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I. DIN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

1. Balcanii de Vest: Fonduri UE în beneficiul cetățenilor și pentru sprijinirea 
reformelor 

 
Membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (AFE) din cadrul Parlamentului European au 
declarat că menținerea ușii deschise pentru țările din Balcanii de Vest reprezintă interesul 
politic, de securitate și economic al Uniunii. 
De asemenea, în recomandările privind Balcanii de Vest, adoptate luni, 20 aprilie a.c., aceștia 
au concluzionat că UE trebuie să se asigure că metodologia sa de extindere sprijină 
reformele și susține statutul de membru pe deplin drept obiectiv final pentru statele în curs 
de aderare. 

Mai multă implicare față de țările din Balcanii de Vest 
Decizia de a deschide negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord reprezintă 
interesul politic, de securitate și economic al Uniunii, spun membrii comisiei. De asemenea, 
aceștia solicită UE să acorde cât mai curând posibil liberalizarea vizelor în Kosovo, precum 
și să colaboreze îndeaproape cu reprezentanții statelor din Balcanii de Vest în cadrul 
inițiativelor comune europene (precum cele din domeniul politicilor și programelor 
sectoriale) înainte de aderarea acestor state, inclusiv în ceea ce privește Conferința privind 
Viitorul Europei.  

Combaterea corupției și promovarea cooperării regionale 
Europarlamentarii consideră că UE ar trebui să se asigure că reformele din Balcanii de Vest 
se concentrează pe consolidarea capacității statului, punerea în aplicare a hotărârilor 
judecătorești, reformele judiciare și eforturile de combatere a corupției și a crimei 
organizate. În plus, UE ar trebui să se implice din ce în ce mai mult în soluționarea conflicte 
bilaterale nerezolvate din regiune, promovând relațiile de bună vecinătate și cooperarea 
regională. 

Finanțare adecvată pentru preaderare, în beneficiul cetățenilor Balcanilor de Vest 
Membrii comisiei se opun oricăror reduceri a finanțării asistenței de preaderare care ar 
putea încetini reformele europene din regiune. UE ar trebui să acorde prioritate  proiectelor 
specifice în beneficiul populației din Balcanii de Vest și să se asigure că finanțarea de 
preaderare este alocată într-o manieră transparentă, proporțională și nediscriminatorie, pe 
baza indicatorilor de performanță care măsoară progresul statelor beneficiare în procesul 
de implementare a reformelor.  
Raportorul Parlamentului European Tonino Picula (S&D) a declarat: "Acest raport reprezintă 
un semnal clar al sprijinul Parlamentului European față de aspirațiile și eforturile țărilor din 
Balcanii de Vest de a deveni membre ale UE imediat ce criteriile sunt îndeplinite. Este, de 
asemenea, un semnal clar că susținem continuarea procesului de extindere în general, 
deoarece a fost una dintre cele mai de succes politici ale UE. Politica de extindere reprezintă, de 
asemenea, o precondiție pentru a promova prezența și interesul strategic al UE în Balcanii de 
Vest, de aceea ar trebui să fie privită ca fiind în  interesul nostru comun". 
Recomandările au fost adoptate cu 58 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 5 abțineri. 
Acestea vor fi transmise Plenului PE în una dintre sesiunile următoare. 
 
2.   Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din PE 
 

                                                 
 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, 

precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.   
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Institutul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (EIGE) a lansat o pagina 
de web despre impactul COVID-19 asupra egalității de gen, în scopul de a crește interesul cu 
privire la diferitele realități cu care femeile și bărbații s-ar putea confrunta în contextul 
pandemiei. Subiectele specifice în centrul atenției sunt:  
 
Lucrătorii din prima linie 
Sectorul asistenței medicale se confruntă cu o presiune fără precedent. Cadrele medicale 
sunt în prima linie a pandemiei Covid-19 și lucrează non-stop, punându-se ei înșiși și 
familiile lor în pericol pentru îngrijirea pacienților. 
Deși atât femeile, cât și bărbații care lucrează în acest sector sunt expuși la virus, femeile 
sunt mai expuse riscului de infecție, deoarece constituie majoritatea (76%)  lucrătorilor din 
domeniul sănătății din UE. 
 
Impactul de gen și sănătatea 
Fiecare cetățean din UE se confruntă cu riscul potențial de a contracta Covid-19. Deși mai 
mulți bărbați și persoane în vârstă mor din cauza virusului, impactul Covid-19 nu este 
determinat doar de diferențele biologice. Normele sociale afectează, de asemenea, 
comportamentul de sănătate al femeilor și al bărbaților în mod diferit, ceea ce are un impact 
asupra sănătății lor generale. De exemplu, indicele EIGE privind egalitatea de gen, arată că, 
în medie, bărbații au mai multe șanse să fumeze decât femeile. Acest lucru îi pune într-un 
risc mai mare de a dezvolta o boală gravă dacă sunt infectați cu Covid-19. 
În timp ce femeile au o speranță de viață mai lungă decât bărbații, acestea petrec mai puțini 
ani trăind în sănătate bună. Datorită unei speranțe de viață mai mari și a unei probabilități 
mai mari de a se confrunta cu probleme de sănătate, femeile sunt mai susceptibile să aibă 
nevoie de îngrijiri pe termen lung. Acest lucru este acum complicat și mai mult, deoarece 
persoanele în vârstă și, în special, femeile care trăiesc singure și depind de îngrijirea din 
partea familiei, a prietenilor sau vecinilor nu vor mai putea să se bazeze pe aceștia în aceeași 
măsură. Pentru persoanele în vârstă care locuiesc în unități rezidențiale, măsurile de 
distanțare socială pot crește șansele de excludere socială, deoarece vizitatorilor li se refuză 
intrarea. 
 
Activități casnice neplătite 
Chiar și fără criză, responsabilitățile de îngrijire cad de obicei foarte mult pe femei. Înainte 
de izbucnirea Covid-19, femeile din UE petreceau în fiecare săptămână cu 13 ore mai mult 
decât bărbații pentru îngrijiri și activități casnice neplătite. Acum, odată cu închiderea 
școlilor și a locurilor de muncă, cu îmbolnăvirea rudelor mai în vârstă, volumul lor de muncă 
neplătit este probabil să crească în continuare. Pe de altă parte, cu tații care petrec mai mult 
timp acasă, ar putea fi, de asemenea, o oportunitate pentru ei de a se angajeza mai mult în 
îngrijirea copiilor. 
Situația pentru părinții singuri poate fi și mai dificilă, mai ales atunci când trebuie să jonglezi 
muncind de acasă și îngrijind copiii. Părinții singuri au, de asemenea, mai multe riscuri de 
sărăcie, comparativ cu persoanele singure sau persoanele în cupluri cu și fără copii. Femeile 
reprezintă aproape 85% din totalul părinților singuri din UE și aproape jumătate (48%) 
prezintă riscul sărăciei sau excluziunii sociale, comparativ cu o treime (32%) din tații 
singuri. Covid-19 este probabil să crească acest risc. 
 
