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I. DIN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 
 

1. COVID-19: Impactul asupra misiunilor și operațiunilor din domeniul Politicii de 
Securitate și Apărare Comună (PSAC) a UE 

Președintele Subcomisiei pentru Securitate și Apărare (SEDE) din cadrul Parlamentului 

European, doamna Nathalie Loiseau,  a avertizat că, în ciuda pandemiei, violenței și crizei 

continue, astfel de misiuni ale UE trebuie  să-și păstreze capacitatea operațională. 

După întâlnirea cu comandanții misiunilor și operațiunilor militare și civile ale UE, din 23 

aprilie, aceasta a declarat că prima preocupare este și trebuie să fie întotdeauna sănătatea și 

securitatea personalului UE trimis în misiunile și operațiunile desfășurate sub egida PSAC.   

În cadrul videoconferinței închisă publicului, directorul general al Statului Major Militar al 

Uniunii Europene (EUMS), Locotenent-general Esa Pulkkinen, și comandantul operațiunilor 

civile, Locotenent-general Vicenzo Coppola, au informat membrii Subcomisiei SEDE despre 

situație și despre măsurile mai ample adoptate în cadrul PSAC ca reacție la pandemia 

COVID-19. 

Pandemia nu a pus capăt conflictelor violente 

Comandanții au clarificat cele mai noi sau intensificate forme de cooperare, de exemplu cu 

Comandamentul European pentru Transport Aerian (EATC), precum și metodele de lucru 

care au fost adaptate pentru a face față impactului pandemiei. Personalul esențial a fost 

păstrat la locul de muncă, o parte din acesta a fost relocat și au fost întreprinse pregătiri 

pentru relocări la scară largă, în caz de necesitate.   

De asemenea, președintele Subcomisiei SEDE a concluzionat că pandemia COVID-19 nu a 

pus capăt conflictelor violente care bântuie multe zone ale lumii, nu a oprit violența și criza 

umană, nici în Libia și nici în zona Sahel. Mai mult, unii actori au încercat să profite de 

situație cu scopul de a-și urmări obiectivele violente. De aceea, doamna Natalie Loiseau  a 

subliniat importanța menținerii la maximum a capacităților operaționale ale misiunilor și 

operațiunilor desfășurate sub egida PSAC sau  a obținerii unei capacități operaționale 

complete cât mai repede posibil, la fel ca în cazul Misiunii de Instruire a Uniunii Europene 

din Mali (EUTM Mali) sau a operațiunii IRINI din Marea Mediterană (EUNAVFORMED IRINI). 

Deputații europeni dezbat regulile privind exportul de tehnologie și echipament 

militar 

Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE) din Parlamentul European va discuta dacă 

statele membre ale UE respectă regulile UE privind  exportul de arme. 

În anul 2019, UE-28 reprezenta al doilea cel mai mare furnizor de arme din lume, după SUA 

și urmată de Rusia. Orientul Mijlociu și Africa de Nord au rămas principalele destinații 

regionale pentru exporturi.   

Raportul anual elaborat de Hannah Neumann analizează modul în care statele membre 

implementează regulile comune ale UE care reglementează controlul exporturilor de 

tehnologie și echipament militar. 

Aceste norme juridice obligatorii au fost adoptate în 2008 și conțin opt criterii care trebuie 

luate în considerare la emiterea licențelor de export. Criteriile includ respectarea 

drepturilor omului în țara de destinație finală, protejarea stabilității naționale și regionale, 

precum și compatibilitatea exportului de arme cu dezvoltarea țării beneficiare. 
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Votul privind acest raport în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe (AFET) din cadrul 

Parlamentului European este programat pentru această vară, iar dezbaterea în sesiune 

plenară și votul vor fi organizate în toamnă. 

2. Studiul Violența împotriva femeilor: violență psihologică și controlul coercitiv, 
efectuat la cererea Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen 
(FEMM) din Parlamentul European 

Acest studiu, realizat de Departamentul de politici pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri 

Constituționale din Parlamentul European, la solicitarea Comisiei FEMM, evaluează:  

 dacă violența psihologică împotriva femeilor este criminalizată în anumite state 

membre ale UE, în îndeplinirea obligației care le revine în baza Convenției Consiliului 

Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

în familie, 

 cum sunt colectate datele referitoare la această formă de gen bazată pe violență și 

identificarea obstacolelor majore în colectarea datelor,  

 dacă sunt afectate custodia și drepturile de vizită ale făptuitorilor. 

Departamentele de politici oferă expertiză internă și externă pentru a sprijini comisiile din 

cadrul PE și alte organe parlamentare în elaborarea legislației și exercitarea controlului 

democratic asupra politicilor interne ale UE. 

 

 

II. COMUNICA RI ALE COMISIEI EUROPENE 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 

294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind 

poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile 2018/0178 (COD) și de modificare a Regulamentului 

2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor 

financiare – COM (2020) 155 final din 23.04.2020 

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune ambițios privind finanțarea creșterii 

durabile, în martie 2018. 

Obiectivul prezentei comunicări este de a mobiliza sectorul privat în direcția tranziției către 

o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mai eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor și mai durabilă. Astfel, lipsa unei definiții clare a ceea ce este „durabil din 

punctul de vedere al mediului” constituie în prezent unul dintre cele mai mari obstacole în 

calea creșterii investițiilor verzi. De aceea, unul dintre elementele de bază ale planului de 

acțiune este crearea unui sistem comun de clasificare pentru activitățile economice durabile 

din punctul de vedere al mediului sau a unei „taxonomii a UE”.  

În acest scop, în mai 2018 Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament care 

avea următoarele trei obiective:  

(1) să ofere societăților și investitorilor definiții adecvate în legătură cu activitățile 

economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului; 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/650336/IPOL_STU(2020)650336_EN.pdf
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(2) să le permită investitorilor finali, inclusiv investitorilor individuali, să canalizeze 

capital către activități durabile din punctul de vedere al mediului, limitând, cu ajutorul 

acestor definiții, riscurile de dezinformare ecologică; 

(3) să evite fragmentarea pieței, oferindu-le investitorilor, societăților și statelor 

membre un singur punct de referință pentru definirea durabilității mediului în scopuri 

investiționale. 

Taxonomia UE va reprezenta un limbaj comun pe care investitorii și societățile îl pot utiliza 

cu scopul de a identifica oportunități de investiții pentru proiecte și activități economice 

care aduc o contribuție substanțială la obiectivele climatice și de mediu. Taxonomia UE va 

contribui, prin urmare, la impulsionarea investițiilor private și publice pentru finanțarea 

tranziției către durabilitate, în concordanță cu obiectivele Pactului verde European.  

 

Taxonomia se axează pe activitățile durabile din punctul de vedere al mediului din 

următoarele domenii: atenuarea schimbărilor climatice; adaptarea la schimbările climatice; 

folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; economia circulară; 

prevenirea și controlul poluării, precum și protejarea și refacerea biodiversității și a 

ecosistemelor.. Odată finalizată, taxonomia va facilita elaborarea de standarde și de etichete 

pentru produsele financiare ecologice.  

În afara Programului InvestEU, Comisia va analiza, în cadrul unei strategii reînnoite privind 

finanțarea durabilă, care va fi publicată în a doua jumătate a anului 2020, modul în care 

entitățile din sectorul public pot utiliza taxonomia, pentru a realiza convergența 

standardelor între sectorul privat și entitățile publice și pentru a utiliza la nivelul optim 

instrumentele de finanțare mixtă. 

Acordul politic extinde clauza de revizuire pentru a însărcina Comisia Europeană ca în 

raportul pe care îl va publica să includă următoarele teme suplimentare:  

a. descrierea dispozițiilor care ar fi necesare pentru extinderea domeniului de 

aplicare al taxonomiei, astfel încât să cuprindă și activitățile economice care nu au un efect 

semnificativ asupra durabilității mediului și activitățile economice care prejudiciază în mod 

semnificativ durabilitatea mediului;  

b. evaluarea eficacității procedurilor de consultare pentru elaborarea criteriilor 

tehnice de examinare (reprezentate de platformă și de Grupul de experți al statelor 

membre);  

c. evaluarea regimului de supraveghere planificat. 

