie umplerea, până la data de 1 octombrie a fiecărui 

an, în proporție de cel puțin 90 % din capacitate, a instalațiilor subterane de stocare a 

gazelor. Propunerea ar implica monitorizarea și punerea în aplicare a nivelurilor de 

umplere și ar crea mecanisme de solidaritate între statele membre. De asemenea, Comisia 

își continuă ancheta privind piața gazelor naturale ca răspuns la preocupările legate de 

posibilele denaturări ale concurenței de către operatori, în special Gazprom. 

Putem să ieșim treptat, cu mult înainte de 2030, din dependența noastră de 

combustibilii fosili din Rusia. În acest scop, Comisia propune întocmirea unui plan 

REPowerEU, care va spori reziliența sistemului energetic la nivelul UE și se va baza pe doi 

piloni:  

- diversificarea aprovizionării cu gaze, de la furnizori din afara Rusiei și creșterea 

producției și importurilor de biometan și hidrogen;  

- reducerea mai rapidă a utilizării combustibililor fosili în locuințele, clădirile, 

industria și sistemul nostru energetic, prin îmbunătățirea eficienței energetice, prin 
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recurgerea în mai mare măsură la sursele regenerabile de energie și la electrificare și 

prin eliminarea blocajelor din infrastructură. 

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Trebuie să devenim 

independenți de petrolul, cărbunele și gazele din Rusia. Pur și simplu nu ne putem baza pe un 

furnizor care ne amenință în mod explicit. Trebuie să acționăm acum pentru a atenua impactul 

creșterii prețurilor la energie, pentru a ne diversifica aprovizionarea cu gaze pentru iarna 

următoare și pentru a accelera tranziția către o energie curată. Cu cât vom trece mai rapid la 

surse regenerabile de energie și la hidrogen și vom avea o eficiență energetică sporită, cu atât 

vom fi cu adevărat independenți și vom avea control asupra sistemului nostru energetic. În 

această săptămână, la Versailles, voi discuta ideile Comisiei cu liderii europeni și, împreună cu 

echipa mea, voi lua măsurile necesare pentru a le pune rapid în aplicare.” 

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Invadarea Ucrainei de către 

Rusia a agravat situația securității aprovizionării și a generat o creștere fără precedent a 

prețurilor la energie. Pentru ultimele săptămâni de iarnă din acest an, Europa dispune de 

cantități suficiente de gaze, dar, pentru anul viitor, trebuie să ne reconstituim urgent rezervele. 

Prin urmare, Comisia va propune ca, până la 1 octombrie, instalațiile de stocare a gazelor din 

UE să fie umplute în proporție de cel puțin 90 %. Am prezentat, de asemenea, măsuri privind 

reglementarea prețurilor, ajutoarele de stat și măsurile fiscale menite să protejeze gospodăriile 

și întreprinderile europene împotriva creșterii excepțional de mari a prețurilor.”  

7. NextGenerationEU: Conform primului raport anual privind Mecanismul de 

redresare și reziliență, punerea în aplicare a mecanismului este pe drumul cel 

bun 

  Comisia Europeană a adoptat, la data de, 1 martie, primul său raport anual privind 

punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), elementul central al 

instrumentului NextGenerationEU. 

MRR furnizează statelor membre granturi și împrumuturi în valoare de până la 723,8 

miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele transformatoare 

care vor permite UE să iasă mai puternică din pandemia de COVID-19. 

La un an de la introducerea sa, raportul trece în revistă progresele înregistrate în ceea 

ce privește punerea în aplicare a mecanismului, de la adoptarea Regulamentului privind 

MRR în februarie 2021 până la efectuarea primei plăți periodice în decembrie 2021. 

Raportul arată că s-au înregistrat progrese majore și confirmă faptul că punerea în aplicare a 

Mecanismului de redresare și reziliență este pe drumul cel bun. 

Raportul oferă numeroase exemple de investiții și reforme finanțate prin MRR din 

cele 22 de planuri de redresare și reziliență care au fost adoptate până în prezent. Aceste 

exemple prezintă măsuri concrete care contribuie la cei șase piloni de politică definiți în 

Regulamentul privind MRR, inclusiv tranziția verde și transformarea digitală. Prin urmare, 

raportul oferă informații importante privind amploarea și impactul fără precedent ale 

măsurilor puse în aplicare în întreaga UE ca urmare a Mecanismului de redresare și 

reziliență. 

Comisia și statele membre, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, au 

colaborat strâns pentru a obține aceste rezultate. 