Dificultăți economice  
Impactul economic al pandemiei Covid-19 va duce foarte probabil la o recesiune în UE. Cei 
aflați în muncă precară sunt deosebit de vulnerabili la șocurile economice, multe contracte 
fiind reziliate sau înghețate la scurt timp după ce virusul a ajuns în Europa. Organizația 
Internațională a Muncii a estimat că aproape 25 de milioane de locuri de muncă ar putea fi 
pierdute în întreaga lume din cauza Covid-19, cu până la 35 de milioane de persoane 
suplimentare care se confruntă cu sărăcia în muncă.  
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Femeile au mai multe șanse să lucreze temporar, cu normă parțială și în condiții precare 
decât bărbații. Aceste locuri de muncă sunt adesea cu salarii mai mici, protecție juridică mai 
slabă și dificultăți în accesarea protecției sociale. Nivelurile de muncă precară sunt deosebit 
de ridicate în rândul femeilor tinere, femeilor cu calificări reduse și femeilor migrante.  
 
Violența bazată pe gen 
Dacă tu, sau cineva cunoscut, este în pericol imediat, sună la 112 și solicită poliția. Dacă nu 
vă aflați în pericol imediat și aveți nevoie de ajutor sau asistență, sunteți încurajați să 
contactați una dintre liniile de asistență de urgență ale femeilor din fiecare stat membru UE. 
De asemenea s-au dezvoltat linii telefonice de asistență pentru victimele violenței în toate 
statele membre ale UE. Căminul poate fi un loc periculos pentru femei, dacă sunt blocate în 
autoizolare împreună cu abuzatorul lor. Toate aceste numere sunt utilizate în ciuda 
condițiilor de lucru restrânse. 
Pentru România, linia de asistență pentru victimele violenței este: 0800 500 333/021 
311 46 36 
 
Persoanele aflate în situații vulnerabile 
Există și alte grupuri de persoane care sunt deosebit de vulnerabile în timpul pandemiei 
Covid-19. 
Refugiați și migranți. Femeile și bărbații care trăiesc în taberele de refugiați sunt deosebit de 
vulnerabili la Covid-19 și alte boli, ca urmare a condițiilor de trai supraaglomerate, a lipsei 
de salubritate și a lipsei de acces la programe de asistență medicală sau vaccinare decente. 
Distanțarea fizică și spălarea permanentă a mâinilor sunt pur și simplu imposibile. 
Femeile și bărbații migranți care nu locuiesc în tabere sunt, de asemenea, vulnerabili. 
Acestea se pot confrunta cu bariere în accesarea asistenței medicale, cum ar fi limbajul, 
costurile financiare, restricțiile legale și lipsa de conștientizare a serviciilor disponibile. 
Refugiații femei gravide și migranții din Europa se confruntă cu o rată mai mare de 
mortalitate maternă decât femeile care nu migrează. 
 
Persoane cu dizabilități. Există multe persoane în societatea noastră pentru care măsurile 
recomandate de distanțare fizică nu sunt o opțiune. Avem 61 de milioane de femei și 47 de 
milioane de bărbați cu dizabilități în UE. Multe dintre ele depind de ajutorul oferit de alții 
pentru a mânca, a se îmbraca sau a face duș, ceea ce face ca distanța fizică să fie aproape 
imposibilă. 
Când vine vorba de violența în familie, femeile cu dizabilități sunt mai vulnerabile. 34% 
dintre femeile cu dizabilități au suferit violență din partea partenerului intim, comparativ cu 
19% dintre femeile fără dizabilități. Adesea nu sunt fizic capabili să acceseze adăposturi și 
alte facilități, astfel încât rămân în situații violente. 
 
Romii. În întreaga UE, 30% din gospodăriile de etnie romă trăiesc fără acces la apa de la 
robinet. Fără apă în casă, este foarte dificilă spălarea frecventă a mâinilor, care este una 
dintre modalitățile cheie de a ne proteja împotriva Covid-19. 
 
 

II. DIN ACTIVITATEA COMISIEI EUROPENE 

1. UE lansează un nou proiect-pilot în valoare de 50 de milioane EUR pentru 
dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă 

Fondul European de Investiții (FEI) și Comisia Europeană lansează o nouă facilitate-pilot de 
garantare în scopul ameliorării accesului la finanțare pentru persoanele și organizațiile care 
doresc să investească în competențe și în educație. Facilitatea-pilot în valoare de 50 de 
milioane EUR va sprijini finanțări pentru studenți și cursanți, pentru întreprinderile care 
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investesc în perfecționarea angajaților lor și pentru organizațiile care furnizează servicii de 
formare și educație. 
Facilitatea-pilot de garantare pentru competențe și educație (Facilitatea-pilot C&E) este o 
nouă inițiativă de finanțare a datoriilor dedicată stimulării investițiilor în educație, în 
formare și în dobândirea de competențe - ca parte a soluției pentru a atrage mai multe 
persoane către ocuparea locurilor de muncă și pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale 
economiei europene. Inițiativa este relevantă în special în contextul economic dificil cu care 
se confruntă în prezent cetățenii și întreprinderile din Europa din cauza pandemiei de 
coronavirus. Facilitatea va sprijini întreprinderile și studenții în timpul crizei și ulterior, 
pentru a se asigura că Europa poate să se dezvolte și să rămână la cârma evoluțiilor 
tehnologice mondiale, că economia europeană bazată pe cunoaștere își continuă progresul și 
că redresarea sa economică este accelerată. 
Vicepreședintele Comisiei Europene pentru promovarea modului nostru de viață european, 
Margaritis Schinas, a declarat: „Cu potențialul său de a mobiliza 200 de milioane EUR în 
investiții pentru dezvoltarea educației și a competențelor, Facilitatea-pilot de garantare 
pentru competențe și educație reprezintă un pas important către societăți și economii mai 
reziliente și mai favorabile incluziunii pe durata redresării UE în urma pandemiei de COVID-
19. Facilitatea poate oferi sprijinul necesar pentru dezvoltarea oportunităților de învățare și a 
competențelor în unele dintre cele mai importante sectoare, cum ar fi sănătatea, educația, 
securitatea, economia digitală și economia verde. Astfel, un număr tot mai mare de persoane și 
de întreprinderi vor beneficia de deschiderea posibilităților de finanțare către cursanți, către 
întreprinderi și către organizații de învățământ.” 
Directorul general al FEI, Alain Godard, a declarat: „Investițiile în competențe contribuie la 
creșterea economică, la competitivitate și la convergența socială. Noua facilitate-pilot de 
garantare pentru competențe și educație, lansată astăzi, va oferi studenților și întreprinderilor 
noi posibilități de găsire a sprijinului necesar pentru a se dezvolta și va aborda, în același timp, 
dificultățile legate de transformarea digitală și de tranziția către o economie fără emisii de 
dioxid de carbon. Prin îmbunătățirea accesului la oportunități de educație și de formare putem 
veni în sprijinul unei forțe de muncă mai adaptabile la medii în schimbare, fapt care este cu 
atât mai important în această perioadă de criză.” 
Într-o primă fază, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de până la 50 de 
milioane EUR, sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin care se va 
declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din 
Europa, în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 de milioane EUR. 
Instituțiile de finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot 
solicita să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea 
deschisă de exprimare a interesului publicată de FEI. Selectarea intermediarilor financiari 
este gestionată de FEI. 
FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă pierdere (sau contragaranție) 
intermediarilor financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor 
pentru studenți și pentru întreprinderi. Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea 
acces la diferite tipuri de finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi 
legate de venituri etc.) prin intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare, 
universități și centre de formare profesională, garantate de UE. În ultimă instanță, datorită 
garanției, beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în condiții mai bune. 
Inițiativa va fi introdusă în 2020, cu obiectivul de a deveni un instrument financiar european 
de bază după 2020, inclus în următorul cadru financiar multianual al UE (2021-2027). De 
asemenea, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții va asigura sprijin 
pentru consolidarea capacităților, în scopul promovării facilității-pilot. 
Informații generale 
Facilitatea-pilot C&E are ca scop sprijinirea următorilor beneficiari finali: 