În concluzie, până la 31 decembrie 2021, Comisia Europeană trebuie să publice un raport 

privind extinderea domeniului de aplicare al taxonomiei, astfel încât aceasta să vizeze și alte 

obiective în materie de durabilitate, inclusiv obiective sociale. 

 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European privind poziția Consiliului 

referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei – COM (2020) 125 

final din 15.04.2020 

Apa este o resursă limitată în UE. Disponibilitatea apei în cantitate și calitate suficientă va 

deveni în viitor o provocare și mai mare pentru Europa. 
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Obiectivul propunerii privind cerințele minimepentru reutilizarea apei este de a contribui la 

reducerea deficitului de apă în întrega UE. Propunerea stabilește o serie de cerințe minime 

armonizate privind calitatea apei pentru reutilizarea în condiții de siguranță a apelor urbane 

reziduale tratate în irigațiile agricole. Prin stabilirea unor cerințe minime, propunerea 

prevede o abordare armonizată in ceea ce privește reutilizarea apei pentru irigații pe 

teritoriul Uniunii Europene.  

Pentru a fi adecvate pentru utilizarea în agricultură, apele urbane reziduale tratate care au 

fost deja supuse unor tratamente în conformitate cu normele Directivei privind tratarea 

apelor urbane reziduale ar trebui să fie supuse unui tratament suplimentar pentru a 

îndeplini parametrii de calitate minimă. 

Se estimează că instrumentul propus ar putea duce la reutilizarea a aproximativ 6,6 miliarde 

m³ de apă pe an în irigațiile agricole, în comparație cu 1,7 miliarde m³ pe an în absența unui 

cadru juridic al UE. 

Prin reutilizarea a peste 50% din volumul total de apă disponibil în mod teoretic pentru 

irigații din stațiile de epurare a apelor uzate din UE s-ar evita peste 5% din captările directe 

din corpurile de apă și din apele subterane, fapt ce ar conduce, în ansamblu, la o reducere cu 

peste 5% a stresului hidric. Acest lucru va asigura condiții de concurență echitabile atât 

pentru operatorii care produc și furnizează apele recuperate, cât și pentru fermieri. 

 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 

294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind 

poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 în 

ceea ce privește statisticile comunitare din domeniul migrației și al protecției 

internaționale – COM (2020) 153 final din 15.04.2020 

 

Obiectivele comunicării sunt:  

 sprijinirea agendei europene privind migrația, oferind responsabililor de politici și 

factorilor de decizie din UE statistici mai bune și mai actualizate;  

 consolidarea răspunsului la provocările generate de migrație.  

În special, inițiativa va actualiza statisticile europene privind azilul și migrația aleasă, 

oferind un temei juridic pentru statisticile colectate în prezent în mod voluntar. 

În plus, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 862/2007 va îmbunătăți exhaustivitatea, 

acuratețea, oportunitatea și certitudinea transmiterii voluntare a datelor de către 

autoritățile naționale. În special, inițiativa va asigura faptul că statisticile furnizate vizează 

domenii în care părțile interesate și-au exprimat nevoile clare, cum ar fi azilul, returnările 

(în cazul cărora statisticile vor fi compilate cu o frecvență mai mare), relocarea, permisele de 

ședere și copiii migranți.  
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III. PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI 
 
Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care trebuie adoptată în numele 

Uniunii Europene cu ocazia celei de a 13-a sesiuni a Comitetului de experţi tehnici al 

Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare 

(OTIF) pentru adoptarea de modificări ale UTP privind zgomotul produs de 

materialul rulant, UTP privind vagoanele de marfă, UTP privind marcarea 

vehiculelor, precum şi pentru adoptarea unei revizuiri integrale a normelor de 

certificare şi de auditare a entităţilor responsabile cu întreţinerea (ERI) şi a 

specificaţiilor privind registrele de vehicule – COM (2020) 154 din 20.04.2020 

 

Cea de a 13-a sesiune a Comitetului de experţi tehnici (CTE) al Organizaţiei 

Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF) va avea loc la 

Berna, în perioada 16 - 17 iunie 2020. Ordinea de zi a reuniunii include următoarele: (i) o 

propunere de modificare a specificaţiilor tehnice uniforme (UTP) privind zgomotul produs 

de materialul rulant; (ii) o propunere de modificare a UTP privind vagoanele de marfă; (iii)o 

propunere de modificare a UTP privind marcarea vehiculelor; (iv) o propunere de revizuire 

completă a normelor de certificare şi de auditare a entităţilor responsabile cu întreţinerea 

(Regulamentul ERI) şi (v) o propunere de revizuire integrală a specificaţiilor privind 

registrele de vehicule. 

CTE are competenţă în ceea ce priveşte interoperabilitatea şi armonizarea tehnică în 

domeniul feroviar, precum şi procedurile de agrement tehnic. El dezvoltă apendicele APTU 

şi ATMF şi regulile uniforme aferente, ce se aplică materialului feroviar destinat să fie 

utilizat în traficul internaţional şi care se referă în special la: (i) adoptarea de specificaţii 

tehnice privind vehiculele şi infrastructura, precum şi validarea standardelor; (ii) 

procedurile pentru evaluarea conformităţii vehiculelor; (iii) dispoziţiile privind întreţinerea 

vehiculelor; (iv) responsabilităţile privind compunerea trenurilor şi utilizarea în siguranţă a 

vehiculelor; (v) dispoziţiile privind evaluarea şi analiza riscurilor şi (vi) specificaţiile pentru 

registre. 

 

Recomandări: 

- necesitatea stabilirii unei poziţii ce trebuie adoptată în numele Uniunii, în cadrul CTE, 

întrucât modificările propuse vor avea un caracter obligatoriu pentru Uniune; 

- realizarea obiectivul acestor modificări de aliniere a UTP privind zgomotul produs de 

materialul rulant, UTP privind vagoanele de marfă, UTP privind marcarea vehiculelor, 

precum şi normele de certificare şi de auditare a entităţilor responsabile cu întreţinerea 

(ERI) cu, respectiv, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/774 al Comisiei, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/776 al Comisiei, Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al 

Comisiei; specificaţiile privind registrele de vehicule au fost actualizate pe baza Deciziei de 

punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei. 

Modificările propuse sunt conforme cu legislaţia şi cu obiectivele strategice ale Uniunii, 

deoarece contribuie la alinierea legislaţiei OTIF la dispoziţiile echivalente din legislaţia 

Uniunii şi, prin urmare, trebuie sprijinite de Uniune. 
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IV. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 
ROMA NIA 

 
EDUCAȚIE 

 
1. UE lansează un nou proiect-pilot în valoare de 50 mil EUR pentru dezvoltarea 

competenţelor și a educaţiei în întreaga Europă 

Fondul European de Investiţii (FEI) și Comisia Europeană lansează o nouă facilitate-

pilot de garantare, în scopul ameliorării accesului la finanţare pentru persoanele și 

organizaţiile care doresc să investească în competenţe și în educaţie. Facilitatea-pilot în 

valoare de 50 mil EUR va sprijini finanţări pentru studenţi și cursanţi, pentru întreprinderile 

ce investesc în perfecţionarea angajaţilor lor și pentru organizaţiile ce furnizează servicii de 

formare și educaţie. 

Facilitatea-pilot de garantare pentru competenţe și educaţie (Facilitatea-pilot C&E) 

este o nouă iniţiativă de finanţare a datoriilor, dedicată stimulării investiţiilor în educaţie, în 

formare și în dobândirea de competenţe, ca parte a soluţiei pentru atragerea mai multor 

persoane către ocuparea locurilor de muncă și pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale 

economiei europene. Iniţiativa este relevantă, în special, în contextul economic dificil cu care 

se confruntă în prezent cetăţenii și întreprinderile din Europa, din cauza pandemiei de 

coronavirus. Facilitatea va sprijini întreprinderile și studenţii în timpul crizei și ulterior, 

pentru a se asigura că Europa poate să se dezvolte și să rămână la cârma evoluţiilor 

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 viaţă 

european, Margaritis Schinas, a declarat: „Cu potenţialul său de mobilizare a 200 mil EUR în 

investiţii pentru dezvoltarea educaţiei și a competenţelor, Facilitatea-pilot de garantare 

pentru competenţe și educaţie reprezintă un pas important către societăţi 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 oportunităţilor de învăţare și a 

competenţelor, în unele dintre cele mai importante sectoare, cum ar fi sănătatea, educaţia, 

securitatea, economia digitală și economia verde. Astfel, un număr tot mai mare de persoane și 

de întreprinderi vor beneficia de deschiderea posibilităţilor de finanţare către cursanţi, către 

întreprinderi și către organizaţii de învăţământ.” 