După o perioadă de pregătire intensă și de dialog cu fiecare stat membru, Comisia a 

efectuat o evaluare aprofundată și rapidă a planurilor de redresare și reziliență. Comisia a 

furnizat o evaluare pozitivă a celor 22 de planuri. Până în prezent, suma alocată în aceste 
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planuri se ridică la 445 de miliarde EUR (291 de miliarde EUR sub formă de granturi și 154 

de miliarde EUR sub formă de împrumuturi). 

După ce Consiliul a aprobat cele 22 de planuri, Comisia a efectuat rapid plăți de 

prefinanțare în valoare de 56,6 miliarde EUR către cele 21 state membre care au solicitat 

acest lucru. 

Până în prezent, cinci state membre au transmis Comisiei primele cereri de plată 

periodice, iar în 2022 se așteaptă peste 30 de alte cereri. După prima cerere de plată, Spaniei 

i s-au plătit 10 miliarde EUR în decembrie 2021. Se preconizează efectuarea altor plăți după 

ce statele membre ating obiectivele de etapă și țintele relevante. 

Uniunea a colectat cu succes fonduri de pe piețele de capital pentru a finanța 

Mecanismul de redresare și reziliență și a lansat prima sa emisiune de obligațiuni verzi în 

2021. 

Conform Regulamentului privind MRR, reformele și investițiile incluse în fiecare plan 

de redresare și reziliență trebuie să atingă obiectivele în materie de cheltuieli legate de climă 

și de sectorul digital și să contribuie în mod corespunzător la cei șase piloni sau la domenii 

de politică de importanță europeană. Comisia a elaborat metodologii pentru ambele 

obiective, una pentru a raporta cu privire la obiective și una pentru cei șase piloni. 

       Aproximativ 40 % din alocarea totală a planurilor vizează măsuri de sprijinire a 

obiectivelor climatice și toate planurile depășesc obiectivul climatic de 37 % stabilit în 

regulament. În plus, planurile adoptate alocă 26 % din suma totală pentru cheltuieli digitale. 

Din nou, acest procent depășește cu o marjă semnificativă obiectivul de 20 % stabilit în 

regulament. 

          În cele 22 de planuri adoptate, cheltuielile totale estimate menite să contribuie la 

tranziția verde (pilonul 1) se ridică la 224,1 miliarde EUR. O sumă totală de aproape 130 de 

miliarde EUR din cheltuielile estimate este alocată transformării digitale (pilonul 2). Cele 22 

de planuri adoptate prevăd peste o mie de măsuri care contribuie la o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii (pilonul 3), bugetul total pentru aceste măsuri fiind de 

aproximativ 223 de miliarde EUR. Măsurile de sprijinire a coeziunii sociale și teritoriale 

(pilonul 4) se ridică la 193 de miliarde EUR. Bugetul pentru măsurile de sprijinire a sănătății 

și a rezilienței economice, sociale și instituționale (pilonul 5) se ridică la 78 de miliarde EUR, 

în timp ce bugetul pentru măsurile pentru generația următoare, copii și tineret (pilonul 6) 

reprezintă 49 de miliarde EUR. 

         Progresele înregistrate în punerea în aplicare a planurilor de redresare și reziliență 

pot fi urmărite în Tabloul de bord privind redresarea și reziliența, un portal online pe care 

Comisia l-a creat în decembrie 2021. 

         Raportul evidențiază valoarea adăugată a Mecanismului de redresare și reziliență ca 

instrument unic bazat pe performanță, care sprijină o agendă de reforme și investiții fără 

precedent pentru a aborda provocările specifice cu care se confruntă statele membre. Se 

estimează că Mecanismul de redresare și reziliență va genera efecte de propagare pozitive în 

întreaga UE, sprijinind în același timp convergența economică și coeziunea socială și 

teritorială. 

         Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte anuale ale Comisiei, care vor 

viza punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență pe întreaga durată de 

viață a acestuia, astfel cum se prevede în Regulamentul privind MRR. Raportul va contribui 

la dialogul dintre instituțiile Uniunii și părțile interesate privind punerea în aplicare a 

mecanismului. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=ro
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         Informațiile furnizate în raport se bazează pe conținutul planurilor de redresare și 

reziliență adoptate, astfel cum au fost evaluate de Comisie, pe datele raportate de statele 

membre până la sfârșitul lunii noiembrie 2021 ca parte a obligației lor de raportare bianuală 

și pe evoluțiile înregistrate în punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență 

până la sfârșitul lunii februarie 2022. 
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