 Persoane fizice (studenți și cursanți) care doresc să își continue studiile și să își 
îmbunătățească competențele prin studii universitare, formare profesională, învățare 
pe tot parcursul vieții și alte forme de educație, inclusiv prin mijloace digitale. 
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Facilitatea-pilot C&E va sprijini, de asemenea, mobilitatea studenților și a cursanților 
care urmează programe educaționale într-un alt stat membru decât cel în care își au 
reședința. 

 Întreprinderi europene care facilitează și contribuie la eforturile de transformare a 
competențelor prin investiții în îmbunătățirea setului de competențe și a utilizării 
competențelor forței lor de muncă Aceasta contribuie la creșterea competitivității și a 
productivității întreprinderii respective, menținând totodată locurile de muncă. 

 Organizații europene care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării 
competențelor, al formării și al educației sau care dezvoltă proiecte în domeniul 
educației. Obiectivul lor este de a îmbunătăți în mod semnificativ ecosistemul 
furnizării de servicii de educație, formare și competențe, inclusiv prin mijloace 
digitale. Creșele, grădinițele, furnizorii de servicii de educație timpurie și organizații 
similare fac parte din această categorie. 

 

2. Raportul mondial privind crizele alimentare 2020: un apel ferm la acțiune 
pentru a preveni o catastrofă alimentară agravată de pandemia de coronavirus 

La 21 aprilie Rețeaua mondială împotriva crizelor alimentare (World Food Crisis Network), o 
alianță internațională de agenții ONU, guvernamentale și neguvernamentale, din care face 
parte și UE, a publicat ediția din 2020 a raportului său anual privind crizele alimentare. 
Conform raportului, până la sfârșitul anului 2019, peste 135 de milioane de persoane din 55 
de țări și teritorii se confruntau cu insecuritate alimentară gravă și aveau nevoie de asistență 
de urgență. În plus, peste 183 de milioane de persoane se aflau într-o situație tensionată cu 
privire la securitatea alimentară, existând un risc ridicat de a ajunge într-o situație de 
insecuritate alimentară gravă dacă se confruntă cu șocuri suplimentare, ceea ce este 
deosebit de îngrijorător având în vedere evoluția preconizată a pandemiei de coronavirus. În 
același timp, 17 milioane de copii din întreaga lume erau slăbiți cu emaciere musculară din 
cauza malnutriției acute și nu mai puțin de 75 de milioane de copii erau subdezvoltați din 
cauza malnutriției cronice. Rețeaua mondială împotriva crizelor alimentare a avertizat că 
situația ar putea continua să se înrăutățească în 2020 din cauza impactului pandemiei de 
coronavirus și și-a exprimat angajamentul ferm de a sprijini în continuare milioanele de 
persoane vulnerabile din întreaga lume care suferă deja de insecuritate alimentară și de 
malnutriție acută, care le amenință atât viața, cât și mijloacele de trai. Mai multe informații 
sunt disponibile online. 
 

3. Coronavirus: UE sprijină statele membre în gestionarea impactului pandemiei 
asupra sectorului sportiv 
 

Comisia sprijină statele membre UE în gestionarea impactului pe care pandemia de 
coronavirus îl are asupra sectorului sportiv. În cadrul unei videoconferințe din 21 aprilie 
2020, miniștrii sportului din UE au făcut schimb de informații cu privire la măsuri prevăzute 
sau instituite deja pentru a ajuta sportivii, cluburile, federațiile și organizațiile sportive să 
sprijine menținerea locurilor de muncă în acest domeniu și să promoveze activitatea fizică în 
general, în circumstanțele excepționale actuale. 
Comisia a prezentat instrumentele și resursele de care dispune pentru a oferi asistență și a 
invitat statele membre să le folosească în sectorul sportului. Printre acestea se numără 
Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII), Sprijinul pentru atenuarea 
riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) și Cadrul temporar pentru ajutorul de stat. 
Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, responsabilă 
cu sportul, a declarat: „Sportul ne învață să fim rezistenți și disciplinați, dar și ce înseamnă 
solidaritatea și cum să acționăm ca o echipă. Vom înființa o platformă care să faciliteze 
schimbul de bune practici și experiențe între statele membre. În acest moment de criză, vom 
continua să folosim instrumentele noastre existente, inclusiv Erasmus+ și Săptămâna 



7 
 

Europeană a Sportului pentru a ajuta sectorul sportiv, dar va trebui să oferim și soluții 
inovatoare. Voi face tot posibilul pentru a asigura un răspuns european coordonat”. 
Statele membre au salutat eforturile de coordonare ale Comisiei și și-au exprimat sprijinul 
față de inițiativa Comisiei #BeActiveAtHome. 
 

 

 

III. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Consolidarea cooperării în regiunea Dunării pentru a răspunde împreună 
provocărilor 

Comisia Europeană salută planul de acţiune revizuit al Strategiei UE pentru regiunea 
Dunării, ce oferă un cadru de cooperare pentru cele 14 ţări participante (state membre şi 
nemembre UE), inclusiv noi acţiuni strategice pentru punerea în aplicare a politicilor UE.  