Directorul general al FEI, Alain Godard, a declarat: „Investiţiile în competenţe 

contribuie la creșterea economică, la competitivitate și la convergenţa socială. Noua facilitate-

pilot de garantare pentru competenţe și educaţie, lansată astăzi, va oferi studenţilor și 

întreprinderilor noi posibilităţi de găsire a sprijinului necesar pentru dezvoltare și va aborda, 

în același timp, dificultăţile legate de transformarea digitală și de tranziţia către o economie 

fără emisii de dioxid de carbon. Prin îmbunătăţirea accesului la oportunităţi de educaţie și de 

formare, putem veni în sprijinul unei forţe de muncă mai adaptabile la medii în schimbare, fapt 

ce 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 mil EUR, sprijinit de Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS), prin care se va 

declanșa finanţarea datoriilor pentru proiectele în materie de competenţe și de educaţie din 

Europa, în scopul mobilizării unor finanţări totale în valoare de peste 200 mil EUR. 

Instituţiile de finanţare interesate sau furnizorii de educaţie și de formare interesaţi pot 
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solicita să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea 

deschisă de exprimare a interesului publicată de FEI.  

FEI va furniza gratuit o garanţie limitată de primă pierdere (sau contragaranţie) 

intermediarilor financiari selectaţi care creează noi portofolii de finanţare a datoriilor 

pentru studenţi și pentru întreprinderi. Studenţii și întreprinderile eligibile vor putea avea 

acces la diferite tipuri de finanţare (de exemplu, împrumuturi, plăţi reportate, împrumuturi 

legate de venituri etc.) prin intermediari financiari dedicaţi, cum ar fi instituţii financiare, 

universităţi și centre de formare profesională, garantate de UE. În ultimă instanţă, datorită 

garanţiei, beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în condiţii mai bune. 

Iniţiativa 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 investiţii va asigura 

sprijin pentru consolidarea capacităţilor, în scopul promovării facilităţii-pilot. 

 

AGRICULTURĂ 

 
2. Raportul mondial privind crizele alimentare 2020: un apel ferm la acţiune 

pentru prevenirea unei catastrofe alimentare agravate de pandemia de 

coronavirus 

 

Reţeaua mondială împotriva crizelor alimentare (World Food Crisis Network), o alianţă 

internaţională de agenţii ONU, guvernamentale și neguvernamentale, din care face parte și 

UE, a publicat ediţia din 2020 a raportului său anual privind crizele alimentare. Conform 

acestuia, până la sfârșitul anului 2019, peste 135 de milioane de persoane din 55 de ţări și 

teritorii se confruntau cu insecuritate alimentară gravă și aveau nevoie de asistenţă de 

urgenţă. În plus, peste 183 de milioane de persoane se aflau într-o situaţie tensionată cu 

privire la securitatea alimentară, existând un risc ridicat de a ajunge într-o situaţie de 

insecuritate alimentară gravă, dacă se confruntă cu șocuri suplimentare, ceea ce este 

deosebit de îngrijorător, având în vedere evoluţia preconizată a pandemiei de coronavirus. 

În același timp, 17 milioane de copii din întreaga lume erau slăbiţi, cu emaciere musculară, 

din cauza malnutriţiei acute și nu mai puţin de 75 de milioane de copii erau subdezvoltaţi, 

din cauza malnutriţiei cronice. Reţeaua mondială împotriva crizelor alimentare a avertizat 

că situaţia ar putea continua să se înrăutăţească 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 

malnutriţie acută, care le ameninţă atât viaţa, cât și mijloacele de trai.  

 

3.  UE, alături de alţi 21 de membri ai OMC, se angajează să asigure o bună 

funcţionare a lanţurilor globale de aprovizionare cu alimente 

 

Uniunea Europeană, împreună cu alţi 21 de membri ai Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului (OMC), s-au angajat să asigure o activitate comercială transparentă și previzibilă 

cu produse agricole și alimentare, pe durata actualei crize globale de sănătate. Co-semnatarii 

declaraţiei comune se angajează să asigure buna funcţionare a agriculturii mondiale și a 

lanţurilor de aprovizionare agroalimentară și să evite măsuri cu un potenţial impact negativ 
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asupra securităţii alimentare, nutriţiei și sănătăţii altor membri ai organizaţiei și a 

populaţiilor acestora. 

Declaraţia solicită ca orice măsuri de urgenţă legate de agricultură și de produsele 

agroalimentare să fie aplicate ţintit, în mod proporţional, transparent, temporar și în 

concordanţă cu normele OMC. Măsurile ar trebui să nu denatureze comerţul internaţional cu 

aceste produse, nici să creeze bariere comerciale nejustificate. Mai degrabă, membrii OMC 

sunt încurajaţi să pună în aplicare soluţii de lucru temporare, pentru facilitarea comerţului. 

De asemenea, semnatarii se angajează să poarte un dialog constant, pentru îmbunătăţirea 

pregătirii și a reacţiei la pandemii, inclusiv prin coordonare multilaterală. 

Statele membre OMC, altele decât UE, care au semnat iniţiativa sunt: Australia, 

Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Hong Kong-China, Japonia, Republica Coreea, 

Malawi, Mexic, Noua Zeelandă, Paraguay, Peru, Qatar, Singapore, Elveţia, Teritoriul vamal 

distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu, Ucraina, Statele Unite și Uruguay. 

 

4. Comisia anunţă măsuri excepţionale de sprijin pentru sectorul agroalimentar 

 

Comisia acţionează cu promptitudine și propune noi măsuri excepţionale, pentru 

sprijinirea pieţelor agricole și alimentare cel mai afectate. Sectorul agroalimentar al UE dă 

dovadă de rezilienţă, în aceste vremuri fără precedent, în contextul pandemiei de 

coronavirus. Unele pieţe au fost însă puternic afectate de consecinţele acestei crize a 

sănătăţii publice. 

Pachetul prezentat astăzi include măsuri referitoare la ajutoarele pentru depozitarea 

privată în sectorul produselor lactate și în cel al cărnii, la autorizarea adoptării unor măsuri 

de auto-organizare în cadrul pieţei de către operatorii din sectoarele grav afectate și la 

flexibilitatea programelor de sprijinire a pieţei, în sectorul fructelor și al legumelor, al 

vinului și al altor produse. 

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat: „Consecinţele crizei 

coronavirusului se fac din ce în ce mai mult simţite în sectorul agroalimentar, motiv pentru 

care am decis să luăm măsuri rapide, pe lângă cele adoptate deja de la izbucnirea crizei. În 

stadiul actual al evoluţiilor pieţei, măsurile propuse sunt menite să transmită un semnal 

pentru stabilizarea pieţelor și sunt considerate cele mai adecvate pentru asigurarea stabilităţii 

preţurilor și producţiei viitoare și, implicit, a aprovizionării stabile cu alimente și a securităţii 

alimentare. Noile măsuri excepţionale pe care le anunţăm astăzi sunt destinate sprijinirii celor 

mai afectate sectoare agroalimentare, concentrându-se asupra perturbărilor deja observate, 

precum și asupra riscurilor viitoare. Am convingerea că aceste măsuri vor reduce presiunile cu 

care se confruntă pieţele și vor da rapid rezultate concrete.” 