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Cooperarea este 
parte intrinsecă a politicii de coeziune, ce se află în centrul proiectului european. Mai mult ca 
oricând, trebuie să consolidăm abordarea bazată pe cooperare în soluţionarea problemelor 
care nu cunosc frontiere, cum ar fi pandemia de coronavirus. Planul de acţiune revizuit al 
strategiei macroregionale pentru zona Dunării – strategie care marchează 10 de ani de 
existenţă în 2020 – intră în vigoare într-un moment perfect pentru ca ţările implicate să 
coopereze, în vederea combaterii consecinţelor economice ale acestei crize.” 

Planul de acţiune revizuit se bazează pe cel iniţial din 2010. După un an şi jumătate 
de activitate intensă, acesta a fost actualizat, cuprinzând acţiuni şi orientări simplificate 
pentru utilizarea instrumentelor de finanţare relevante în regiune, pentru a îl corela cu noile 
priorităţi ale Comisiei, cum ar fi Pactul ecologic european, dezvoltarea durabilă, 
digitalizarea, migraţia şi schimbările demografice. În plus, planul prezintă noile măsuri 
adoptate în cadrul Strategiei pentru regiunea Dunării, cu scopul sprijinirii întreprinderilor 
mici şi mijlocii, inclusiv din sectorul turismului. Acest lucru este deosebit de relevant, având 
în vedere impactul crizei actuale a coronavirusului în aceste sectoare. 
 

2. Comisia adoptă măsuri suplimentare de sprijinire a sectorului agroalimentar 
 
Comisia Europeană a adoptat două măsuri de sprijinire a sectorului agroalimentar, ce 

vor spori fluxul de lichidităţi al fermierilor şi vor reduce sarcina administrativă, atât pentru 
autorităţile naţionale şi regionale, cât şi pentru fermieri, în aceste momente deosebit de 
dificile. În vederea creşterii fluxului de lichidităţi al fermierilor, Comisia va majora 
avansurile la plăţile directe (de la 50% la 70%), respectiv plăţile pentru dezvoltare rurală 
(de la 75% la 85%). Aceştia vor începe să primească aceste avansuri de la jumătatea lunii 
octombrie. Pentru mai multă flexibilitate, statele membre vor putea să efectueze plăţile către 
fermieri, înainte de finalizarea tuturor controalelor la faţa locului. 

A doua măsură adoptată reduce, de la 5% la 3%, numărul de controale fizice, la faţa 
locului, privind eligibilitatea pentru partea principală a bugetului politicii agricole comune 
(PAC). În circumstanţele actuale excepţionale, este esenţial să se reducă la minimum 
contactele fizice între fermieri şi inspectori. Comisia oferă, de asemenea, mecanisme de 
flexibilitate în ceea ce priveşte calendarul controalelor. Statele membre vor putea să 
utilizeze surse alternative de informare, pentru înlocuirea vizitelor tradiţionale la ferme (de 
exemplu, imagini prin satelit sau fotografii geoetichetate, pentru a dovedi că investiţiile au 
avut loc).  
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Astfel se asigură cea mai eficientă utilizare a resurselor, respectarea normelor de 
izolare, reducerea sarcinii administrative şi evitarea întârzierilor inutile în procesarea 
cererilor de ajutor pentru ca sprijinul să ajungă la fermieri în cel mai scurt timp posibil. 

 
3. Coronavirusul: o abordare la nivelul UE pentru aplicaţii eficiente de depistare a 

contactelor, în sprijinul eliminării treptate a măsurilor de izolare 

Statele membre ale UE, cu sprijinul Comisiei, au elaborat un set de instrumente, 
pentru utilizarea aplicaţiilor mobile de depistare a contactelor şi de avertizare ca răspuns la 
pandemia de COVID-19. Aceasta face parte dintr-o abordare comună coordonată de 
sprijinire a eliminării treptate a măsurilor de izolare, astfel cum se prevede într-o 
recomandare a Comisiei publicată săptămâna trecută. 

De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, statele membre, cu sprijinul Comisiei, au 
evaluat diverse soluţii digitale din perspectiva eficacităţii, a securităţii, a protecţiei vieţii 
private şi a protecţiei datelor, pentru a face faţă crizei. Dacă respectă pe deplin normele UE 
şi sunt bine coordonate, aplicaţiile de depistare a contactelor pot avea un rol esenţial în 
toate fazele gestionării crizei, în special când va fi momentul să se elimine treptat măsurile 
de distanţare socială. Acestea pot completa depistarea manuală existentă a contactelor şi pot 
contribui la întreruperea lanţului de transmitere a virusului. Setul de instrumente este 
însoţit de orientări privind protecţia datelor pentru astfel de aplicaţii mobile. 

Salutând setul de instrumente, comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a 
declarat: „Aplicaţiile de depistare a contactelor pot fi utile pentru limitarea răspândirii 
coronavirusului, în special în cadrul strategiilor statelor membre de ieşire din această criză. Cu 
toate acestea, existenţa unor garanţii solide privind protecţia vieţii private reprezintă o 
condiţie indispensabilă pentru adoptarea acestor aplicaţii şi, prin urmare, pentru utilitatea lor. 
Ar trebui să fim inovatori şi să utilizăm în mod optim tehnologia în combaterea pandemiei, 
însă nu vom face compromisuri privind valorile şi cerinţele noastre în materie de protecţie a 
vieţii private.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a adăugat: 
„Instrumentele digitale vor fi esenţiale pentru protejarea cetăţenilor, pe măsură ce vom 
elimina treptat măsurile de izolare. Aplicaţiile mobile ne pot avertiza cu privire la riscurile de 
infecţie şi pot sprijini autorităţile din domeniul sănătăţii să depisteze contactele, ceea ce este 
esenţial pentru a întrerupe lanţurile de transmitere. Trebuie să acţionăm cu diligenţă, 
creativitate şi flexibilitate în demersurile noastre de „redeschidere” a societăţilor noastre. 
Trebuie să aplatizăm în continuare curba – şi să o menţinem la un nivel scăzut. Fără tehnologii 
digitale sigure şi conforme cu normele, abordarea noastră nu va fi eficientă.” 

O abordare comună pentru aplicaţii de depistare voluntară şi care respectă viaţa 
privată este prima versiune a unui set de instrumente comun la nivelul UE, dezvoltate în 
regim de urgenţă şi de colaborare de către Reţeaua de e-sănătate, cu sprijinul Comisiei 
Europene. Acesta oferă statelor membre un ghid practic pentru implementarea aplicaţiilor 
de depistare a contactelor şi de avertizare. Setul de instrumente stabileşte cerinţele 
esenţiale pentru aplicaţiile respective: 
- ar trebui să respecte pe deplin normele UE privind protecţia datelor şi a vieţii private, 
precizate în orientările prezentate în urma consultării Comitetului european pentru 
protecţia datelor; 
- ar trebui aprobate de autorităţile din domeniul sănătăţii publice şi implementate în strânsă 
coordonare cu acestea; 
- ar trebui să fie instalate în mod voluntar şi dezinstalate de îndată ce nu mai sunt necesare; 
- ar trebui să vizeze exploatarea celor mai recente soluţii tehnologice de protecţie a vieţii 
private; - vor fi probabil bazate pe tehnologia de proximitate Bluetooth şi nu permit 
localizarea persoanelor; 
- ar trebui să se bazeze pe date anonimizate: aplicaţiile pot alerta persoanele care au fost o 
anumită perioadă de timp în apropierea unei persoane infectate să se testeze sau să se 
autoizoleze, fără a dezvălui identitatea persoanelor infectate; 
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- ar trebui să fie interoperabile în întreaga UE, astfel încât cetăţenii să fie protejaţi chiar şi 
atunci când traversează frontierele; 
- ar trebui să se bazeze pe orientări epidemiologice acceptate şi să reflecte cele mai bune 
practici în materie de securitate cibernetică şi accesibilitate; 
- ar trebui să fie sigure şi eficace.  

Deşi aceste aplicaţii permit o depistare mai uşoară, mai rapidă şi mai eficientă decât 
sistemele tradiţionale bazate pe interviuri cu pacienţii infectaţi, depistarea manuală va 
continua să vizeze cetăţenii care ar putea fi mai vulnerabili la infecţie, dar care sunt mai 
puţin susceptibili să aibă un telefon inteligent, cum ar fi persoanele în vârstă sau persoanele 
cu handicap. În versiunile viitoare ale setului de instrumente poate fi dezvoltată o abordare 
comună a altor funcţionalităţi, în special cu privire la informaţii şi urmărirea simptomelor. 

Setul de instrumente reflectă cele mai recente bune practici în materie de utilizare a 
aplicaţiilor mobile de depistare a contactelor şi de avertizare pentru combaterea crizei. 
Acesta face parte dintr-un proces în curs în cadrul căruia statele membre colaborează 
pentru proiectarea şi perfecţionarea, în următoarele săptămâni şi luni, a utilizareaăriiacestui 
set şi a altor instrumente practice. Această primă versiune va fi îmbunătăţită, ţinând cont de 
experienţa statelor membre. 

Până la 30 aprilie 2020, autorităţile din domeniul sănătăţii publice vor evalua 
eficacitatea aplicaţiilor la nivel naţional şi transfrontalier. Statele membre ar trebui să 
raporteze cu privire la acţiunile lor până la 31 mai 2020 şi să pună aceste măsuri la 
dispoziţia altor state membre şi a Comisiei, în vederea unei evaluări inter pares. Comisia va 
evalua progresele înregistrate şi va publica rapoarte periodice, începând din iunie 2020 şi pe 
tot parcursul crizei, recomandând acţiuni sau eliminarea treptată a măsurilor ce nu mai par 
necesare. 
 
4. Orientări pentru asigurarea unor standarde de protecţie deplină a datelor de 

către aplicaţiile care ajută la combaterea pandemiei 

Comisia Europeană a publicat recent orientări legate de protecţia datelor, în 
contextul dezvoltării de noi aplicaţii care sprijină lupta împotriva coronavirusului. 
Dezvoltarea unor astfel de aplicaţii şi adoptarea lor de către cetăţeni pot avea un impact 
semnificativ asupra tratării virusului şi pot juca un rol important în strategia de ridicare a 
măsurilor de izolare, venind astfel în completarea altor măsuri, cum ar fi mărirea 
capacităţilor de testare. Cu toate acestea, este important să se asigure că cetăţenii UE pot 
avea încredere deplină în astfel de soluţii digitale inovatoare şi le pot adopta fără teamă. 
Pentru exploatarea pe deplin a potenţialului aplicaţiilor de depistare este nevoie de cea mai 
mare participare posibilă a cetăţenilor UE. 

Normele UE, în special Regulamentul general privind protecţia datelor şi Directiva 
asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice, oferă cele mai solide garanţii de 
încredere (abordarea voluntară, minimizarea datelor, limitarea în timp) privind astfel de 
aplicaţii, în aşa fel încât acestea să funcţioneze pe scară largă şi cu acurateţe. Aceste orientări 
îşi propun să ofere cadrul necesar pentru garantarea faptului că cetăţenii beneficiază de o 
protecţie suficientă a datelor lor cu caracter personal şi că ingerinţele sunt limitate, atunci 
când se utilizează astfel de aplicaţii. Comitetul european pentru protecţia datelor a fost 
consultat cu privire la proiectul de orientări. Eficacitatea şi conformitatea deplină a acestor 
instrumente pot fi asigurate chiar şi în perioade de criză, dacă se asumă angajamente în 
sensul respectării standardelor menţionate. 

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: „Aceasta este 
prima criză mondială în care putem dezvolta puterea deplină a tehnologiei, pentru oferirea de 
soluţii eficiente şi pentru sprijinirea strategiilor de ieşire din pandemie. Încrederea cetăţenilor 
europeni va fi esenţială pentru succesul aplicaţiilor mobile de depistare. Respectarea normelor 
UE privind protecţia datelor va contribui la asigurarea faptului că viaţa privată şi drepturile 
fundamentale vor fi respectate şi că abordarea europeană va fi transparentă şi proporţională.” 
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Comisarul pentru justiţie, Didier Reynders, a declarat la rândul său: „Utilizarea 
aplicaţiilor de telefonie mobilă are potenţialul de a contribui cu adevărat la combaterea 
coronavirusului, de exemplu, ajutând utilizatorii să se diagnosticheze ei înşişi, ca mijloc sigur 
de comunicare între medici şi pacienţi, ca mijloc de avertizare a utilizatorilor expuşi riscului de 
contagiere cu virusul şi ajutându-ne să ridicăm măsurile de izolare. În acelaşi timp, vorbim 
despre colectarea de date foarte sensibile referitoare la sănătatea cetăţenilor noştri, pe care 
avem obligaţia de a-i proteja. Orientările noastre sprijină dezvoltarea aplicaţiilor în condiţii de 
siguranţă şi protejează datele cu caracter personal ale cetăţenilor noştri, în concordanţă cu 
normele solide ale UE în materie de protecţie a datelor. Vom ieşi din criza sanitară păstrând 
totodată intacte drepturile noastre fundamentale.” 

Aceste orientări urmează publicării recente a Recomandării Comisiei privind o 
abordare comună a UE pentru utilizarea aplicaţiilor mobile şi a datelor mobile şi însoţesc 
setul de instrumente ale UE privind aplicaţiile de depistare a contactelor. Orientările se 
concentrează pe utilizarea voluntară a unor aplicaţii cu una sau mai multe dintre 
următoarele funcţionalităţi: 
- informaţii exacte pentru utilizatori cu privire la pandemia de coronavirus; 
- chestionare de autoevaluare şi orientare pentru persoane (funcţionalitatea de verificare a 
simptomelor); 
- semnalări referitoare la persoane care s-au aflat în apropiere de o persoană infectată, în 
vederea testării sau a autoizolării (funcţionalitatea de depistare a contactelor şi de 
avertizare); 
- un forum de comunicare între pacienţii aflaţi în autoizolare şi medici, inclusiv în cazul în 
care se oferă asistenţă suplimentară pentru diagnostic şi tratament (telemedicină). 