 

Printre măsurile excepţionale anunţate ca răspuns suplimentar la criza 

coronavirusului se numără: 

• ajutoare pentru depozitarea privată: au în vedere produsele lactate (lapte praf degresat, 

unt, brânză) și produsele din carne (carne de vită, oaie și capră), într-o schemă ce va permite 

retragerea temporară a produselor de pe piaţă, timp de minimum 2-3 luni și de maximum 5-

6 luni, cu scopul scăderii ofertei disponibile pe piaţă și reechilibrării pieţei pe termen lung; 

• flexibilitate pentru programele de sprijinire a pieţei: sunt vizate vinul, fructele și legumele, 

uleiul de măsline, apicultura și programul UE pentru școli (lapte, fructe și legume), cu scopul 

reorientării priorităţilor de finanţare către măsuri de gestionare a crizei, pentru toate 

sectoarele; 
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• derogare excepţională de la normele UE în materie de concurenţă: aplicabilă sectoarelor 

laptelui, florilor și cartofilor, în temeiul articolului 222 din Regulamentul privind 

organizarea comună a pieţelor, ce permite operatorilor să adopte măsuri de auto-organizare 

în cadrul acesteia. În mod concret, sectorul laptelui va avea posibilitatea de planificare în 

mod colectiv a producţiei de lapte, iar sectorul florilor și cartofilor va fi autorizat să retragă 

produse de pe piaţă. De asemenea, va fi permisă depozitarea de către operatori privaţi. 

Astfel de acorduri și decizii vor fi valabile numai pentru o perioadă de maximum șase luni, 

iar evoluţiile preţurilor de consum vor fi monitorizate îndeaproape, pentru evitarea 

efectelor negative. 

Comisia intenţionează ca aceste măsuri să fie adoptate până la sfârșitul lunii aprilie. 

În prealabil, va trebui să fie consultate statele membre și să se voteze cu privire la aceste 

măsuri. Prin urmare, ele vor face obiectul unor modificări. Detaliile complete cu privire la 

aceste propuneri vor fi prezentate la momentul adoptării finale. 

 

SPORT 

 
5. 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 videoconferinţe din 21 aprilie 

2020, miniștrii sportului din UE au făcut schimb de informaţii, cu privire la măsuri prevăzute 

sau instituite deja pentru ajutarea sportivilor, cluburilor, federaţiilor și organizaţiilor 

sportive în sprijinirea menţinerii locurilor de muncă în acest domeniu și promovarea 

activităţii fizice, în general, în circumstanţele excepţionale actuale. 

Comisia a prezentat instrumentele și resursele de care dispune, pentru acordarea de 

asistenţă și a invitat statele membre să le folosească în sectorul sportului. Printre acestea se 

numără Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus (CRII), Sprijinul pentru 

atenuarea riscurilor de șomaj, în situaţie de urgenţă (SURE) și Cadrul temporar pentru 

ajutorul de stat. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie și tineret, 

responsabilă cu sportul, a declarat: „Sportul ne învaţă să fim rezistenţi și disciplinaţi, dar și ce 

înseamnă solidaritatea și cum să acţionăm ca o echipă. Vom înfiinţa o platformă care să 

faciliteze schimbul de bune practici și experienţe între statele membre. În acest moment de 

criză, vom continua să folosim instrumentele noastre existente, inclusiv Erasmus+ și 

Săptămâna Europeană a Sportului, pentru ajutarea sectorului sportiv, dar va trebui să oferim 

și soluţii inovatoare. Voi face tot posibilul pentru asigurarea unui răspuns european 

coordonat.” 

 

ECONOMIE 

 
6. Comisia propune un pachet de asistenţă macrofinanciară, în valoare de 3 mld 

EUR, pentru sprijinirea a zece ţări învecinate 

 

Comisia a adoptat o propunere privind un pachet de asistenţă macrofinanciară 

(AMF), în valoare de 3 mld EUR, destinat unui număr de zece parteneri din cadrul politicii de 
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extindere și de vecinătate, pentru a-i ajuta să limiteze impactul economic negativ al 

pandemiei de coronavirus. Propunerea vine în completarea strategiei „Echipa Europa”, 

răspunsul ferm și specific al UE de sprijinire a eforturilor depuse de ţările partenere, în 

combaterea pandemiei de coronavirus. UE dă astfel o dovadă importantă de solidaritate cu 

aceste ţări, într-o perioadă de criză fără precedent. 

În urma unei evaluări preliminare a nevoilor de finanţare, propunerea prevede 

distribuirea fondurilor AMF după cum urmează: Republica Albania (180 mil EUR), Bosnia și 

Herţegovina (250 mil EUR), Georgia (150 mil EUR), Regatul Hașemit al Iordaniei (200 mil 

EUR), Kosovo (100 mil EUR), Republica Moldova (100 mil EUR), Muntenegru (60 mil EUR), 

Republica Macedonia de Nord (160 mil EUR), Republica Tunisiană (600 mil EUR) și Ucraina 

(1,2 mld EUR). 

Vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, Valdis  

Dombrovskis, a declarat: „Sprijinirea vecinilor noștri este esenţială în această perioadă de 

criză, ca să menţinem stabilitatea întregii regiuni. Din răspunsul global al UE la pandemia de 

coronavirus face parte și necesitatea de a sprijini ţările vecine să atenueze cele mai grave 

efecte economice ale acesteia. Aceste programe AMF pentru situaţii de criză vor ajuta 10 ţări 

să își asigure stabilitatea macroeconomică și să își protejeze cetăţenii și întreprinderile în 

timpul crizei.” 

Paolo  Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Solidaritatea europeană nu 

trebuie să se oprească la frontierele Uniunii noastre, deoarece, în această criză globală, 

învingem sau pierdem împreună. Astăzi, Comisia Europeană face un pas decisiv pentru 

sprijinirea a zece dintre vecinii noștri, în lupta împotriva coronavirusului. Fac apel la 

Parlamentul European și la Consiliu să convină rapid asupra acestui pachet important.” 

Fondurile AMF le vor fi puse la dispoziţie timp de 12 luni, sub formă de împrumuturi, 

în condiţii foarte avantajoase, pentru ca aceste ţări să își acopere nevoile de finanţare 

imediate și urgente. Împreună cu sprijinul din partea Fondului Monetar Internaţional, aceste 

fonduri pot contribui la consolidarea stabilităţii macroeconomice și la crearea unui spaţiu de 

manevră ce să permită alocarea de resurse menite să protejeze cetăţenii și să atenueze 

consecinţele socioeconomice negative ale pandemiei de coronavirus. Acest instrument 

rămâne disponibil și pentru alte ţări eligibile ca se confruntă cu dificultăţi legate de balanţa 

de plăţi. 

 

Propunerea Comisia trebuie adoptată de către Parlamentul European și Consiliul UE. 

Având în vedere necesitatea urgentă a acestui sprijin, Comisia se bazează pe cooperarea 

colegiuitorilor pentru asigurarea adoptării rapide a propunerii. 

Odată ce propunerea va fi fost adoptată, Comisia este pregătită să plătească prima 

tranșă, cât mai curând după adoptarea deciziei de asistenţă macrofinanciară și semnarea 

unui memorandum de înţelegere cu fiecare ţară parteneră. A doua tranșă ar putea fi plătită 

în al patrulea trimestru al anului 2020 sau în prima jumătate a anului 2021, cu condiţia ca 

măsurile de politică aferente să fi fost puse în aplicare în timp util. 

 

7. UE lansează o campanie de strâns donaţii 

 

Uniunea Europeană își unește forţele cu partenerii globali, pentru lansarea, la 4 mai 

2020, a unei campanii de strâns donaţii, ca răspuns mondial la coronavirus. Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS) și organizaţiile mondiale din domeniul sănătăţii au lansat un 

apel comun la acţiune, pentru dezvoltarea unui acces rapid și echitabil la metode de 
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diagnosticare, la terapii și la vaccinuri împotriva COVID-19, care să fie sigure, de calitate, 

eficace și la preţuri accesibile. 

Pentru strângerea fondurilor în sprijinirea acestui demers, Uniunea Europeană și 

partenerii săi vor organiza un maraton mondial al donatorilor. Ţări și organizaţii din 

întreaga lume sunt invitate să doneze, pentru atingerea obiectivului iniţial de strângere de 

fonduri în valoare de 7,5 mld EUR. 