Rolul autorităţilor sanitare naţionale: trebuie să se stabilească în mod clar de la 
început cine este responsabil de respectarea normelor UE privind protecţia datelor cu 
caracter personal. Având în vedere gradul ridicat de sensibilitate a datelor şi scopul final al 
aplicaţiilor, Comisia consideră că acesta este rolul autorităţilor sanitare naţionale care sunt, 
de asemenea, responsabile cu asigurarea respectării RGPD, în ceea ce priveşte utilizarea 
datelor colectate, inclusiv oferind persoanelor fizice toate informaţiile necesare, legate de 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
• Utilizatorii păstrează controlul deplin asupra datelor lor personale: instalarea unei aplicaţii 
pe dispozitivul unui utilizator ar trebui să fie voluntară; utilizatorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-şi da consimţământul pentru fiecare funcţionalitate a unei aplicaţii. În 
cazul în care se utilizează date de proximitate, acestea ar trebui să fie stocate pe un 
dispozitiv individual şi partajate doar cu consimţământul utilizatorului; utilizatorii ar trebui 
să îşi poată exercita drepturile în temeiul RGPD. 
• Utilizarea limitată a datelor cu caracter personal: o aplicaţie ar trebui să adere la principiul 
minimizării datelor, ce impune ca numai datele cu caracter personal ce sunt relevante şi 
limitate la scopul în cauză să poată fi prelucrate. Comisia consideră că datele de localizare nu 
sunt necesare pentru depistarea contactelor şi recomandă să nu se utilizeze datele de 
localizare în acest context. 
• Limite stricte privind stocarea datelor: datele cu caracter personal nu ar trebui păstrate 
mai mult timp decât este necesar. Termenele ar trebui să se bazeze pe relevanţa medicală, 
precum şi pe durata realistă a măsurilor administrative necesare care trebuie luate. 
• Securitatea datelor: datele ar trebui stocate pe un dispozitiv individual şi criptate. 
• Asigurarea acurateţei datelor prelucrate: în conformitate cu normele UE privind protecţia 
datelor cu caracter personal, orice astfel de date prelucrate de un terţ trebuie să fie exacte. 
Pentru asigurarea unei acurateţe maxime, esenţială pentru eficienţa aplicaţiilor de depistare 
a contactelor, ar trebui să se utilizeze o tehnologie precum Bluetooth, în scopul oferirii unei 
evaluări mai precise a contactelor individuale. 
• Implicarea autorităţilor naţionale pentru protecţia datelor: acestea ar trebui să fie pe 
deplin implicate şi consultate în dezvoltarea unei aplicaţii şi ar trebui să fie însărcinate cu 
controlul implementării acesteia. 
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5. Comisia prezintă orientări referitoare la punerea în aplicare a normelor UE 
privind procedurile de azil şi de returnare şi privind relocarea 

Comisia a adoptat recent orientări referitoare la punerea în aplicare a normelor UE 
privind procedurile de azil şi de returnare şi privind relocarea în contextul pandemiei de 
coronavirus şi urmează să prezinte orientările statelor membre. În acest fel se dă curs 
solicitării adresate de statele membre, de a li se oferi sfaturi referitoare la modalităţile de 
asigurare a continuităţii procedurilor şi a respectării, cel puţin, a drepturilor de bază. 
Orientările au fost elaborate cu sprijinul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) şi 
al Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex) şi în cooperare 
cu autorităţile naţionale. 

Vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă european, Margaritis 
Schinas, a declarat: „Pandemia are consecinţe directe asupra modului în care sunt puse în 
aplicare normele UE în materie de azil şi returnare, precium şi un efect perturbator asupra 
relocării. Astăzi acţionăm în sprijinul statelor membre, oferindu-le orientări cu privire la 
modul în care normele UE pot fi aplicate cu flexibilitate, pentru asigurarea, în cea mai mare 
măsură posibilă, a continuitaăţii procedurilor şi, totodată, a protecţiei depline a sănătăţii şi a 
drepturilor cetăţenilor. Deşi este posibil ca modul nostru de viaţă să se fi schimbat radical în 
ultimele săptămâni, valorile şi principiile noastre trebuie să rămână aceleaşi.” 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la rândul său: „Chiar şi 
într-o situaţie de urgenţă sanitară, trebuie să garantăm drepturile fundamentale individuale. 
Comisia recunoaşte pe deplin dificultăţile cu care se confruntă statele membre în momentul de 
faţă. În cadrul orientărilor, oferim recomandări de soluţii practice care ţin cont de 
preocupările şi constrângerile legitime ale statelor membre. Orice măsură adoptată în 
domeniile azilului, relocării şi returnării ar trebui să ţină seama pe deplin şi de măsurile de 
protecţie a sănătăţii, introduse de statele membre, pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului. Persoanele vulnerabile, în special minorii neînsoţiţi, şi familiile ar trebui să 
beneficieze de o atenţie deosebită.” 
 
Procedurile de azil 

Măsurile sanitare luate pentru limitarea interacţiunii sociale între personalul care 
lucrează în domeniul azilului şi solicitanţii de azil au un impact asupra proceselor de azil. Ar 
trebui să se recurgă la flexibilitatea prevăzută în normele UE. 

Cererile ar trebui înregistrate şi prelucrate în continuare. Ar trebui permisă toată 
flexibilitatea posibilă în ceea ce priveşte termenele şi durata prelucrării şi examinării 
cererilor. Cu toate acestea, orice întârziere în procesul de înregistrare nu ar trebui să 
însemne că solicitanţii sunt lăsaţi fără condiţii de primire. 

Interviurile individuale pot fi realizate prin intermediul unor măsuri speciale, de 
exemplu de la distanţă, prin videoconferinţe, sau chiar omise dacă este necesar. 

Regulamentul Dublin: cooperarea strânsă dintre statele membre este de o 
importanţă fundamentală, pentru buna funcţionare a sistemului Dublin. Comisia încurajează 
toate statele membre să reia transferurile solicitanţilor, cât mai curând posibil din punct de 
vedere practic, ţinând seama de evoluţia circumstanţelor. Înainte de efectuarea unui 
transfer, statele membre ar trebui să ia în considerare situaţia legată de coronavirus, 
inclusiv cea care rezultă din presiunea puternică exercitată asupra sistemului de sănătate, în 
statul membru responsabil. În cazul în care transferurile în statul membru responsabil în 
mod normal nu se pot efectua în termenul aplicabil, statele membre dispun, în continuare, 
de posibilitatea de a conveni în mod bilateral să efectueze transferul la o dată ulterioară, 
situaţie ce trebuie încurajată, de exemplu, pentru minorii neînsoţiţi şi pentru cazurile de 
reîntregire a familiei. Comisia şi EASO sunt pregătite să faciliteze cooperarea dintre statele 
membre. 