Președintele Comisiei Europene, doamna von der Leyen, a declarat: „Trebuie să 

reunim întreaga lume – atât liderii săi, cât și cetăţenii – în lupta împotriva coronavirusului. 

Peste doar 10 zile, vom lansa o campanie de donaţii la nivel mondial. Un adevărat maraton. 

Deoarece, pentru învingerea coronavirusului, este nevoie de un răspuns global și de acţiuni 

susţinute pe mai multe fronturi. Trebuie să dezvoltăm un vaccin, să îl producem și să facem 

astfel încât acesta să ajungă în fiecare colţ al lumii, la un preţ accesibil.” 

Cercetători și inovatori din întreaga lume depun eforturi remarcabile, pentru găsirea 

de soluţii menite să salveze vieţi omenești și să ne protejeze sănătatea. Începând cu 4 mai, 

Comisia va înregistra donaţiile din partea ţărilor și a fundaţiilor private. În aceeași zi, 

Comisia va anunţa și următoarele etape-cheie ale unei campanii mondiale, ca va viza 

reconstituirea în permanenţă a fondurilor disponibile. 

Comisia invită, de asemenea, guvernele, liderii din mediul de afaceri, personalităţile 

publice, filantropii, artiștii și cetăţenii să sporească gradul de sensibilizare cu privire la acest 

efort în materie de donaţii la nivel mondial. Fondurile colectate vor fi canalizate în trei 

direcţii: teste de diagnosticare, tratamente și vaccinuri. 

 

MEDICINĂ 

 
8. Regulamentul privind dispozitivele medicale: Comisia salută sprijinul acordat de 

Consiliu pentru acordarea priorităţii combaterii noului coronavirus 

 

Comisia Europeană salută adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a propunerii 

de amânare cu un an a datei de aplicare a Regulamentului privind dispozitivele medicale. 

Amânarea permite tuturor actorilor importanţi – statele membre, instituţiile sanitare și 

operatorii economici – să acorde prioritate combaterii pandemiei în curs de evoluţie, 

cauzată de noul coronavirus și să-și formuleze o poziţie cu privire la alegerea momentului 

eliminării măsurilor de limitare a mobilităţii populaţiei, pentru ca statele membre să revină 

pe calea redresării. Modificarea adoptată ia în considerare necesitatea unei disponibilităţi 

sporite a unor dispozitive medicale de importanţă vitală în întreaga UE și, în același timp, 

continuă să asigure sănătatea și siguranţa pacienţilor, până la intrarea în vigoare a noii 

legislaţii. 

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viaţă european, Margaritis 

Schinas, a declarat: „Salut adoptarea în timp record de către Parlamentul European și Consiliu 

a propunerii de amânare cu un an a datei de aplicare a Regulamentului privind dispozitivele 

medicale. Suntem hotărâţi să creăm condiţiile ca industriile noastre medicale să-și utilizeze 

întreaga energie de care dispun, pentru a face ceea ce este nevoie: să susţină combaterea 

pandemiei. Uniunea Europeană va depune toate eforturile necesare, pentru sprijinirea 

sistemelor noastre de sănătate, în aceste momente de maximă necesitate.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranţă alimentară, a declarat: 

„Adoptarea de ieri ne va permite, în această perioadă de criză, să ne concentrăm pe chestiunile 
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cele mai critice și să asigurăm disponibilitatea continuă a dispozitivelor medicale de 

importanţă vitală. Aceasta este o dovadă clară a determinării noastre neștirbite de luptă 

împotriva pandemiei, prin toate mijloacele posibile, menţinând în permanenţă ca obiectiv 

primordial siguranţa pacienţilor. Mulţumesc Parlamentului și Consiliului pentru aprobarea în 

timp record, pentru cooperare și pentru tratarea eficientă a acestei propuneri urgente.” 

Criza cauzată de noul coronavirus sporește cererea de anumite dispozitive medicale 

de importanţă vitală. Prin urmare, este important să se evite orice alte dificultăţi sau riscuri 

de eventuale lipsuri sau întârzieri în ceea ce privește disponibilitatea unor astfel de 

dispozitive, ce ar putea fi cauzate de limitări ale capacităţii autorităţilor sau organismelor de 

evaluare a conformităţii, determinate de punerea în aplicare a Regulamentului privind 

dispozitivele medicale. Prin urmare, modificarea adoptată amână aplicarea Regulamentului 

privind dispozitivele medicale cu un an, până la 26 mai 2021. Normele aplicabile în prezent 

vor continua să garanteze sănătatea și siguranţa pacienţilor. 

 

9. Comisia pune la dispoziţie orientări pentru atenuarea perturbarea trialurilor 

clinice în UE 

 

Comisia a publicat orientările pentru asigurarea faptului că trialurile clinice pot 

continua să se desfășoare în UE, în cursul pandemiei de COVID-19. Scopul lor este de a 

atenua perturbarea cercetărilor clinice din Europa și, prin urmare, efectele negative ale 

pandemiei, fără a se face compromisuri în ceea ce privește calitatea și siguranţa. Aceste 

recomandări sunt o parte esenţială a strategiei generale de găsire a unor tratamente și a 

unui vaccin care să protejeze cetăţenii de noul coronavirus. 

În condiţiile în care în baza de date a UE (EudraCT) există înregistrate în prezent 

peste 200 de trialuri clinice ce vizează noul coronavirus, orientările pun la dispoziţie 

recomandări de aplicare a unor măsuri simple și flexibile, pentru a face faţă situaţiei actuale 

și pentru asigurarea faptului că pacienţii care participă la trialuri clinice în întreaga UE pot 

să își primească în continuare medicamentele. 

Comisarul Stella Kyriakides, responsabil cu sănătatea și siguranţa alimentară, a 

declarat: „Ne aflăm în mijlocul celei mai grave pandemii din istoria recentă și este absolut 

esenţial să demonstrăm flexibilitate în normele noastre, pentru continuarea cercetărileor 

vizând tratamente critice, inclusiv pentru bolile cronice și rare, prin intermediul unor trialuri 

clinice. De asemenea, crearea și punerea la dispoziţie a unor metode eficace de diagnostic și 

tratament, precum și a unui vaccin, vor fi, fără îndoială, cele mai importante arme pentru 

oprirea noului coronavirus. La 4 mai, conferinţa noastră internaţională de strângere de 

fonduri va iniţia cooperarea la nivel mondial și sprijinul pentru aceste activităţi, scopul fiind de 

a atrage fonduri în valoare de 7,5 mld EUR, în beneficiul comunităţii mondiale. Împreună, prin 

solidaritate, vom învinge.” 

Principalele recomandări din orientări se referă la: 

• distribuirea de medicamente pacienţilor în cadrul trialurilor clinice: scopul este de 

protejare a siguranţei și bunei stări a participanţilor la trialuri, precum și integritatea 

trialurilor clinice. Această recomandare ţine seama de măsurile de distanţare socială și de 

posibilele limitări de la locul de desfășurare a unui trial sau ale resurselor spitalicești; 

• verificarea datelor-sursă de la distanţă (SDV): verificarea datelor brute în spitale poate 

deveni extrem de dificilă în perioada pandemiei, din cauza măsurilor de siguranţă, cum ar fi 

distanţarea socială. Verificarea datelor-sursă de la distanţă pentru formularea concluziilor 
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cu privire la un trial ar putea facilita autorizarea în vederea introducerii pe piaţă a unor 

medicamente împotriva noului coronavirus sau a unora care salvează vieţi; 

• comunicarea cu autorităţile relevante: ar putea deveni necesare acţiuni urgente vizând 

protejarea participanţilor la trialuri împotriva oricărui pericol imediat sau alte modificări ce 

au un efect asupra siguranţei pacienţilor sau asupra robusteţii datelor, pentru atenuarea 

perturbărilor survenite în timpul actualei crize de sănătate publică. Orientările clarifică 

clasificarea și notificarea acestor acţiuni. 

Aceste măsuri vor fi utilizate exclusiv în cursul pandemiei cauzate de noul 

coronavirus și vor fi revocate odată ce actuala criză sanitară din UE/SEE va fi depășită. 

 

MUNCĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
10. Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă, în condiţii de siguranţă 

 

Cum se pot garanta sănătatea și siguranţa lucrătorilor atunci când se întorc la locul 

de muncă? Această întrebare importantă îi preocupă pe mulţi angajatori, în acest moment în 

care ţările UE planifică sau realizează întoarcerea treptată la locul de muncă după 

coronavirus. Pentru a răspunde la această întrebare, Agenţia Europeană pentru Securitate și 

Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a publicat un ghid privind întoarcerea la serviciu. 

Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a 

spus: „Astăzi, mai mult decât oricând, este foarte evident că protejarea și promovarea 

securităţii și a sănătăţii în muncă sunt de o importanţă capitală pentru lucrători, companii, 

sisteme de protecţie socială și societate în ansamblu. Acest ghid oferă răspunsuri la întrebări 

practice ale angajatorilor, cum ar fi: cum pot reduce la minimum expunerea la coronavirus la 

locul de muncă și cum își pot actualiza evaluarea riscurilor, având grijă de lucrătorii care au 

fost bolnavi. Ghidul va ajuta angajatorii și companiile să gestioneze întoarcerea la locul de 

muncă și să ofere sfaturi practice personalului.” 

Pentru Comisie este extrem de important să se asigure că lucrătorii se pot întoarce la 

locul de muncă, într-un mediu sigur și sănătos. Prin urmare, ghidul publicat astăzi reprezintă 

o contribuţie esenţială a UE, în această perioadă importantă. De asemenea, ghidul conţine 

linkuri către informaţii naţionale privind sectoare și ocupaţii specifice. Ghidul se referă la 

mai multe aspecte: 

- evaluarea riscurilor și măsuri adecvate; 

- implicarea lucrătorilor; 

- grija faţă de lucrătorii care au fost bolnavi; 

- planificarea și învăţarea pentru viitor; 

- o permanentă bună informare; 

- informaţii pentru sectoare și ocupaţii. 

La ghidul elaborat de EU-OSHA în cooperare cu Comisia Europeană au contribuit, de 

asemenea, Comitetul consultativ tripartit pentru securitate și sănătate la locul de muncă și 

Comitetul inspectorilor de muncă principali. Ghidul va fi actualizat regulat cu informaţii 

fiabile, în funcţie de evoluţia situaţiei. 

 

11.  Platforma UE a Cartelor diversităţii împlinește 10 ani – diversitatea, incluziunea 

și solidaritatea sunt mai importante ca niciodată, în vremuri de criză 
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Platforma UE a cartelor diversităţii a aniversat, la 29 aprilie, un deceniu de când 

aduce mai aproape companiile, societatea civilă și instituţiile publice, pentru promovarea și 

consolidarea diversităţii și incluziunii la locul de muncă. Cu peste 12 000 de semnatari, 

reprezentând peste 16 milioane de angajaţi din întreaga UE, platforma a adus rezultate 

tangibile, cum ar fi introducerea unor politici privind programul de muncă flexibil, care să 

permită un echilibru mai bun între viaţa profesională și cea privată sau, o mai bună 

recrutare a persoanelor cu handicap. 

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: „Companiile și organizaţiile din 

cadrul Cartei au reprezentat forţa motrice a măsurilor prin care au fost create locuri de muncă 

și societăţi mai incluzive, cum ar fi  introducerea unui program de muncă flexibil pentru un 

echilibru mai bun între viaţa profesională și cea personală, creșterea ratei de recrutare a 

persoanelor cu handicap, sesiuni de formare privind prejudecăţile neconștientizate, pentru 

recrutorii și profesioniștii din domeniul resurselor umane.” 

În ceea ce privește impactul coronavirusului asupra societăţii noastre, a declarat: 

„Astăzi, angajamentul nostru faţă de valorile incluziunii, diversităţii și solidarităţii contează 

mai mult ca oricând. Este impresionant să constatăm că organizaţiile și companiile Cartei 

diversităţii au dat dovadă de iniţiativă remarcabilă în abordarea crizei. Acestea și-au 

intensificat eforturile, pentru sprijinirea nu numai a propriilor angajaţi, în aceste vremuri 

grele, ci și a comunităţilor din care fac parte, în sens mai larg.” 

 După izbucnirea pandemiei de coronavirus, semnatarii Cartelor privind diversitatea 

au demonstrat un spirit de solidaritate exemplar, sprijinindu-i pe cei afectaţi de criză. De 

exemplu, în Italia, au donat mănuși, huse pentru încălţăminte și ochelari de protecţie, către 

spitalele locale și, în Polonia, au oferit mobilier și echipamente precum saltele, pături și 

prosoape, adăposturilor pentru persoanele nevoiașe. 

 

12.  Comisia acordă finanţare complementară beneficiarilor de granturi CEC, pentru 

stimularea inovării 

 

Comisia a anunţat că 55 de beneficiari ai Consiliului European pentru Cercetare (CEC) 

au primit granturi CEC, pentru validarea conceptului, pentru analizarea potenţialuluui 

comercial sau societal al rezultatelor cercetărilor lor. Granturile – fiecare în valoare de 150. 

000 EUR – fac parte din programul de cercetare și inovare al UE, Orizont 2020 și pot fi 

utilizate cu scopul explorării oportunităţilor de afaceri, de pregătire a cererilor de brevet sau 

de verificare a viabilităţii practice a conceptelor știinţifice. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie și tineret, a 

declarat: „Granturile CEC anunţate astăzi reprezintă încă un mijloc prin care UE îi sprijină pe 

cei mai străluciţi oameni de știinţă ai noștri și care le va permite să extindă orizontul nostru de 

cunoaștere, pe un front larg, spre binele societăţilor și economiilor noastre. Mai mult, criza 

coronavirusului, cu care ne confruntăm în prezent, ne determină să regândim rolul vital al 

știinţei și al cercetării în Europa și în afara acesteia. Acestea sunt cea mai mare speranţă a 

noastră de progres și cea mai bună poliţă de asigurare împotriva situaţiilor neprevăzute. De 

aceea, Consiliul European pentru Cercetare este o componentă esenţială a programului 

Orizont 2020, ce îi selectează și finanţează pe cei mai buni cercetători creativi din Europa.” 

Proiectele beneficiare de granturi abordează diverse teme, de exemplu: o modalitate 

mai rapidă și mai ieftină de detectare a microorganismelor care provoacă boli, implanturi 

auditive cu consum redus de energie și cu recuperarea energiei sau, dezvoltarea unei 
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întreprinderi sociale sustenabile, pentru gestionarea și difuzarea etică de date ADN donate 

oamenilor de știinţă. 

La aceste proiecte vor lucra cercetători din 17 ţări, printre care multe state membre 

ale UE, dar nu numai. Consiliul European pentru Cercetare, înfiinţat de Uniunea Europeană 

în 2007, este principalul organism european de finanţare pentru excelenţă în cercetarea de 

frontieră. În fiecare an, acesta îi selectează și finanţează pe cei mai buni cercetători creativi 

de orice naţionalitate și vârstă, pentru a derula proiecte în Europa. 

 

13.  Comisia a adoptat un pachet bancar ce va facilita acordarea de împrumuturi 

bancare gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană 

 

Comisia a adoptat un pachet bancar ce va facilita acordarea de împrumuturi bancare 

gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană, în scopul garantării 

faptului că băncile pot acorda, în continuare, împrumuturi pentru sprijinirea economiei și 

contribuirea la atenuarea impactului economic semnificativ al coronavirusului. Pachetul 

include o comunicare interpretativă privind cadrele contabile și prudenţiale ale UE, precum 

și soluţii rapide pe termen scurt, prin modificarea normelor bancare ale UE. 