Condiţiile de primire: măsurile de carantină şi cele de izolare trebuie să fie 
rezonabile, proporţionale şi nediscriminatorii. Solicitanţii trebuie să beneficieze de asistenţa 
medicală de care au nevoie. Solicitanţii care se află în custodie publică ar trebui să aibă în 
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continuare acces la aer liber şi orice restricţii, cum ar fi limitarea vizitatorilor, trebuie 
explicate cu atenţie. 

Prelevarea amprentelor digitale: În conformitate cu Regulamentul Eurodac, în cazul 
în care, din cauza măsurilor luate pentru protejarea sănătăţii publice, nu este posibil ca unui 
solicitant să îi fie prelevate amprentele digitale, statele membre ar trebui să efectueze 
prelevarea cât mai curând posibil şi nu mai târziu de 48 de ore de la încetarea existenţei 
unor astfel de motive de sănătate. 
 
Relocare 

Izbucnirea pandemiei de coronavirus a dus la o perturbare gravă a operaţiunilor de 
relocare. Statele membre, Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi (UNHCR) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OMI) au suspendat 
temporar operaţiunile de relocare. Activităţile pregătitoare ar trebui să continue, în măsura 
în care este posibil, astfel încât aceste operaţiuni să poată fi reluate în bune condiţii. Comisia 
va continua să sprijine statele membre să îşi îndeplinească angajamentele asumate pentru 
2020, acordând o anumită flexibilitate în ceea ce priveşte perioada de punere în aplicare. 
 
Returnare 

Măsurile luate la nivel mondial pentru menţinerea sub control a pandemiei au un 
efect semnificativ asupra returnării. În ciuda perturbărilor temporare cauzate de 
coronavirus, ar trebui continuate activităţile privind procedurile de returnare în ţările terţe, 
în special cele care pot fi desfăşurate în ciuda măsurilor restrictive, pentru a fi pregătite în 
momentul reluării operaţiunilor de returnare. Mai mult decât oricând, returnările voluntare 
ar trebui efectuate cu prioritate, şi pentru că acestea prezintă un risc mai scăzut pentru 
sănătate şi siguranţă. Frontex este pregătită să le ofere asistenţă statelor membre, în ceea ce 
priveşte organizarea de operaţiuni aeriene. Ar trebui menţinute, de asemenea, cooperarea 
strânsă şi contactele cu ţările terţe, în ceea ce priveşte identificarea resortisanţilor lor, 
emiterea documentelor de călătorie necesare şi returnarea acestor resortisanţi. În ceea ce 
priveşte luarea în custodie publică prealabilă îndepărtării, restricţiile temporare aplicate în 
timpul pandemiei nu ar trebui interpretate ca şi cum ar conduce în mod automat la 
concluzia că în toate cazurile nu mai există nicio posibilitate rezonabilă a îndepărtării. 
Comisia invită statele membre să examineze fiecare caz în parte, pentru a stabili dacă, atunci 
când decide cu privire la măsurile adecvate care trebuie luate, există în continuare o 
posibilitate rezonabilă a îndepărtării. 
 

6. Uniunea Europeană rămâne principalul donator mondial de asistenţă oficială 
pentru dezvoltare, cu 75.2 mld EUR în 2019 

Conform cifrelor preliminare publicate la 17 aprilie, de către Comitetul de asistenţă 
pentru dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) colectivă din partea Uniunii Europene şi a statelor 
sale membre s-a ridicat la 75.2 mld EUR în 2019, ceea ce reprezintă 55.2% din asistenţa 
furnizată la nivel mondial. 

Asistenţa colectivă furnizată de UE şi de statele sale membre a reprezentat 0.46% din 
venitul naţional brut (VNB) al UE, o cifră uşor mai redusă decât nivelul de 0.47% din 2018, 
dar care rămâne cu mult peste media de 0.21% a membrilor Comitetului de asistenţă pentru 
dezvoltare (CAD) care nu fac parte din UE. 

Comisarul pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen, a explicat: „În calitate 
de principal donator mondial de asistenţă oficială pentru dezvoltare, UE salvează vieţi, 
construieşte economii mai puternice şi protejează planeta, în beneficiul a milioane de oameni 
din întreaga lume. Cu toate acestea, constat cu îngrijorare faptul că efortul nostru colectiv a 
continuat să scadă în 2019, iar raportul nostru AOD/VNB se află la cel mai scăzut nivel din 
2016 până în prezent. Dezvoltarea durabilă necesită un efort colectiv constant. Următorul 
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buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, va avea o importanţă fundamentală 
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Fac apel la toate statele membre să îşi 
respecte angajamentele în materie de AOD şi la toţi actorii din domeniul dezvoltării să îşi 
intensifice eforturile, pentru eradicarea sărăciei. Criza actuală provocată de coronavirus arată 
cât de interdependenţi suntem cu toţii şi cât de important este să ne intensificăm sprijinul 
pentru ţările noastre partenere, în calitate de Echipa Europa (Team Europe).” 

În 2019, trei state membre ale UE şi-au îndeplinit angajamentele în materie de AOD 
furnizând 0,7% sau mai mult din VNB-ul lor sub formă de AOD: Luxemburg, Suedia, 
Danemarca, precum şi Regatul Unit. Următoarele state membre şi-au majorat raportul 
AOD/VNB cu cel puţin 0,01 puncte procentuale: Austria, Cipru, Finlanda, Franţa, Luxemburg 
şi Malta. Cu toate acestea, raportul AOD/VNB s-a diminuat în 8 state membre: Belgia, 
Estonia, Germania, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia şi Suedia. 

AOD acordată de UE ţărilor cel mai puţin dezvoltate a crescut pentru al doilea an 
consecutiv, ajungând la 19,8 mld EUR, ceea ce reprezintă 0,125% din VNB în 2018. În 2018, 
AOD acordată de UE28 pentru Africa a crescut cu 4,3%, ajungând la 25 de mld EUR. 