Datorită normelor instituite în urma crizei financiare, băncile sunt acum mai 

reziliente și mai bine pregătite pentru a face faţă șocurilor economice. Comunicarea 

reamintește că normele UE le permit băncilor și autorităţilor lor de supraveghere să 

acţioneze într-un mod flexibil, dar responsabil, în situaţii de criză economică, pentru 

sprijinirea cetăţenilor și a întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. 

Regulamentul cuprinde o serie de modificări specifice, care vor maximiza capacitatea 

instituţiilor de credit de acordare a împrumuturilor și de absorbire a pierderilor provocate 

de pandemia de coronavirus, asigurând, în același timp, menţinerea rezilienţei. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „Facem tot ce ne stă în putinţă, pentru ajutarea gospodăriilor și 

întreprinderilor să facă faţă consecinţelor economice provocate de coronavirus, iar sectorul 

bancar poate ajuta foarte mult în acest sens. Utilizăm întreaga flexibilitate oferită de normele 

bancare ale UE și propunem modificări legislative specifice, pentru a le permite băncilor să 

furnizeze în continuare lichidităţi, astfel încât gospodăriile și întreprinderile să poată obţine 

finanţarea de care au nevoie. De asemenea, voi lansa în curând mese rotunde, care să 

reunească grupurile de consumatori și de întreprinderi cu sectorul financiar, astfel încât să 

putem răspunde celor mai urgente nevoi cu care se confruntă cetăţenii și întreprinderile 

noastre.” 

Comisia va lansa discuţii cu sectorul financiar european, pentru analizarea 

modalităţilor în care poate elabora bune practici care să ofere un sprijin suplimentar 

cetăţenilor și întreprinderilor. Răspunsul UE la această criză trebuie coordonat pentru 

evitarea fragmentării naţionale și asigurarea condiţiilor de concurenţă echitabile. 

Comisia a propus anumite modificări specifice pe termen scurt ale normelor 

prudenţiale bancare ale UE (Regulamentul privind cerinţele de capital), pentru maximizarea 

capacităţii băncilor de acordare a împrumuturilor și de absorbire a pierderilor provocate de 

coronavirus. Comisia propune măsuri temporare excepţionale, pentru atenuarea impactului 

imediat al pandemiei de coronavirus, prin adaptarea calendarului de aplicare a standardelor 

internaţionale de contabilitate privind capitalul băncilor, prin tratarea mai favorabilă a 

garanţiilor publice acordate în timpul acestei crize, prin amânarea datei de aplicare a 

amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, precum și prin modificarea modului de 
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excludere a anumitor expuneri de la calculul indicatorului de levier. Comisia propune, de 

asemenea, să se devanseze data de aplicare a mai multor măsuri deja convenite, ce vor 

stimula băncile să acorde finanţare salariaţilor, IMM-urilor și proiectelor de infrastructură. 

Comunicarea confirmă declaraţiile recente privind utilizarea flexibilităţii autorizate 

de normele contabile și prudenţiale, cum ar fi cele elaborate de Comitetul de la Basel pentru 

supraveghere bancară, de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și de Banca Centrală 

Europeană. Comisia încurajează băncile și autorităţile de supraveghere să utilizeze 

flexibilitatea oferită de cadrele contabile și prudenţiale ale UE. De exemplu, comunicarea 

confirmă – și salută – flexibilitatea prevăzută de normele UE în ceea ce privește moratoriile 

publice și private privind rambursarea creditelor (orientările ABE din 2 aprilie). Comisia 

subliniază, de asemenea, domeniile în care băncile sunt invitate să acţioneze în mod 

responsabil, de exemplu prin nedistribuirea dividendelor către acţionari sau prin adoptarea 

unei abordări prudente în ceea ce privește plata remuneraţiilor variabile. Comunicarea 

reamintește, de asemenea, modalităţile în care băncile pot ajuta întreprinderile și cetăţenii, 

prin intermediul serviciilor digitale, inclusiv în ceea ce privește plăţile fără contact și 

digitale. 

 

14. Reuniunea liderilor din Balcanii de Vest: UE consolidează sprijinul pentru 

combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 și prezintă propuneri de 

redresare post-pandemică 

 

Comisia Europeană a anunţat acordarea unui sprijin financiar de peste 3,3 mld EUR 

de către UE, mobilizat în comun cu Banca Europeană de Investiţii, în beneficiul cetăţenilor 

din Balcanii de Vest. Acest pachet financiar vine în întâmpinarea nevoilor imediate legate de 

sănătate și de ajutoare umanitare cauzate de pandemia de COVID-19, fiind destinat să 

contribuie și la redresarea economică și socială. 

În plus faţă de sprijinul consolidat, în contribuţia sa publicată în perspectiva reuniunii 

liderilor UE și ai Balcanilor de Vest, din 6 mai 2020, Comisia descrie, de asemenea, 

parametrii generali ai sprijinului pe termen mai lung, ce urmează să fie prezentat în cursul 

acestui an, sub forma unui Plan economic și de investiţii pentru regiune. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Avem 

responsabilitatea specială de a-i ajuta în această pandemie pe partenerii noștri din Balcanii de 

Vest, întrucât viitorul lor se află în mod clar în Uniunea Europeană. UE mobilizează un pachet 

financiar substanţial, confirmând această solidaritate puternică. Împreună vom depăși această 

criză și ne vom redresa. Vom continua să sprijinim regiunea și pe mai departe, inclusiv în 

privinţa reformelor necesare pe calea sa către UE, deoarece redresarea va funcţiona eficient, 

doar dacă ţările în cauză continuă să își respecte angajamentele.” 

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „Uniunea 

Europeană a luat măsuri rapide și cuprinzătoare, pentru sprijinirea Balcanillor de Vest în 

combaterea pandemiei de COVID-19, oferindu-le o asistenţă financiară fără precedent, precum 

și acces la multe dintre iniţiativele UE, iar activitatea noastră va continua cu pregătirea unui 

Plan economic și de investiţii pentru această regiune, cu scopul contracarării puternicului 

impact socioeconomic al crizei, modernizării economiilor din regiune, sprijinirii reformelor și 

începerii eliminării decalajului de dezvoltare, aducând astfel mai rapid beneficii concrete 

cetăţenilor.” 

Pachetul de sprijin financiar al UE, în valoare de peste 3,3 mld EUR, include realocări 

din Instrumentul de asistenţă pentru preaderare în valoare de 38 mil EUR, destinate 
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sprijinului imediat pentru sectorul sănătăţii, în special prin furnizarea de produse esenţiale 

pentru salvarea de vieţi, cum ar fi echipamente individuale de protecţie, măști și aparate 

pentru respiraţie artificială; 389 mil EUR pentru nevoile sociale și în materie de redresare 

economică și alte 455 mil EUR aferente pachetului de relansare economică, în strânsă 

cooperare cu instituţiile financiare internaţionale. Pachetul include și o propunere de 

asistenţă macrofinanciară în valoare de 750 mil EUR și un pachet în valoare de 1,7 mld EUR, 

reprezentând asistenţă din partea Băncii Europene de Investiţii. 

De asemenea, UE acordă refugiaţilor și migranţilor vulnerabili asistenţă umanitară 

imediată în valoare de 4,5 mil EUR și 8 mil EUR, pentru a răspunde nevoilor urgente din 

taberele de migranţi din regiune. 

Ca urmare a pandemiei de coronavirus și Balcanii de Vest au activat mecanismul de 

protecţie civilă al Uniunii (UCPM) și au început deja să primească asistenţă, prin livrarea de 

echipamente și repatrierea cetăţenilor, din partea statelor membre și a statelor participante 

la UCPM. În plus, având în vedere perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, UE îi tratează 

ca parteneri privilegiaţi, acordându-le acces la numeroase iniţiative și instrumente rezervate 

statelor membre ale UE. Printre acestea se numără, de exemplu, achiziţiile publice comune 

de echipamente medicale, exceptarea regiunii de la regimul de autorizare a exporturilor 

aplicat de UE pentru echipamentele individuale de protecţie, asigurarea circulaţiei rapide a 

bunurilor esenţiale la frontierele terestre, cu ajutorul „culoarelor verzi” și furnizarea de 

către UE a materialului de testare, pentru asigurarea funcţionării corecte a testelor de 

depistare a coronavirusului. Regiunea este, de asemenea, invitată să participe la activitatea 

organismelor relevante din domeniul sănătăţii. 