Pe lângă AOD, UE ajută ţările partenere să valorifice la maximum diversele surse de 
finanţare disponibile, pentru sprijinirea punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. UE a avut un rol fundamental în reunirea ajutoarelor, a investiţiilor şi a 
schimburilor comerciale, în mobilizarea resurselor interne şi a politicilor destinate să 
valorifice pe deplin potenţialul tuturor fluxurilor financiare. UE a jucat un rol esenţial în ceea 
ce priveşte cadrele de finanţare naţionale integrate, un instrument de finanţare a 
priorităţilor naţionale şi de operaţionalizare a Agendei de acţiune de la Addis Abeba la nivel 
naţional, ca mijloc de a concepe strategii de finanţare pentru dezvoltarea durabilă, din toate 
sursele de finanţare. Graţie Planului european de investiţii externe, UE este pe drumul cel 
bun în ceea ce priveşte mobilizarea investiţii în valoare de peste 47 mld EUR pentru Africa şi 
vecinătatea noastră. Garanţia din cadrul Fondului european pentru dezvoltare durabilă, în 
special, joacă un rol esenţial în deblocarea de fonduri suplimentare pentru ţările partenere. 
De asemenea, UE sprijină ţările partenere în vederea îmbunătăţirii colectării impozitelor şi a 
cheltuielilor publice. 
 

7. O misiune consulară unică a UE a dus acasă peste 500.000 de cetăţeni ai UE din 
străinătate 

Într-un efort de repatriere fără precedent, UE a reuşit să aducă acasă peste o jumătate 
de milion de cetăţeni care au fost afectaţi de restricţiile de călătorie impuse în întreaga lume 
din cauza coronavirusului. La începutul pandemiei, aproximativ 600.000 de cetăţeni ai UE au 
declarat că sunt blocaţi în afara Uniunii. Cei mai mulţi dintre aceştia erau în regiunea Asia-
Pacific şi pe continentul american. Cu eforturi intense din partea UE, în ceea ce priveşte 
cooperarea consulară, coordonarea şi zborurile de repatriere finanţate de UE au reuşit să 
aducă acasă peste 500.000 dintre ei. Este vorba despre cetăţeni din UE care au călătorit pe 
termen scurt în afara spaţiului european. 

În martie, Consiliul European a încredinţat Înaltului Reprezentant, vicepreşedintelui 
Josep Borrell, sarcina de a coordona operaţiunile de repatriere a cetăţenilor UE, Serviciul 
European de Acţiune Externă constituind un grup operativ consular în acest sens. Acesta 
lucrează în strânsă cooperare cu statele membre şi Comisia Europeană. Într-un efort fără 
precedent, Centrul de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă al Comisiei (ERCC) a 
cofinanţat şi coorganizat aproape 200 de zboruri ce au dus, în ţările lor, aproximativ 45.000 
de cetăţeni ai UE. Această cooperare consulară amplă şi unică din punct de vedere istoric 
între statele membre şi instituţiile UE a adus, de asemenea, beneficii cetăţenilor din alte ţări 
partenere, cum ar fi Norvegia, Serbia, Elveţia, Turcia şi Regatul Unit, 5.000 dintre cetăţenii 
lor fiind repatriaţi cu ajutorul zborurilor UE. În prezent, există încă aproximativ 98.900 de 
cetăţeni ai UE blocaţi în străinătate şi se depun eforturi pentru a îi aduce acasă în zilele 
următoare. 
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8. Comisia lansează o platformă de schimb de date pentru cercetători 

Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulţi parteneri, a lansat la 20 aprilie o 
platformă europeană de date privind COVID-19, pentru asigurarea colectării rapide  şi a 
schimbului datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face parte din planul de acţiune 
ERAvsCorona, reprezintă o etapă suplimentară în eforturile UE de sprijinire a cercetătorii 
din Europa şi din întreaga lume, în lupta împotriva coronavirusului. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a 
declarat: „Lansarea platformei europene de date privind COVID-19 este o măsură concretă 
importantă, pentru o cooperare mai strânsă în combaterea coronavirusului. Pornind de la 
sprijinul nostru dedicat ştiinţei deschise şi accesului liber de-a lungul anilor, este momentul să 
ne intensificăm eforturile şi să fim uniţi cu cercetătorii noştri. Prin eforturile noastre comune, 
vom înţelege, vom diagnostica şi, în cele din urmă, vom învinge pandemia.” 

Noua platformă va oferi un mediu european şi mondial deschis, de încredere şi 
scalabil, în care cercetătorii vor putea stoca şi distribui seturi de date, cum ar fi secvenţe de 
ADN, structuri proteice, date din cercetările preclinice şi studiile clinice, precum şi date 
epidemiologice. Ea este rezultatul unui efort comun depus de Comisia Europeană, Institutul 
European de Bioinformatică - Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL-EBI), 
infrastructura Elixir şi proiectul COMPARE, precum şi de statele membre ale UE şi alţi 
parteneri. 

Schimbul deschis şi rapid de date accelerează considerabil cercetarea şi 
descoperirile, permiţând un răspuns eficace la situaţia de urgenţă cauzată de coronavirus. 
Platforma europeană de date privind COVID-19 se aliniază la principiile stabilite în 
Declaraţia privind schimbul de date în caz de urgenţă în domeniul sănătăţii publice şi 
accentuează angajamentul Comisiei pentru date de cercetare deschise şi ştiinţă deschisă, al 
cărui scop este o ştiinţă mai eficientă, mai fiabilă şi care produce răspunsuri adecvate la 
provocările societale. În acest context, platforma reprezintă, de asemenea, un proiect-pilot 
prioritar, destinat realizării obiectivelor Cloudului european pentru ştiinţa deschisă (EOSC) 
şi se bazează pe reţelele stabilite între EMBL-EBI şi infrastructurile naţionale de date în 
domeniul sănătăţii publice.  
 
Planul de acţiune ERAvsCorona 

La 7 aprilie 2020, miniştrii inovării şi ai cercetării din toate cele 27 de state membre 
ale UE au sprijinit 10 acţiuni prioritare ale Planului de acţiune ERAvsCorona. Pornind de la 
obiectivele generale şi de la instrumentele Spaţiului european de cercetare (ERA), planul de 
acţiune acoperă acţiunile pe termen scurt bazate pe coordonare strânsă, cooperare, schimb 
de date şi eforturi comune de finanţare între Comisie şi statele membre. Acesta se axează pe 
principiile esenţiale ale Spaţiului european de cercetare, care acum vor fi utilizate pentru a 
obţine un efect maxim, cu scopul de a-i ajuta pe cercetători şi pe statele membre ale UE în 
lupta împotriva pandemiei de coronavirus. 

În plus faţă de platforma europeană de date privind COVID-19 ce a fost lansată 
recent, celelalte acţiuni se axează pe coordonarea finanţării, extinderea unor studii clinice de 
mari dimensiuni la nivelul UE, creşterea sprijinului acordat întreprinderilor inovatoare şi 
sprijinirea unui Hackathon paneuropean, la sfârşitul lunii aprilie, pentru mobilizarea 
inovatorilor europeni şi societăţii civile. Planul comun de stabilire a acţiunilor prioritare va 
fi actualizat periodic împreună, într-un mod creativ, între serviciile Comisiei şi guvernele 
naţionale în lunile următoare. 
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