Balcanii de Vest vor avea nevoie de sprijin continuu, pentru a face faţă impactului 

pandemiei, după ce va lua sfârșit criza imediată. Mai târziu, în cursul anului, Comisia 

Europeană va prezenta un Plan economic și de investiţii pentru această regiune, menit să 

impulsioneze redresarea pe termen lung, să stimuleze creșterea economică și să sprijine 

reformele necesare pentru avansarea pe calea către UE. Planul va include și un pachet 

substanţial de investiţii pentru regiune. Pentru Instrumentul de preaderare III, Comisia a 

propus un pachet financiar aferent perioadei 2021-2027, în valoare totală de 14,5 mld EUR, 

din care cea mai mare parte este destinată Balcanilor de Vest. Comisia prevede o dublare a 

granturilor acordate prin intermediul Cadrului de investiţii pentru Balcanii de Vest și o 

creștere substanţială a garanţiilor financiare menite să sprijine investiţiile publice și private 

în regiune, prin intermediul unui Instrument de garantare specific prevăzut în Cadrul de 

investiţii pentru Balcanii de Vest. 

Tranziţia verde și transformarea digitală vor juca un rol central în relansarea și 

modernizarea economiilor Balcanilor de Vest. Investiţiile în tehnologii și capacităţi ecologice 

și digitale, împreună cu o economie circulară, vor contribui la crearea de locuri de muncă și 

la creșterea economică. De asemenea, se va acorda sprijin pentru îmbunătăţirea 

competitivităţii economiilor Balcanilor de Vest, pentru mai buna conectare a acestora în 

cadrul regiunii și cu UE și pentru contribuirea la pregătirea Balcanilor de Vest pentru era 

digitală. Se va acorda o atenţie specială legăturilor de transport și celor energetice, care sunt 

esenţiale atât pentru dezvoltarea economică a regiunii, cât și pentru UE. 

Criza actuală va putea fi depășită numai dacă partenerii își îndeplinesc, în continuare, 

angajamentele în materie de reforme și obţin rezultate concrete în ceea ce privește punerea 

lor în aplicare. Aceste elemente sunt esenţiale și pentru realizarea perspectivei lor europene. 

Pe lângă continuarea reformelor economice, este necesar să se acorde o atenţie sporită 

statului de drept, funcţionării instituţiilor democratice și administraţiei publice. 



19 
 

 

TURISM 

 
15. UE sprijină redresarea sectorului turismului 

 

Comisia sprijină statele membre pentru a face faţă impactului resimţit în sectorul 

turismului din cauza coronavirsului. În cadrul videoconferinţei din 27 aprilie, miniștrii UE au 

discutat despre implicaţiile pandemiei asupra turismului, despre măsuri de atenuare și 

strategia de redresare pentru ecosistemul turistic, care este unul dintre cele mai afectate de 

criză. 

Comisia a prezentat măsurile deja luate în sprijinul sectorului, precum și planificarea 

unei reacţii comune a UE, în vederea redresării ecosistemului turistic. În această privinţă, 

Comisia va propune măsuri pentru sprijinirea, în continuare, a sectorului, înainte de sezonul 

de vară. Printre acestea, Comisia are în vedere protocoale ce ar trebui să ghideze 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a facilităţilor turistice din întreaga UE. 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Vom avea nevoie de 

fonduri fără precedent, pentru depășirea aceastei crize. Este nevoie de un buget puternic al UE, 

pentru impulsionarea redresaării europenăe, dar și de o Uniune mai puternică și mai 

rezilientă. Vom avea nevoie de acţiuni rapide, de pragmatism și de creativitate, pentru 

redresarea și construirea unei industrii a turismului, rezilientă și durabilă. Dar, mai presus de 

toate, această criză necesită solidaritate. Nicio ţară nu o poate depăși singură.” 

Miniștrii UE și-au exprimat sprijinul larg pentru adoptarea de măsuri suplimentare și 

pentru o coordonare sporită la nivelul UE. Aceștia au invitat Comisia să acţioneze în mod 

prioritar, în vederea unei abordări comune la nivelul UE, care să faciliteze lichidităţile și să 

menţină un echilibru just între interesele operatorilor de turism și cele ale consumatorilor. 

 

ENERGIE 

 
16. Sectorul energetic al UE este bine pregătit şi este gata să contribuie la redresarea 

economică 

 

Miniştrii energiei din UE au discutat împreună cu comisarul pentru energie, Kadri 

Simson, despre gradul de pregătire a sectorului energetic, ca răspuns la criza COVID-19 şi 

despre potenţialul acestuia de a contribui la programele de redresare economică. Aceştia au 

concluzionat că sistemul energetic european este rezistent şi că, în prezent, nu există niciun 

risc de întrerupere a aprovizionării. 

După reuniune, comisarul Simson a declarat: „Această urgenţă fără precedent a pus 

sistemul nostru energetic la încercare. Sunt mândră să afirm că şi-a dovedit rezistenţa şi că nu 

a avut loc nicio întrerupere a aprovizionării cu energie. Doresc să le mulţumesc statelor 

membre, companiilor energetice europene şi operatorilor de reţele din Europa. […] Trebuie să 

profităm de această ocazie, pentru a accelera progresele în direcţia obiectivului de neutralitate 

climatică. Pactul verde (Green Deal) va fi elementul central al acestui plan, iar energia va juca 

un rol important în acest sens.”  

În cadrul videoconferinţei a fost exprimat sprijinul puternic faţă de Pactul verde european, 

ca pilon esenţial al strategiei de redresare a UE. Comisia a fost invitată să îşi menţină nivelul 

ridicat de ambiţie şi să pună în aplicare iniţiativele planificate în agenda sa, precum strategia 
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de integrare inteligentă a sectorului energetic, valul de renovări şi strategia privind energia 

offshore. 

 

TRANSPORTURI 

 
17. Comisia propune măsuri pentru a oferi ajutor şi flexibilitate sectorului 

transporturilor 

 

            Comisia a adoptat astăzi un pachet de măsuri menite să sprijine întreprinderile din 

sectoarele aviatic, feroviar, maritim şi rutier, pentru a face faţă consecinţelor epidemiei de 

coronavirus. Măsurile vor reduce sarcina de reglementare şi costurile pentru societăţile de 

transport şi ar putea fi urmate de mai multe propuneri în următoarele săptămâni. 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Propunerile de astăzi 

prezintă modalităţi concrete de facilitare a operaţiilor zilnice din sectorul transporturilor, 

pentru toate modurile de transport. De asemenea, acestea ar trebui să le permită 

întreprinderilor din sector să înceapă să se concentreze pe redresarea ce le este atât de 

necesară.” 

În ceea ce priveşte aviaţia, măsurile vor facilita serviciile de handling la sol şi vor 

modifica normele de acordare a licenţelor destinate transportatorilor aerieni, în caz de 

probleme financiare cauzate de epidemia de coronavirus. Cu privire la porturi, autorităţile 

pot decide să amâne sau să nu perceapă taxele de utilizare a infrastructurii portuare. În ceea 

ce priveşte sectorul feroviar, Comisia propune prelungirea cu trei luni a termenului până la 

care statele membre trebuie să transfere anumite competenţe, inclusiv către Agenţia UE 

pentru Căile Ferate. În cele din urmă, toate modurile de transport vor beneficia de o 

propunere care să permită prelungirea anumitor certificate şi licenţe, întrucât, din cauza 

măsurilor sanitare, unor operatori şi lucrători din domeniul transporturilor le-a fost mai 

dificil să îndeplinească anumite formalităţi prevăzute de legislaţia UE. 

Propunerile se succed unei serii de măsuri deja puse în aplicare de Comisie, de exemplu, cele 

menite să asigure siguranţa lucrătorilor din domeniul transporturilor, informarea călătorilor 

cu privire la drepturile lor şi circulaţia bunurilor esenţiale în întreaga Europă. 

 
 
 
 
Buletin informativ elaborat de: 
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